
Hans

Met Hans kriis le niet gemakkeliik contact.

Datmaakt het moeilijk iets van zijn wereldie te begrijpen.

Hans liirJt aan 'verzamelwoede' zoals dat heet.

Altijd en overal zie je hem sjouwen met dozen

met daarin veel prullaria en rommel§es.

Omdat hij die dozen overal mee naar toe sjouwt,

zelfs bij het eten en ook bii het slapen

er gaan afscheid van kan nemery

begint het voor de begeleiding toch hinderlijk te worden.

Al vaak is die rommel opgeruimd,
maar Hans heeft zo weer een nieuwe voorraad,

bovendien wordt hij dan behoorliik agressief.

Je moet trouwens ook niet te dicht in ziin buurt
komen, zeker niet bii ziin dozen.

Als je probeert er in te snuffelen is het hek van de dam.

Een enkele vertrouweling is het gegund om even

over zijn schouder mee te kijken.

Maar van zo iemand kan Hans dan ook wat meer hebben.

Tijdens het eten is het anders,

dan stalt hii alles uit rond zijn bord,

dan moet het blijkbaar gezien worden.

Met name zijn hele familie in foto's en lijsten
wordt uitgestald.

Hans wordt ziek, erg ziek.

Maar de dozen blijven dicht bij hem, onder zijn bed.

Hans gaat dood.

We komen bii elkaar, het team en ik,
om verhalen te vertellen over Hans.

Ik ken Hans nog niet zo goed en hoor

terloops van zijn dozen.

Er wordt wat schamper over gelachen.

Ziin dozen intrigeren mij.

Ik kom erop terug.
Al pratende ontdekken we

dat die rommel, waarmee Hans

zo onafscheidelijk is geweest,

voor hem van grote betekenis is geweest



a

in zijn leven.

Kennelijk was de afstand die de dood noodzakelijk

schept nodig om dót te kunnen ontdekken.
Nu we niet meer over ziin dozen struikelen,
kunnen we er echt naar kifien, nu zonder irritatie.
Al vertellend z€gt plotseling een

als door een bliksemschicht getroffen:

I/errek die doos, dat was Hans zelf!'
Hij dnceg zichzelf mee in die doos,

het geheim wie hij was, zijn geslotenheid,

ziin moeilijk te winnen vertrouwen
en alles wat hem dierbaar was, wat
werkelifi belangrijk was: zijn familie.
Die mocht door iedereen zonder voorbehoud
gezien worden.

"Waar ziin de dozen eigenlijk gebleven?'

vraagt een ander.

'In de vuilniscontainer,'moet men niet
zonder schaamte bekennen.

De container wordt op zijn kop gezet,

en het symbool van Hans wordt alsnog

in ere hersteld.

Het krijgt een respectvolle plaats,

waar het eigenlift altiit al recht op had gehad.

We hadden er té dicht op gestaan

om dat eerder te kunnen herkennen.

Werner oan der Wouw


