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Handen die spreken
Iedereen heeft een prachtig verhaal en een hele
geschiedenis te vertellen.’ Een oudere die sterft, is als een
bibliotheek die afbrandt,’ zegt men. Het is steeds weer fijn om
met mensen samen te zitten en samen met hen terug te
blikken op hun leven.
We
hebben
met een
tiental
bewoners driemaal
samengezeten in een kring met een tas koffie en een koekje,
zoals vroeger rond de Leuvense stoof werd gezeten en
‘geklapt’. Clara Schurmans noteerde de verhalen en stelde
geïnteresseerd en geanimeerd allerlei vragen.
Oud worden, doe je niet zonder herinneringen. Jullie hebben
een hele reis achter de rug. Jullie hebben verschillende levens
gehad, zoals een kat negen levens heeft: een leven als kind,
scholier, student, vriend, echtgeno(o)t(e), werkende, ouder,
weduwe of weduwnaar… En naar die verschillende levens
gingen we op zoek.
We hebben niet zomaar vragen gesteld, we hebben
reminiscentie-technieken gebruikt om het geheugen wakker
te maken. We hebben oude voorwerpen vastgenomen en
verschillende soorten handschoenen aangedaan. We
hebben naar onze handen gekeken. Onze handen hebben
heel wat watertjes door gezwommen: van kleine knuistjes zijn
ze groot en stevig geworden en hebben ze rimpels gekregen.
Onze handen vertellen onze geschiedenis. Handen hebben
gewerkt, gezorgd, volgehouden, losgelaten, gestreeld,
gegeven, gekregen...
Waren het stevige handen? Zijn ze ook zacht geweest? Soms
moesten ze vechten, soms moesten ze dragen, strelen,
zorgen.
Ik sta telkens weer verstomd met hoeveel geduld er geluisterd
wordt naar elkaar en hoeveel drang er is om zelf ook te
vertellen. Als men kan vertellen over zijn leven, geeft dat terug
een gevoel van identiteit en weer even een gevoel de
teugels in handen te hebben. De verhalen stromen. Mevr.
Agnes Demulder vertelde over haar jaren in Congo. Mevr.
Frieda Dockx verkoos ziekenhuishandschoenen en zei met
overtuiging: “van de discriminatie die ik heb meegemaakt,
heb ik me niks aangetrokken”. Pater Leo is nog steeds boer en
dichter in hart en nieren. Meneer Edgard Poulmans is nog
steeds een tovenaar: knip en het geldstuk is weg. De heer Jan
Staes strooide zijn geschiedkundige wijsheden over ons heen.
Dhr Paul Delestinne bleef er rustig onder en deelde zijn mooie
momenten. Mevr. Ninette Verstraeten mijmerde over haar
gelukkige jeugd. Mevr. Rosa Verlinden speelde met de jojo of
ze terug tien jaar was. Mevr. Gusta Veulemans verraste ons
met haar zelfzeker geluk en vervolgens wees Mevr. Alice
Lysmont er op dat ‘arbeid adelt’. Tot slot had dhr Lucien
Landeloos nog een straf verhaal voor ons in petto.
En als je dit nieuwsgierig maakt, kom gerust een kijkje op het
gelijkvloers nemen. De foto’s zijn genomen door Rice
Ramakers.
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