'Ikword soldaat'
Werner van der Wouw was lange tijd
geestelijk veÍzotgeÍ in een instelling voor
mensen met een verstandelijke beper'
king. De ervaringen die hij daar had' wil
hij graag met anderen delen, om hen zo
deelgenoot te laten worden van deze biizondere wereld.
Met drie volle touringcars reden we naar
de kazerne aan de rand van de stad. Een

naar binnen zou gaan.
Binnen trofik Karel lachend aan tussen
enkele soldaten met een baret van één van
hen op zijn hooftl en met zijn koÍÏer aan
zijn voeten, die hij kennelijk stiekem had
meegenomen. Ik vroeg hem mee te gaan.
,,Nee", antwoordde Karel wijzend naar
zijn koffer: ,,Ik blijf hier. Ik word soldaat".
Echt pedagogisch zal het niet ziin geweest,
maar ik kreeg medelijden met die r5o andere bewoners die al een tiid ongeduldig
in de bus zaten te wachten. Ik pakte Karel
bij zijn nekvel, slaakte tot mijn eigen ver-

ongewone bestemming voor mensen net
een verstandelijke beperking. |aarlijks
werd daar voor mensen met een verstanbazingenkele krachttermen uit, gevolgd
delijke beperking een zomerkamp georgadoor'n haast militair klinkend bevel: ,,En
niseerd. Ik was gevraagd daar voor te gaan
in een kerkdienst. Maar het tijdstip viel sa- nu ga je mee!" En als een bang schaap dat
naar de slachtbank wordt geleid, ging Kamen met de gebruikelijke dienst op de inrel mét koÍfer mee.
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tellen misten we één persoon. Al snel werd chauffeur, die plaats moest maken omdat
duidelijk dat het Karel was. Na enig aan- hij wel verder zou rijden. Miin gezag
dringen ging één van de begeleidsters terug werkte gelukkig nog, toen ik riep: ,,Karel,
naar de kazerne om hem te zoeken. Het en nou zitten en blijven zitten".
Nog jaren heb ik door dit voorval kunduurde enige tijd voordat ze terugkwam,
maar zonder Karel. Hij weigerde mee te nen profiteren van Karels ontzag voor mii.
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gaan.
Er volgde overleg. Wat nu? Ik kende Karel
niet omdat ik nog niet zo lang op de instel-

ling werkte. De begeleidsters vertelden me
dat Karel een jongeman met het syndroom
van Down was. Sterk en vooral heel eigenwijs: niet gemakkelijk in de omgang. Toen

Natuurlijk probeerde hij ook bij mii zijn
streken uig maar meestal was een blik of
een woord voldoende om hem tot inkeer
te brengen. En als hij het weer eens bij anderen verbruid had en buiten gegooid was,
kwam hij bij mij verontwaardigd ziin beklag doen en troost zoeken.

de tweede poging van de begeleidster ook

mislukte, zat er niets anders op dat ikzelf
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