
Werner van de Wouw, pastor Eckartdal, Eindhoven

Aswoensdag: het begin van de veertig-
dagentijd

Werner van der Wouw beschreef eerder in een reeks artikelen over 'liturgievie-
ringen met geestelijk gehandicapten' ook een viering op aswoensdagl). we
vragen hem voor dit themanummer van 'voorzet, dezi vi)ring nog ,"i, toe te
lichten.

Feesten vormen belangrijke markeringsmo-
menten in het leven van mensen met een ver_
standelijke handicap. Zij leven er dan ook
echt naartoe. Het is daarom niet alleen be-
langrijk dat zo'n Íeest écht gevierd wordt,
maar ook wordt aÍgesloten, zodat men zich
weer kan voorbereiden op een nieuwe perio-
de, die weer op een Íeest uitloopt.

Carnaval

Carnaval is zeker 'onder de grote rivieren'
zo'n Íeest waar men maanden naartoe leeft.
Weken tevoren is men druk bezig met het ma-
ken van allerlei attributen, waarmee men zich
zal tooien oÍ die een rol spelen in de optocht.
Maar ook de (bewoners) Raad van Elf en de
dansmariekes zijn volop in die voorbereiding
betrokken. ln de dagen voor het eigenlijke
carnaval wordt door verschillende groepen en
op verschillende momenten al een begin ge_

maakt met een carnavalsbal vanwege ruimte_
gebrek. Hier wordt de eigen bewonersprins,
compleet met adjudant en Raad van Elf ge-
presenteerd en zetten de dansmariekes een
eerste maal publiekelijk hun beste beentje
voor. Op carnavalsmaandag is er een heuse
optocht, waarin de actuele perikelen van de
instelling op de korrel worden genomen. ,s

Middags verleent een naburige school ons
gastvrijheid om gezamenlijk een carnavalsbal
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te houden. Carnaval is een overgangsÍeest.
Voor één keer springen we uit de ban, om
daarna te beginnen aan een stille tijd, vroeger
de vastentijd genoemd. Carna-vale betekent
dan ook: weg met het vlees. Het is van ouds-
her een feest, waarin de geijkte rollen, waar_
den en normen op zijn kop werden gezet de
onderdaan is baas en de bestaande structu_
ren worden gehekeld. Zo,n overgang naar een
andere periode dient dan ook duidelijk ge_

maakt te worden.

Aswo ens dagviering : Intocht

Op (as)woensdag - de eerste dag van de
Veertigdagentijd - komt de gemeenschap op_
nieuw bij elkaar, maar dan ín een feestelijk
versierde kapel, die - symbolischer kan het
niet - naast de herberg gelegen is, waar in de
voorafgaande dagen uitbundig is geÍeest. Met
carnavalsmuziek op de achtergrond komen
de bewoners binnen, gekleed in restanten van
hun feesttenue. Ze komen niet met lege han_
deh: slingers, attributen van de optocht e.d.
worden meegebracht. Ook de pastor draagt _

zoals de aÍgelopen dagen - zijn boerekiel. On_
der de muzikale tonen van een carnavalsband
treedt de bewonersprins met zijn gevolg en
begeleid door de dansmariekes de kapel bin_
nen en neemt voor een laatste maal plaats op
zijn koninklijke zetel.
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NapraÍen en nafeesten

Na een kort welkom door de pastor, vertellen

prins en zijn gevolg wat zij de aÍgelopen da-

gen hebben beleeÍd nu 'de rollen waren om-

gekeerd': de bewoners de baas, zoals het ei-

genlijk hoort!

Daarna wordt er nog eenmaal uitbundig ge-

danst door de dansmariekes.

En ook de andere feestvierders doen hun ver-

haal over hoe zij hebben genoten, gelachen

en gedanst en wie zij het meest hebben be-

wonderd in de optocht. Het hele carnavalsge-

beuren passeert nog eenmaal in sneltrein-

vaart de revue.

Nog eenmaal verricht de prins een laatste oÍíi-

cièle daad door de muziekkapel koninklijk te

onderscheiden.

Atscheidsritueel

Zoals de prins voorging in het Íeest, zo geeft

hi! nu ook het vooÖeeld in het aÍscheid ne-

men van het Íeest. Hij doet aÍstand van zijn tij-

delijke waardigheid. De sleutel - teken van

zijn machtsovername - wordt terugggegeven

aan de directeur en zijn narrekap wordt aÍge-

zet. De leden van de Raad volgen trouw hun

prins. Ook de mensen in de kapel ontdoen

zich van de laatste Íeestrestanten waarmee

zij getooid waren. Dan breekt de hel los: alle

versiering wordt van de muren gehaald, hon-

derden ballons knallen kaPot.

Temidden van deze heerl'rjke chaos wordt al-

les in kisten verzameld en wordt een aÍ-

scheidslied gezongen op een bekende melo-

die ('daar was laatst een meisie /oos): dat

verschillende malen herhaald wordt:

Carnaval is nu voorbii,

weg met de slingers

(2x)

Camaval is nu voorbij

weg met de slingers,

het feest is voorbij.
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Verrassing

Als alles is veaameld gaan de kisten, gevolgd

door de prins, die nu weer gewoon Cees heet,

naar buiten begeleid door wat treurige tonen

van de muziekband. ledereen volgt hen naar

de brandplaats buiten. De kist wordt leegge-

haald en de inhoud in de brand gestoken. De-

Íinitiever kan het Íeest niet beëindigd worden:

het allesverterende vuur legt alles in as, tot en

met de Íeestvreugde zelí.

De pastor staat met de mensen rondom het

vuur en bidt:

Goede Vader,

het vuur verbrandt alles

wat ons aan het feest heinnert tot as.

Moge het ook ons zuiveren

om ons voor te bereiden

op het feest van Pasen.

Amen.

Hij schept wat as uit het vuur en bidt verder

met de woorden:

Laten wij ons tekenen met as om aan elkaar

te laten zien, dat wii een nieuwe tiid ingaan.

Een stitle tiid, de veertigdagentiid, die ons

naar Pasen teidt. Dan komen wii opnieuw bii

elkaar rond het vuur van Pasen.

Dét paasvuur brengÍ alles tot licht en leven.

Amen.

Uitdelen van het askruisie

De pastor gaat terug naar de kapel en men-

sen volgen hem stil.

Hij kleedt zich in een liturgisch gewaad met

paarse stola.

Er klinkt zacht een ingetogen muziek.

Bij hem staat een.taÍel met kruis, kaars en

een schaaltje met as.

ledere bewoner komt naar voren en wordt

aangesproken bij zijn naam en getekend met

as op het voorhooÍd, terwiil er wordt gezegd:

Vergeet niet, het leven is niet altiid feest.

Ga op weg door de stille tiid. De tiid die naar

het paasÍeest leidt.'



V e e r tig da g e ntij d- p r oj e c t

Wanneer iedereen een askruisje heeft ont-
vangen en de plaatsen weer ingenomen zijn,
volgt kort de overgang:

Voor alles is een tijd. De tijd van feesten is
voorbij. De tijd om na te denken over ons le-
ven gaat nu beginnen. We denken de ko_
mende tijd vooral na over...
Daarmee wordt het (levens)thema aangege-
ven waarover we in de komende (veertigda_
gen)tijd gaan nadenken. Omdat dit ,nadenken'

natuurlijk concreet en praktisch moet worden

gezien, geschiedt de presentatie van het the_
ma heel concreet en speels. De kern van het
thema wordt bijvoorbeeld uitgebeeld door een
schimmenspel oÍ een andere spelvorm waar-
door de bewoners zich met het thema kunnen
identiÍiceren. Tenslotte volgt de afsluiting. De
bewoners krijgen een boekje mee met inÍor-
matie over het nieuwe project.

.) Handreiking Vrijwilligers in het pastoraat aÍ|.
53 (jrg. 9, nr. 5) mei 1988 (Gooien Sticht).

Pierre Ve rheggen, Maasveld

Het'lelíjke menneke,en andere voorstellingen van zaken

Bij het begin van de stilte week is mijn weketijks,praatje,op één van de groepen van de Ar-
beidsamivering ingekleurd met dia's van het tiidensverhaat. Het zijn afbeetdingen van de
kruiswegstaties in een Maastrichtse kerk.
Het aardige is, dat de taferelen gesitueerd zijn in het Limburgse landschap, met veel aan-
dacht voor het detail- onze bewoners vinden het prachtig. Er valt heel wat te kijken en alles
wat te zien is wordt opgesomd: Jezus natuurrijk, een boom, een broem, een vogettje.
Maar ook dat leliike menneke'. Dat slaat dan op de figuur van de beul met zijn zweep in de
hand. Doreen heeft daar alleen maar aandacht voor. Bij iedere dia roept ze: ,Daar 

heb je
hem weer.' Dan hapert de projector. 'Pastor" roept christa, le moet bidden tot de heilige Ain-
tonius, die helpt je wel'. En de daad bij het woord voegend: ,Heitige Antonius, beste vind,
zorg dat dat rotding het doet'.
lk kriig de volgende dia in de tichtbundet. 'Zie je wel', triomfeert Christa. De rest van de af-
beeldingen moet ik met de hand voor de lens schuiven. En bij iedere poging daartoe wordt
Antonius aangeroepen, compreet met de roilende beginretter van de ,rotding,.

Dan komen we bii de afbeetding van Jezus, die volgens de geijkte bewoordingen ,van zijn

'wat zien we op deze dia?', vraag ik argeroos, wijzend op de realistische weergave.
'Eine naaktsie' roept Tonette. Algemene hilariteit. Tineke stoort zich daaraan. ,Daar valt toch
niet over te lachen" zegt ze verontwaardigd. En stientje: 'Had ik al direct gezien dat hij btoot
was'.

De laatste dia. 'Jezus wordt in het graf getegd'. De afbeelding laat een kuil in de grond zien
op een Limburgse heuvel. Het dode lichaam van Jezus ernaast.
'Maar hij komt er weer uit', zegt Chista heet bestist.
'Ja', beaamt Tineke, die het kerkelijk jargon wat beter meester is.
'Hij zal verrijzen op den derde dag,.
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