
Verhaal

Miin elgen benen
Werner van de Wouw was lange

tiid geesteliik verzorger in een in'
stelling voor mensen met een ver-

standelijke beperking. De ervarin-
gen die hij daar had, wil hii graag

met anderen delen om hen zo

deelgenoot te laten worden van

deze bijzondere wereld. Een

wereld die ons confronteert met
vragen die er in het leven toe
doen.

Op een dag komt hij me vertellen
dat hij graag'misdiener'wil wor-
den. Dat was hij immers ook in de
vorige instelling waar hiiwoonde.
lk vertel hem dat we hier geen
'misdieners' kennen, omdat ieder-
een in de viering meehelpt. Hij
zegt het fijn te vinden om mii te
helpen in de kapel, net zoals
Freelg de koster, al enige tiid doet.
Er is echter één probleem: Karei is
zeer slecht ter been.
Hij ioopt met twee krukken en
sleept zo zijn verlamde benen
met zich mee. We zoeken naar
een oflossing en ook de fy"siothe-
rapeut denkt mee. Met wat hulP-
middelen moet het iukken. Vol
trots tekent Karel zijn'werkcon-
tract' als koster.
Nauwgezet en met veel insPan-
ning vervult hii zijn taak. Na enke-

le maanden laat hij me weten dat
het werk wel leuk is, maar ik
merk ook verdriet.
Huilend vertelt hij mii dat hij nu
door het werk pas echt goed is
gaan beseffen dat zijn benen niet
willen. ,,lk ben gehandícaPt. Hoe
komt dat nou? Ben ik zo gebo-
ren?"
Veel vragen die ook ik niet kan be-
antwoorden, temeer omdat hii
sinds zijn geboorte is afgestaan en
er dus geen familie in beeld is.

,,Niemand heeft het me ooit ver-
teld. Dat is niet eerlijk. Want het
zíjn toch mijn benen."
Verdriet en verontwaardiging wis-
selen zich af bij Karel. Maar ook
bij mezelf dringt daardoor het be-
sefpas goed door dat we ondanks
het feit dat we onze mond vol heb-
ben over respect en zelÍbeschik-
king, we misschien vergeten ziin
om de ander deelgenoot te laten
worden van hun eigen vergeten
geschiedenis: ,,Hoe en waarom
ben ik geworden tot wie ik nu
ben?" Heeft uiteindelijk niet ieder-
een recht op zijn eigen geschiede-
nis?

Juist om nu en in de toekomst
met het eigen Ieven verder re kun-
nen.

Werner van de Wouw, Eindhoven

I


