Het karretje van “Ome Wim”
Vanaf vandaag zal het uitzicht vanuit onze keukenraam anders zijn dan anders. En ook anders
blijven.
Het was een vertrouwd beeld de overbuurman, met als bijnaam “Ome Wim”, na de koffie van
10.00 uur bezig te zien met zijn visuitrusting. Het oude brommertje werd op de oprit klaar
gezet met daarachter, het door hem zelf met veel liefde en geduld in elkaar gemonteerde kleine
aanhangertje. Twee kleintje luchtbandjes met daarop een multiplex bakje. Alles mooi afgedekt
met een deksel tegen de regen. Het aanhangertje van “Ome Wim” zoals wij het, in de buurt,
noemden. Een vertrouwd beeld van jaren wanneer hij in volle uitrusting ermee naar de dijk
reed op weg naar zijn vaste vis stek. Los van de drukte in en om het huis.
Het multiplex bakje, groen geschilderd met op de hoeken aluminium hoekprofieltjes in rood
gelijk de velgen van de bandjes. Van binnen mooi geschilderd en ingericht met diverse
beugeltjes om alles een vaste plek te geven.
Buurman “Ome Wim”. 81 jaar. Een rustige reus die geen twee woorden zou gebruiken als hij
het met één af kon. Altijd te vinden in zijn schuurtje. Ingericht als werkplaats,
ijzerwarenwinkel, en ziekenafdeling voor elektrische apparaten. Iedereen uit onze buurt kon er
met zijn elektrische apparaat naar toe wanneer er een mankement aan was. “ Ome Wim”
sleutelde net zo lang tot het verholpen was.
Sfeervol was het wanneer de oude kerstverlichting die aan het plafond hing brandde en de
gloed van het licht viel over de honderden kleine plastic bakjes. Bakjes genummerd en
opgesteld in rijtjes op de vele schappen met in hun binnensten de even zovele schroefjes,
moertjes en boutjes in alle maten en soorten. Wanneer “ Ome Wim” zich met zijn sjekkie
terug trok in zijn domein, was hij gelukkiger dan wie ook.
Binnen in huis zou hij nooit roken. Dat zou hij dat zijn vrouw, zijn grote liefde, niet aandoen.
“Ome Wim” is niet meer. Net 81 jaar geworden. De laatste dagen vóór zijn crematie stond hij
opgebaard op de plaats waar hij zich zo thuis voelde. Zijn schuurtje. Zijn alles.
Het groen rode karretje staat buiten wezenloos te kijken en weet dat de uitstapjes naar de Waal
voorbij zijn. De kinderen zijn de schuur, die een andere bestemming krijgt, aan het leeg
maken. Zijn vrouw voelt de pijn bij het zien van het karretje en vraag zich af wat te doen. Bij
het afval?. Een nieuwe bestemming was dan ook een mooi idee.
Second Change
Het karretje heb ik geadopteerd en
meegenomen naar de jachthaven in
Batenburg aan de Maas. Ze staat boven op
het terrein te pronken. Naast het, bestaande,
oude grijze vierkante karretje. Ze kan nu
uitzien over een andere rivier met af en toe
een korte wandeling over de steigers van de
haven. Voor transport mag iedereen er
gebruik van maken.

Het groen/rood geschilderde karretje is nu, een blijvende herinnering aan onze buurman. En,
een blijvende herinnering aan een mooi mens. “ Ome Wim”.
Jan Daanen.

