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Werner van de Wouw
pastor Eckartdal te Eindhoven

Afscheid nemen

De dood is voor veel verstandelijk gehandicap-
ten een feit dat ze vaak heel nuchter opnemen,
alsof het een alledaags voorval betretL Als ze
bericht krijgen van iemands overliiden, dan
reageren ze niet zelden met een nuchterheid
waaraan iedere vorm van gène, pièteit of ver-
driet lijkt te ontbreken. Reacties als "Dan gaat
hij de grond in", zijn in zo'n situatie niet onge-
woon. Gevoelens van verlies komen bii hen
soms pas veel later tot uiting. Soms zo veel la-
ter, dat wij ze niet meer met dat verlies in ver-
band brengen.
Het lijkt misschien alsof bij verstandelijk ge-
handicapten de dood van een ander weinig
emoties oproept ten aanzien van hun eigen
eindigheid en dood. Toch zie ik het regelmatig
gebeuren dat zii bii een sterfgeval ongedurig
worden en anders doen dan gewoonliik, zelÍs
wanneer iemand van buiten hun naaste omge-
geving overliidt. Velen brengen dood en sterven
direct in verband met de gedachte dat de over-
ledene nu op een goede bestemming is. Zij
uiten dat in symbooltaal: "Hij is nu in de hemel."
Die symbooltaal wordt kenneliik als werkelijk-
heid ervaren, en biedt in ieder geval veiligheid
en zekerheid.

Verstandelijk gehandicapten reageren in sommige op-
zichten in dit soort situaties anders dan niet verstandeliik
gehandicapten. Deze bewering is zeker voor proÍessio-
nele werkers zoiets als een open deur intrappen. Maar op
momenten die ook ons emotioneel niet onberoerd laten'
kan hun gedrag - dat niet bliikt aan te sluiten bi1 wat wii in
zo'n situatie verwachten - ons aardig uit het evenwicht
brengen. Bii het overlilden van een pupil gaat het leven
van alledag voor de andere pupillen kennelilk gewoon
verder, terwijl het voor ons soms lilkt dat het leven even
stil staat. Nee, ook dan kan het eten niet langer wachten
en moet de verjaardag gewoon doorgaan, en kan natuur-
liik de geplande vakantie geen uitstel kriigen. Soms komen
die twee gevoelswerelden letterliik met elkaar in botsing.
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De kaars op de lege plek

Zo'n botsing ondervond ikzelÍ van heel nabii, toen een
bewoner van een groep (van midden- tot laag-imbeciel
niveau) plotseling overleed, twee dagen voor een reeds
lang geplande vakantie. Onze eerste reactie was heel be-
griipelijk: de vakantie moesl worden uitgesteld. Maar al
spoedig bleek dat het niet zo gemakkelijk zou ziln om dat
aan de bewoners, die al zolang naar de vakantie toege-
leefd hadden, duideliik te maken. Dat het één moeiliji te
verenigen was met het ander, bleek meer ons emotioneel
probleem dan het hunne. Dit nog afgezien van de norm
die wij ons hebben eigen gemaakt ,,dat zoiets dan niet
past." Na lang wikken en wegen werd ervoor gekozen om
toch op vakantie te gaan, echter op de uitdrukkelijke voor_
waarde dat daarmee het verlies niet verdoezeld zou mo-
gen worden. We waren immers van mening dat ook de
verstandelijk gehandicapten niet altiid tegen leed dat van
buiten komt, kan worden beschermd. Maar het is ook niet
goed om hem leed dat van binnen komt in dit gevalver-
oorzaakt door verlies, te onthouden, omdat die óók een
deel van het leven, van ziin leven, vormen.

Omdat zeker voor deze groep uitleg in woorden ontoerei-
kend zou zijn, wilden wij bewust gebruik maken van sym-
boliek om, ook tijdens zo'n vreugdevolle gebeurtenis als
een vakantie het verlies als het ware present te stellen,
hoewel je zo het risico neemt dat je het verdriet weer bin-
nen de deuren haalt We kozen voor een moment waarop
de bewoners als groep in een rustige sÍeer bij elkaar
zouden zijn, nl. de maaltijd. De groepsleiding hield een
stoel leeg en plaatste, op de plek waar bij anderen het
bord stond, een brandend kaarsje. Daarbij werden ver-
halen verteld die ons aan de overleden bewoner deden
denken: hoe hij was, en wat hij leuk en minder leuk vond.
De verhalen werden zoveel mogelijk ondersteund met
tastbare dingen die karakteristiek voor hem waren: spul-
letjes, foto's en dergelijke.
Die medebewoners die met hun gestorven leefgenoot een
hechte relatie hadden gehad reageerden hier emotioneel
op. Dat uitte zich in verschillende uitbarstingen.

Misschien heeft toen de begeleiding wel gedacht doen
we hier nu wel goed aan? Hoewel het een dissonant was
in die blije vakantiesÍeer, voorkwam dit ritueel echter dat
de bewoners bij hun terugkomst zouden verwachten dat
de overleden bewoner er nog was.
Niet alleen voor bewoners, maar zeker ook voor de
groepsleiding bleek dit ritueel belangrilk te zijn. Want meer
nog dan de bewoners ervoeren zij iiidens die vakantie-
dagen een uiterst ambivalent gevoel. De situatie van de
bewoners - het was immer hÉn vakantie - vroeg er boven-
dien om dat de leiding het eigen gevoel naar de achter-
grond verplaalste. Ook voor hen was het ritueel een mo-
gelijkheid om "de weggedrukte kant van de eigen
belevingen" tot uitdrukking brengen. Want de situatie
bracht bij hen toch ook een aardig portie schuldgevoelens
teweeg...

Toen iedereen was teruggekeerd van vakantie, had men
er behoette aan om het Íeit van het dood-zijn concreet te
maken. Dood-ziln is voor de bewoners ook: elders verbiij-
ven, begraven zijn, in de hemel wonen. Daarom hebben de
bewoners samen met de familie en de pastor het graf be-
zocht en opgesierd met dierbare "Írutselties" van eigen
hand.
AchteraÍ werd het de leiding duideliik dat het gebruik van
dit eenvoudige symbool en het sc.heppen van een ritueel
zowel de bewoners als henzelÍ erg geholpen had bii het
ver.werken van de nogal tegenstrijdige gevoelens van
verl ies en vakantievreugde.

Verllee leren ervaren

Deze en andere situaties hebben ons bovendien geleerd
hoe belangrijk het juist voor de verstandeliik gehandicapte
is dat zij ook anderssoortige (minder ingriipende) soorten
van verlies bewust leren eryaren. De groepsleiding moet
ook daar, door middel van een ritueel, aandacht aàn
schenken. lk denk aan een verlies als het weggaan van
personeel of een stageaire, het verhuizen van een bewo-
ner, en het verlies van lievelingsdieren, maar ook aan het
kapotgaan van speelgoed, het beèindigen van een vakan-
tie of het aÍsluiten van een Íijne middag. Al die vormen van
verlies anticiperen uiteindelilk op dat definitieve verlies
van een dierbare die sterft en van wie ten slotte ook de
verstandeliik gehandicapte - zoals wii allemaal - afscheid
zal moeten nemen.

AÍscheid nemen: geheimen vieren

Elke vorm van gedrag, hoe vreemd ook, heeft op de een of
andere manier zin en betekenis. Er wordt iets onthuld van
de manier waarop een mens zijn leven ervaart Daarbíi is
een symbool een belangriik middel. ln veel gevallen ziin
dat ook symbolen voor dat wat karakteristiek is voor hun
leven. Vaak zijn verstandetijk gehandicapten heel gevoelig
daarvoor. Zij kennen elkaar vaak aan eikaars symbool en-
vinden dat dan ook niet vreemd oÍ irritant, integendeel, ze
gaa.n daar respectvol mee om.

Voor mensen die niet verstandelilk gehandicapt zijn, kun-
nen dergeliike symbolen onbenullig, ja zelfs afstotend lij-
ken" Ze zijn echter voor verstandelilk gehandicapten voi
van betekenis, omdat ze iets onthullen van het ,'levensge-
heim" vaà deze unieke mens. Daarom moeten we leren
oog en oor voor deze symbooltaal te krijgen: zo kunnen
we die mens leren kennen. Om iemands symbool werke-



JAARGANGl_NUMMER2

lijk te verstaan is het nodig, dat wij ons inleven in zijn
levensverhaal en ons verdiepen in de manier waarop hij
zin en betekenis aan zijn leven geeft. Dat veronderstelt dat
wij van onze kant ook in staat zijn werkelijk naar onszelÍ te
kiiken: hoe sta ik in het leven, welke zin geeÍ ik aan het
leven. Dat is immers van wezenlijk belang voor de manier
waarop ik het leven van die ander bekijk en beoordeel.

De gesloten doos

ln moeiliike en droevige situaties worden die symbolen die
zo karakteristiek voor iemand zijn, erg belangrijk. Omdat
symbolen ontegenzeggelijk ook een religieuze waarde
hebben, kunnen ze ook een belangrilke rol spelen in bilv.
vieringen oÍ in andere rituelen die de traditie ons aanreikt
Hoe toepasseliik dat is, laat het verhaal over Cees zien.

Cees was een veÍstandelijk gehandicapte man van vi!ftig
jaar. Je kwam moeililk met hem in contact. Het kostte heel
wat kruim en jaren voordat hil zijn deur voor jou op een
kiertie wilde openzetten. Dat maakte het dan ook moeiliik
veel van hem te begrijpen.
Cees liidt aan verzamelwoede, zo heet het. Altiid-en overal
zie je hem siouwen met dozen: een grote doos met daarin
vele kleinere doosies met veel prullaria. Dat wordt vaak
hinderlijk gevonden omdat hij die grote doos overal mee
naartoe neemt en er zelÍs bij het eten en slapen niet van
scheiden kan. Zelfs bij het douchen laat hii die doos maar
moeiliik buiten oogbereik...
Al vaak is die "rommei" door de begeleiding opgeruimd,
maar Cees heeÍt binnen de kortste keren weer een nieuwe
voorraad. Bovendien maakt zo'n opruimactie hem erg
agressieÍ. Agressief wordt Cees trouwens al, als je de
indruk wekt dat je een blik in zijn doos wilt werpen. Er ziin
er niet zoveel die dat voorrecht hebben mogen smakenl
Alleen een enkele vertrouweling mocht als het ware over
zijn schouder mee kilken. Maar van zo iemand kon Cees
dan ook wat meer hebben.
ïijdens de maaltijden was het altild een hele uitstalling.
Dat mocht blijkbaar wél iedereen zien - oÍ je wilde oÍ niet
Zijn hele Íamilie kwam uit de doos: Íoto's en portretten in
allerlei soort werden uitgestald, tot ergernis van velen,
want hii eiste nogal wat ruimte op.

Toen werd Cees ernstig ziek. Zijn dozen bleven dicht bil
hem: onder en naast zijn bed.
Cees gaat dood. Daags na zijn overlijden kom ik met de
groepsleiding over Cees in gesprek. Terloops wordt er
over die doos verteld. Er wordt aanvankelijk nog wat
schamper over gelachen dat ze "die rommel zullen mis-
sen". Al pratende ontdekken we dat "die rommel" waar-
mee Cees zo onaÍscheidelijk verbonden was, van grote
betekenis voor hem was. Kenneliik hadden we de aÍstand
die een overlijden noodzakeliik meebrengt nodig om dat
te kunnen ontdekken.
Wanneer we praten over de geslotenheid van Cees ont-
dekken we opeens: "Verrek, die doos, dat was Cees zelÍ.
Hii droeg zichzell mee in die doos: zijn geslotenheid, zijn
geheim wie hij was, ziln moeilijk te winnen vertrouwen.
Maar ook staat die doos voor dat wat werkeliik van
waarde was: zijn Íamilie. Die mocht door iedereen -zonder
voorbehoud - gezien worden. Dat immers werd steeds uit
de gesloten doos tentoongesteld.
"Waar zijn die dozen eigenlijk", vroeg een van de bege-
leiders. Ze bleken al lang in de container te liggen. Dat
werd toen niet zonder schaamte bekend. De container
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werd op zijn kop gezet, het symbool alsnog in ere
hersteid. Het kreeg eindeiijk de respectvoile plaats die het
altijd al gehad had moeten hebben. Maar men had er ken-
neiijk te dicht met de neus bovenop gezeten om dat te
kunnen zien.

ln de aÍscheidsviering vervulde de doos een centrale
Íunctie. Hii stond op een "heiiige plaats": de altaartaÍel. Er
werd uiterst respectvol mee omgegaan. De doos bleeÍ
gesloten, alleen de Íamilie werd "uitgestald". Het overige
hoorde bii het geheim dat Cees was en mocht blijven. Zo
werd het levensverhaal van Cees verteld en verbeeld.

Voor de aanwezige bewoners was de doos een vanzelÍ-
sprekende en dus herkenbare representatie van de over-
ledene. Dat bleek overduidelilk uit de reacties van de
bewoners tijdens de viering. Later heeft deze doos, samen
met andere symbolen van overleden bewoners, een plaats
gekregen in een speciaal hiervoor gecreëerde symbool-
hoek Dit werd een "heilige ruimte" in de kapel waar ook
de "grote symbolen" die ons door de christeliike traditie
worden aangereikt hun plaats hebben: de Godslamp, die
ons eraan herinnert dat ook in deze symbolen Gods mys-
terie in de mensen onder ons oplicht; het Tabernakel,
waarin het Brood des Levens wordt bewaard, dat ons tel-
kens weer herinnert aan de gebrokenheid van het leven;
het kruls, teken van hoop in ons leven en ten slotte de
Bijbel, waarin het Goede Nieuws tot ons komt.

Het is belangriik om ons te realiseren dat we geen symbo-
len en rituelen, ja zelÍs geen liturgië voor verstandelijk
gehandicapten hoeven "uit te vinden" of "te maken". Die
kan worden opgediept op de plaats waar zii, voor onze
ogen soms verborgen, aanwezig is.


