
'ln het leven gegeven'
ln onze vorige aÍlevering hebben wij reeds aangekondigd dat het in de bedoeling ligt om

in de komende nummers van de Eckartbode telkens een verhaal op te nemen uit de

door werner van de wouw geschreven bundel verhalen. ln deze aflevering:

'HEB GEZEGD',

Vijftien verhalen over ontmoetingen met Heb gezegd
bewoners geschreven door: Werner van

de Wouw (Éasto4, Hij stak zijn hand Íerm uit; een kleine, mol-

Vijttien verhalen uit het leven van onze be- lige, maar mooie hand. Hij was klein en

woners. gezet.

Vijftien verhalen van wat niet zozeer met

het oog, maar met het hart gezien is.

ln ieder geval verhalen over wat bewoners

bij mii hebben opgeroePen.
Ze mogen gelezen worden in de hoop dat

zij kunnen helpen onze bewoners, maar

vooral onszelf beter te verstaan.

De tekeningen werden gemaakt door

Gerard Veörugge.

'lk heet ome Sjaak en wie ben jij?'

Hij was de eerste, die zichzelÍ zo duideliik

presenteerde op mijn eerste werkdag.

Zonder mijn antwoord goed en wel aÍ te

wachten, vuurde hij met zijn merkwaar-

dige, slissende stem - vanwege zijn té gro-

te tong en te weinig tanden - de volgende

vragen op me aÍ:

'Waar kom jij vandaan? Uit Breda?'
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'Nee, ome Sjaak, kom jij soms uit Breda?'
'Ja, en uit Antwerpen.'
'Oh, jij bent dus ene Bels?'
'Ja ja, kom jij niet uit Breda?'
'Nee, ik kom ult Tilburg.'
'Kruikezeiker', was zijn antwoord.
lk merkte spoedig dat dat eigen was aan
ome Sjaak hij had altijd het laatste woord
en je had er niet van terug. Bij elk bezoek
van een koor of een gezelschap, bij iedere
gebeurtenis waarbij wat te vieren was,
greep ome Sjaak de microÍoon en begon
te speechen. Steevast begon ome Sjaak
zijn ritueel met de zin:
'Dames en heren, het is te hopen...'
En zijn slotakkoord luidde elke keer op-
nieuw:'lk heb gezegd'.
Wat er tussenin voor goeds en hoopvols
werd toegewenst was zelÍs voor een
geoefend oor niet altijd even duidelijk.

Maar de luisterbereidheid was er niet min-
der om. Een welgemeend applaus kreeg
ome Sjaak als dank en zo ging hij weer
met een tevreden knor naar zijn plaats.
Vijftien jaar lang heeft hij bij ons geleefd.
ln zijn optreden wilde hij niet alleen Íigu-
rant zijn, maaÍ zo nu en dan ook de hooÍd-
rol spelen. Zijn glorievolle dag, vijftig jaar
op Eckartdal, heeft hij ook gevierd met
menige toespraak. Hij had er immers zo-
lang naar uitgekeken.
Vijftien jaar lang zat er in zijn portemon-
nee een brieÍje met de datum van dót gro-
te gebeuren, voor ieder die het maar lezen
wilde. ZelÍs het menu wat dan zou worden
geserveerd stond erop vermeld.
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