
Aswoensdag;'t feest is voorbij
a een geslaagde optocht
en het carnavalsbal ko-
men ze nog een laatste

keer verkleed bii elkaar. Niet in
de herbergofde aula van de
school tegenover, maar nu in de
kapel van de instelling voor,..
mensen met een verstandeliike
beperking. De kapel is versierd
met slingers en ballonnen. ook
de Raad van Elfis present en de
prins deelt zijn hJtste onder-
scheidingen uir aan de leden
van de carnavalsband.

Ze komen uit het naburige
dorp en zijn elk jaar trouw pre-
sent. De dansmariekes zetten
hun beste beentje voor en
gooien die zo hoog mogelijk de
Iuchr in. Er wordt gezongen en
gejoeld, gedanst en gesprongen.
Dan komt de grote kist. De pas-
tor doet als eerste zijn boeren-
kiel uit en iedereen volgt. Alle
ballonnen worden kapot ge-
stampt en de versiering losge-

rukt. Het is een oorverdovend
lawaai van alle ballonnen die de
geest geven. De één heeft er de
grootste lol in, de ander stopt
ziin vingers in zijn oren. De
prins en ziin leden van de Raad
van Ëlfzetten hun steek aC Al-
les verdwijnt in de grote kist
terwijl er gezongen wordt:
,,Carnaval is nu voorbii, weg
metde slingers, weg met de
slingers, het feest is voorbij...'l

De grote kist wordt naar bui-
ten gebracht met de prins en
zíjn gevolg en de carnavalsband '

voorop. Op een plateau wordt
de kist orngekiept en de inhoud
in brand gestoken Alle cliënten
staan rond het vuur en zien dat
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alle feestspullen verbranden en
dat alleen de as overblijft. De
pastor ne€mt een schepie van
de as mee naar de kapel, die nu
weer kaal en een beetje donker
is. De clíënten volgen. Ieder
krijgt een kruisie met as op ziin
voorhooftl, Het feest is nu echt
voorbij. Het is Aswoensdag, \ile
gaan op weg naar Pasen, veertig
dagen lang. Ook dan is er weer
feest. Het feest van het nieuwe
Ieven, dat begint met een nieuw
vuur op deze zelftle plek. Gete-
kend door het zwarte as keren
ze naar huis. Ook dit symbool is
voor hen even vanzelfsprekend
als het feest dat:er aan vooraf-
ging. Het is voorbii, alles heeft
ziin tijd.,,Maar volgend jaar ben
ik adiudant", zegtde prins
hoopvol. Daarmee verwoordt
hii heel concreet ziin persPec-

tief.
Werner van de Wouw,
Eindhoven


