
'Ik kan veel afleren, ma at
roken kan ik niet laten'
Mensen met bepaalde voÍmen
van verstandeliike handicaps
hebben soms ook bepaalde ge-
dragskenmerken die eigen zifn
aan dat slmdroom. Soms kan dat
lastig ziin, vooral voor henzelf
Wil, met zijn onbegrensde drang
tot eten, drinken en roken kan er
gelukkig ook met humor en enig
zelfinzicht over praten.'Werner
van de Wouwwerkte iarenlang
als geesteliik verzorgeÍ in een
voorziening voor mensen met
een verstandelijke beperking.

Hij bezoekt mij met enige regel-
maat. Ik behoor zo tot één van
zijn vaste adressen.Hij vertelt me
dan over het bezoek aan zijn fami-
lie of een uitstapje met begelei-
ding. En steevast vertelt hij me tot
in detail wat hij gegeten, gedron-
ken en vooral gerookt heeft. In de
juiste volgorde, met de merken en
vooral de hoeveelheden. Het be-
zoek ofhet uitstafje hjkt pas echt
geslaagd als zijn rookvoorraad is
aangevuld. En na dit uitvoerige re-
laas, vraagt hij me: ,,Heb je nog
iets te roken voor mij?" Ik ant-
woord: ,,Het spijt me Wil, maar ik

moet nog de hele week met deze
shagbuil zien toe te komen."

Wat teleurgesteld verlaat hij
mijn kamer en zoekt een volgend
adres. onderweg speurt hij tussen
de tegels naar weggegooide peuk-
jes. Medewerkers die hem tegenko-
men zeggen vaak ,,Wat moet je
toch met die viezigheid Wil, je
hebt toch genoeg te roken?"

,,Ze kunnen me van alles afle-
ren hier, maar dat kan ik niet la-
ten", antwoordt hij eerlijk en met
het nodige zelfinzicht. Hij lacht
met dichtgeknepen ogen.

Hoewel het leven niet altijd ge-
makkelijk voor hem is, kan humor
hem niet worden ontzegd. Zoals
die keer toen hij me met trots uit-
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nodigde voor een kopy'e kofÍie op
zijn nieuwe, eigen kamer. Ik zag
de bruine randen en de vastge-
klonterde suiker, die mij herinner-
den aan de vorige bezoeker. Ik
vroeg:,,Heb je voor mij misschien
een schoon kopje, Wil?" ,,Och, ie
moet niet zo nauw kijken", ant-
woordde Wil lachend.

Zijn leven liikt uit maar één
drijfveer te bestaan: eten, drinken
en roken.

Zelfs als hij tijdens de viering
helpt met het uitreiken van de
communie neemt hij het delen
wel erg letterlijk. Aan elke kapelbe-
zoeker geeft hij het H. Brood,
maar neemt telkens ook zelf op-
nieuw een hostie. Maar toct! Wil
leeft niet van brood alleen.

Als één van de weinige bewo-
ners leest hij tijdens de viering de
gebeden voor. Dít hij dit kan en
dat dit bovendien wordt gewaar-
deerd, bevestigt hem, dat hif méér
is dan ziin onbegrensde drang.

Werner van de Wouw
Eindhoven
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