
'ln het leven verbeeld'
Een nieuw en niet eerder gepubliceerd verhaal van de hand van Werner van de Wouw
(pastor). Eerder publiceerde hij soorgelijke verhalen, die zijn verschenen in de bundels
'ln het leven gegeven' (verkrijgbaar in de Herberg van Eckartdal) en 'ln het leven ont-
vangen'(verkrijgbaar in de Herberg en in de boekhandel onder ISBN-nr.90-76148-04-X

. 'Mijn eigen benen'

Op een dag komt hij me vertellen,
dat hij graag 'misdiener'wil worden.
Dat was hij immers ook in de vorige instellrng
waar hij woonde.
lk vertel hem dat we hier geen 'misdieners' kennen.
omdat iedereen in de viering meehelpt.
Hij zegt het fijn te vinden om m| te helpen in de kapel.
net zoals Freek, de koster, al enige tijd doet.
Er is echter één probleem: Karel is slecht ter been.
We zoeken naar een oplossing en ook de fysrotherapeut denkt mee.

Met wat hulpmiddelen moet het lukken.
Vol trots tekent Karel zijn contract als koster.

Nauwgezet en met veel inspanning vervult htj ztjn taax
Na enkele maanden laat hij me weten. dat het werh nel teu^ ts:

maar ik merk ook verdriet.
Huilend vertelt hij mij, dal hij nu door het werk
pas echt goed is gaan beseffen. dat zijn benen niet wrllen.
'lk ben gehandicapt. Hoe komt dat nou? Ben ik zo geboren2
Veel vragen die ook ik niet kan beantwoorden.
'Niemand heeft het me ooit verteld. Dat is niet eerlljk. Want het zijn toch miin benen.'
Verdriet en verontwaardiging wisselen zich af bij Karel.

Maar ook bij mezelf dringt daardoor het besef pas goed door.

dat we ondanks het feit, dat we onze mond vol hebben
van respect en zelfbeschikking .

we misschien vergeten zijn de ander deelgenoot te laten worden
van hun eigen vergeten geschiedenis.
'Hoe en waarom ben ik geworden tot wie ik nu ben?'
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