
'ln het leven gegeven'
Toelichting op de verhalen
Het afgelopen jaar werden in de Eckartbode de verhalen gepubliceerd uit de bundel 'ln

het leven gegeven'. Door Eckartdal uitgegeven en bestemd voor representatieve doel-
einden. Uit de reacties, die de redactie ontving, heb ik begrepen, dat de verhalen door
de lezers werden gewaardeerd. Dat leidde bij de redactie tot de vraag of ik nog meer
van deze verhalen wilde schijven. Bewoners blijken een goede bron van inspiratie. Op-
nieuw bied ik de lezers daarom een nieuwe serie verhalen aan. Als mocht blijken, dat
deze verhalen in een behoefte voorzien, willen we proberen deze in een afzonderlijke
uitgave te bundelen en beschikbaar te stellen voor belangstellenden. De verhalen die in
de komende periode zullen worden gepubliceerd doen ons wellicht de ene keer glimla-
chen door de humor waarmee een bewoner zich soms uitdrukt, maar kunnen ons een
andere keer ook confronteren met de tragiek in hun bestaan. ln ieder geval drukt zich in
die kleine vooruallen in hun leven vooral iets uit van hun eigenheid, die gezien en be-
hoed mag worden. Daardoor raakten ze mij in ieder geval. lk hoop daarvan iets te mo-
gen overbrengen.

Werner van de Wouw

. KORTSLUITING

'lk heb een kortsluiting in mijn hoofd,
hoe krijg ik die eruit?'
Met deze vraag komt Bram binnenstormen,
als ik juist met mensen
in gesprek ben op mijn kamer.

Minstens een keer per dàg, ii""' 
--=' "'

maar soms ook vaker ,, .u!t" :.

en wetticht bij anderen. ,.t1"......-..*\*, 
§

Bram zoekt zichzelf, .,*
zijn spoor, . ,l
ziin achterland "=; _,:
en zijn toekomstdroom. ,r,.

'Autorijden zal wel nooit kunnen
met zo'n kortstuiting in je hoofài' 'j 'r

Bram zoekt bij anderen
wat hij in zichzelf zo node mist:
'Mag ik er zijn zoals ik ben?

Ben ik goed genoeg voor jou?'
lk weet, dat hij weer even verder kan,
als ik hem daarin bevestig.
Een uur, een halve dag misschien,

.tot aan het volgende bezoek.
De twijfel over zijn bestaan

: ontneemt.hem elke rust.
t, Vgyldweail,is hii on d erweg
Í.'óp zoe k n aaf.:kruím e I s

':,;,Voior een hon§èq die onstilbaar is.

.Op zekeret;avond tref ik hem aan
=.;t1à ëcn Èiering in de kapel.

Hij zegti 'ftier vind ik eindelijk rust.'
lk uroeg'hiks en ik kreeg het toch.
Wat vreemd toch eigenlijk.'
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