
EIND!{OVENs DAGBI-AD ZATERDAC 5 DECEMBER 20i 5

Mrin verhaal

Sinterklaastrauma
In de periode dat hij werk-
zaam was als geestelijk verzsr-
ger in een instelling voor rnen-
§en met een verstandeiiike be-
perking sehreef Werner van
de Wouw versehillende verha-
len over ontmoetingen met de-
ze bijzondere mensen. ,,Juist in
deze Sinterklaastijd herinner
rk mii een bijzondere ontmoe-
ting in miln rol als'hulp-Sinter-
klaas'""

Elk jaar rond deze tijd vroeg
de Goedheiligman oÍ ik hern
zou r,villen assistelen als
hulp-Sinterkiaas op de instel-
ling voor mensen met een ver-
standelijke beperking waar ik
als geesteliik verz0rger
rverkzaam was. Ik kende im-
mers de bewoners beter dan
hij, niet aiieen hun naam maar
vooral hun
'gebruiksaanwijzingen'.
Bíj een van deze gelegen-
heden kreeg ik het ver-
zoek om naar een
appartementencomplex
eiders in te stad te gaan.
Daar -woonden jongeren
met een licht r.erstandelij-
ke beperking met ge-
drags- of psychische pro-
blemen. Dat kon toch
niet serieus bedoeld zijn.
Sinterklaas kon zijn kost-
bare tijd wel beter gebrui-
ken. Wat moesten deze
macho's op deze zaterdag-

avond met zo'n oude man? Zo-
als veel van hun leeÍtijdgeno-
ten brachten ze hun tijd liever
op het Stratumseind door om
daar, zoals ze me vaak trots ver-
telden, 'te zuipen en achter
meiden aan te zitten'. Of ze
stroopten de kermissen in de
regio afofbezochten een con-
cert, bij voorkeur van Normaal
om daar te 'höken'.
Maar de uitnodiging bleek
echt serieus en met lichte te-
genzin begaf ik me met drie
vrouwelijke stagiaire-Pieten
op weg.
Aangekomen in de centrale
woonkamer zat daar een groep-
je cliënten als schuwe vogel-
tjes bij elkaar. Ze durfclen me
nauwelijks aan te kijken, laat
staan te begroeten. Ik vroeg of
het de bedoeling r,vas dat ik
hier op rouwbezoek kwam in
plaats van mijn verjaardag te

* De echte Sinterklaas met zijn pieten (ook onder), hier in Helmond,
waar hij in het kasteel verblijft. foto's van en door Wim van den Broek

Enkele dagen later ontmoette
ik een van Ce begeleidsters. ,,Je
hebt goed werk verricht", zei
ze. ,,|e hebt voor veel van onze
cliënten hun Sinterklaastrau-
ma helpen overwinnen door
een ander beeld van de goed-
heiligman neer te zetten". Ik
antwoordde dat ik dacht de
cliënten na zoveel jaren een
beetje te kennen, maar dat ik
deze angst van juist déze jonge-
ren absoluut niet verwacht
had.
Een week iater kwam ik Peter,
een van deze cliënten, tegen
en vroeg hem ofhij een leuk
Sinterklaasfeest had gehad. Hij
antwoordde: ,,Ik geloof niet
meer dat Sinterkiaas bestaat.
Hijwas zó aardigtoen hij bij
ons op bezoek kwam. Maar de
Kerstman, die bestaat wél
echt!"

'Werner van de'Wouw
Eindhoven
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vieren. Ik miste de grootste
branieschoppers. Die bleken
zich in hun kamer te hebben
opgesloten. En Karel van twee
meter lang zat in de keuken
met de deur op slot. Ik deed
een poging deze begrafenis-
stemming een andere wen-
ding te ge\€n en vroeg aan het
begeleidend personeel om wat

vrolijke muziek op te zet-
.. . ten. De Pieten stimuleer-
' de ik om de cliënten uit

te nodigen 0m met hen
te dansen. Langzaamaan

| .," veranderde de stemming

:: cliënten die zich in hun
, kamer verschanst had-

den, kwamen nieuwsgie-
rig om het hoekje kijken.

; Alleen Karel van twee
meter durftle het niet te
wapen. ondanks aandrin-I gen"ran cen van de vrolij-
ke Pietjes aan de andere
kant van de keukendeur.
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