
'ln het leven gegeven'
vijftien verhalen over ontmoetingen met bewoners geschreven door: werner v.d. 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.

. DE DOOS
Met Hans krijg je niet gemakkelijk contact.
Dat maakt het moeilijk iets van zijn wereldje te begrijpen-
Hans lijdt aan 'verzamelwoede' zoals dat heet-
Altijd en overal zíe je hem sjouwen met dozen
met daarin veel prullaria en rommeftjes.
Omdat hij die dozen overal mee naartoe sjouwt,
zelfs bij het eten en ook bij het slapen
er geen afscheid van kan nemen,
begint het voor de begeleiding toch hinderlijk te worden.
Al vaak is dÍe rommel opgeruimd,
maar Hans heeft zo weer een nieuwe voorraad.
Bovendien wordt hA dan behoorlijk agressieÍ.
Je moet trouwens ook niet
té dicht in zijn buutl komen,
zeker niet bij zijn dozen.
Als je probeert erin te snuffelen
is het hek van de dam.
Een enkele vertrouweling is het gegund
om even over zijn schouders mee te kijken.
Maar van zo iemand kan Hans dan ook wat meer hebben.
Tijdens het eten is het anders,
dan stalt hij alles uit rond ziin bord,
dan moet het blijkbaar gezien worden.
Met name zijn hele familie in foto's en lijsten
wordt uitgestald.
Hans wotdt ziek, erg ziek.
Maar de dozen blijven dicht bij hem,
onder zijn bed.
Hans gaat dood.
We komen bij elkaar, het team en ik,
om verhalen te vertellen over Hans.
lk ken Hans nog niet zo goed
en hoor terloops van zijn dozen.
Er wordt schamper over gelachen.
Zijn dozen intrigeren mij.
lk kom erop terug.
Al pratende ontdekken we,
dat die rommel, waarmee Hans
zo onafscheidelijk is geweest,
voor hem van grote betekenis is geweest
in zin leven.
Kennelijk was de afstand,
die de dood noodzakelijk schept,
nodig om dàt te kunnen ontdekken.

Nu we niet meer over zijn dozen struikelen,
kunnen we er echt naar kijken,
nu zonder irritatie.
Al vertellend zegt plotseling iemand
als door een bliksemschicht getroffen:
'Verrek die doos, dat was Hans zelf!'
Hij droeg zichzelf mee in die doos,
het geheim wie hij was,
zijn geslotenheid,
zijn moeilijk te winnen vertÍouwen
en alles wat hem dierbaar was:
wat we*elijk belangrijk was:
zijn familie.
Die mocht door iederen
zonder voorbehoud
gezien worden.
'Waar zijn die dozen eigenlijk gebleven?'
vraagt een ander.
'ln de vuilcontainer,'
moet men niet
zonde r schaamte beken ne n.
De container wordt op zijn kop gezet,
en het symbool van Hans
wordt alsnog
in ere hersteld.
Het krijgt een respectvolle plaats,
waar het eigenlijk afijd al recht op had gehad.
We hadden er té dicht op gestaan
om dat eerder te herkennen.
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