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= elke dag carÉïaval
'Met het oog op het naderende
carnaval kwam bij mij een bijzon-
dere herinnering aan dit feest
naar boven. Een herinnering met
een lach en een traan, zou je kun-
nen zeggen. Maar uiteindelijk
heel mooi. Feest en eindigheid
van het leven, liggen dicht bij el-
kaar, zoals carnaval en Aswoens-
dag. Om die reden wil ik deze bij-
zondere ervaring graag delen
met andere mensen', schrijft Eind-
hovenaar Werner van de Wouw.
Hij was iarenlang geestelifk ver-
zorger in een instelling voor men-
sen met een verstandelijke beper-
king.

,,Wie ben je?"

,,Heb je een hondje of een poes-

ie?"
,,Heb je koekjes?"
Zo werd elke bezoeker of toevalli-
ge voorbijganger door )antje be-
groet. Meisjes, dieren, koekjes. Zo
ongeveer in die volgorde, daar
was fantje dol op. En op muziek
en dansen. Hij had zijn eigen
kruiwagen met daarop in sierlij-
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ke letters zijn eigen naam geschil-
derd. |antje hield het terrein
schoon, kruide het afval weg, tot
op hoge leeftijd.'s Winters met
een dikke jas en bontmuts op.
Met deze outfit en zijn dikke bril-
lenglazen was hij een opvailende
verschijning op het terrein van
de instelling waar hij al vele jaren
woonde. )antje, klein van stulg
was zoals dat heet verstandelijk
gehandicapt.
Toen zijn ogen zo slecht werderl
dat hij enkele malen de gracht in
reed, vond men het toch niet
meer zo verantwoord om hem
met zijn kruiwagen te laten rij-
den.
Er was echter één probleem: )an-
tje had zo zijn vaste adresjes,
voor zi;'n praatjes en vooral zijn
koekjes. Nu hij eervol met pen-
sioen was gegaan, bleef hij die
ronde zo lang mogelíjk volhou-
den.
Ook ik behoorde tot zijn vaste
adressen als koekjesleverancier.
Zo kon je hem op handen en voe-
ten de trap op zien klauteren, op
weg naar mijn kamer en naar
zij n favoriete koekjes.

Hoewel hij slecht zag en ook
steeds slechter ging horen, bleef
het leven voor |antje in zekere
zin een feest. Van feest naar feest:
daar leeftle hij van, daar leefde hij
voor. Het bepaalde zijn levensrit-
me. Nu was het eindelijk zover.
Hij had er zo lang naar uitgezien.
Vandaag was het carnaval en mor-
gen zijn verjaardag. Het kon niet
opl
Zingend stond hij 's morgens on-
der de douche om zich daarna in
een versierde rolstoel uitbundig
in het carnavalsgewoel te storten.
En daar, te midden van het feesg
terwijl iedereen in polonaise
danste, is )antje plotseling gestor-
ven.
Een mooier afscheid had hij zich
niet kunnen voorstellen.
Toen hij daarna in zijn mooiste
pak in de huiskamer iag en zijn
vrienden van hem afscheid na-
men, bonden zij slingers en bal-
lonnen aan zijn bed, Want het
kon niet anders ofJantje ging het
feest elders voortzetten. Vast en
zeker. Carnaval voor altijd!

Werner van de Wouw
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