
Miin Verhaal

Paasvuur
De grote feesten met vaste ritue-
len markeren het leven van men-
sen met een verstandelijke beper-
king. Aan die rituelen wil menig-
een graag ziin steentje biidragen.
Zo ook Chrís. Maar met Pasen

heeft hij pech. Hijwordt ziek. En

daarmee is ziin leven, maar ook
zijn kalender verstoord.
Jarenlang was Werner van der
Wouw geestel'rjk verzorger in een
instelling voor mensen met een
verstandelijke beperking.

Hij staat voor het grote gazon.
Hij zwaait zoals gewoonlijk met
een touwtje in het rond. Ik ben
verbaasd.
Chris is nog maar pas uit het zie-
kenhuis ontslagen. Hij heeft een
grote ingreep ondergaan. Ziin toe-
stand was zelfs enige tijd zorge-
riik.
Als hij me ziet, wijst hij naar het
gazon van de Grote Brink, die om-
sloten wordt door woningen, de
herberg en de kapel.
,,Vuur", zegt hij.
Chris spreekt enkei wat losse
woorden. Meestal herhaalt hij
slechts de woorden van een an-
der.
Het zit hem kennelijk nog niet lek-
ker, dat hij vlak vóór Pasen plotse-
ling naar het ziekenhuis moest.
Hoewel hij weinig besef heeft van
'onze' kalender, weet Chris feil-
loos wanneer het bijvoorbeeld As-
woensdag of Pasen is.

Zonder dat iemand het hem hoeft
te zeggen, legt hij dan op het mid-
den van het gazon een vuurplaats
aan.
Hij weet dat op Aswoensdag als
onderdeel van de viering alles van :l
het carnavalsfeest wordt verbrand
en dat met Pasen het'nieuwe'
vuur ontstoken wordt. Het vuur,
bron van nieuw leven dat we in
lente overal in de natuur aantreÍ:
fen en dat we met Pasen vieren.
Met trommelgeroffel van gilde-
broeders wordt dat nieuwe vuur
met een fakkel de donkere kapel
ingedragen om daar doorgegeven
te worden aan de aanwezigen.
Ik zeg: ,,1a, Chris, jammer dat je
dit jaar het paasvuur hebt moeten
missen. Anàeren hebben voor één I
keer iouw taak overgenomen en I
de vuurplaats aangelegd." ,

Alsof hij zichzelf moed in wii spre-
ken vanwege zijn'gemiste kans'
om een bijdrage te kunnen leve-
ren aan het voorbije feest, zegt hij,
wederom wijzend naar het gazon:

,,Tent."
,,1a, Chris", antwoord ik, ,,over een
poosje zal het op deze plaats weer
Thinfeest zijn."
Zo markeren de feesten de 'eigen'
kalencler van Chris.

Hoewel, het opbouwen en afbre-
ken boeit hem eigenliik meer.
Chris kan zich immers dan van
zijn beste kant laten zien.

Werner van de Wouw,
Eindhoven


