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'ln het leven gegeven'
ln onze vorige aflevering 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:
LEVEN EEN FEEST.

Vijftien verhalen over ontmoetingen met bewoners geschreven door: Werner van
de Wouw (pastor). Vijftien verhalen uit het leven van onze bewoners.
Vijftien verhalen van wat niet zozeer met het oog, maar met het hart gezien is.

ln ieder geval verhalen over wat bewoners bij mij 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 Verbrugge.
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LEVEN EEN FEEST

'Wie ben je?'
'Heb je een hondje
oÍ een poesje?'
'Heb je koekjes?'
Zo werd elke bezoeker
of toeval lige voorbijganger
door Jantje begroet.
Meisjes, dieren, koekjes, :

zo ongeveer in die volgorde,
Daar was Jantje dol op.
En op muziek en dansen.
Hij had zijn eigen kruiwagen,
met daarop met sierliike letters
zijn naam geschilderd.
Jantje hield het terrein schoon,
kruide het atualweg,
tot op hoge leeftijd.
Toen zijn ogen zó slecht werden,
dat hij enkele malen
de gracht in reed,
vond men het toch
niet meer zo verantwoord.
Er was echter één probleem;

=* Jantje had zo zijn vaste adresjes,
voor zijn praaties
en vooral zijn koekjes.
Nu hijeervol
met pensioen was gegaan,
bleef hij die ronde
zo lang als mogelijk
volhouden.
Ook ik behoorde tot
zijn vaste adressen
als koekjesleverancier.
Zo kon je hem
op handen en voeten
de trap op zien klauteren,
op weg naar zijn Íavoriete koekjes.
Ondanks dat hij slecht zag
en ook steeds slechter ging horen,

bleeÍ het leven voor Jantje
in zekere zin een Íeest.

;Daar leeÍde hijvan,
daar leeÍde hij voor,
van Íeest tot Íeest.
Het beËealde zijn levensritme.
Het wasrein@lijk zover,
hij had er zolang
naar uitgezien. t: .::t'

Vandaag was het carnaval
en morggn 2ijn verjaardag.
Het kon'iÍet op.
Zingend stond hij§ morgens
al onder de douche,
om daarna in
een versierde rolstoel
zich uitbuqdig .,,:j., ,

in het carfiavàlsgewoel
te stoften.
Endaar temidden
van hst.*ëest, .

teuijlièdereen,
deNonaise danste,
is Jantje plotseling
gestorven.
Esr mooier afscheid
hao hll zicn .' '

niet voor.kunnen stellen.
Toen hijdaarna
in zijn mooiste pak
in de huiskamer lag
en zijn vrienden
van hem àÍscheid namen,
bonden wij slingers
en ballons aan zlin bed,
want het kon niet anders
oÍ Jantje ging het Íeest
elders voortzetten,
vast en zeker.
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