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"Gods liefde is universee-l..
Dat betekent dat een mongooltje
nex zoveel waarde heeft aLs de
president van de Verenigde Sxaten. "
Tot deze -in het oog springendeuitspraak kwam onlangs een bekend
theoToog op een congres over de
waarde van het nenseTijk l-even.
Het 7ljkt mij van belang dat wfi
blj voortduring herinnerd worden
aan de basisprinciepen waar het
gaai om waarde en waariligheid
van de mens.
Dat is zeker noodzakel-fik in een
tijd, waarin door het hetschikken
van de prioriteiten -mjsschien
niet 1p de bedoeling, maar dan
toch zeker in de praktische uitwerking- deze basisprinciepen
in het gedrang dreigen te komen.
Die herschikking van prioriteixen zie je op dit moment aTom
geschieden om aan de steeds
weer opnieuw opgeTegde bezuinigingsoperatles het hoofd te
kunnen bieden.
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Dat l-eidt mljnsinziens af
op dit moment tot situaties
waarvan met rede de vraag
gesteLd kan worden in hoevetze daar -weLiswaar niet
in de bedoeTing, maat zeker
wél- in de praktische uitvoering- de waardigheid van de
mens recht gedaan wordt?
Scherper nogt in hoeverre de
zorg die nu nog verfeend kan
worden uitdrukking is van het
basisprinciep dat de waarde
van de ene mens gelilk is aan
die van de andete?
Ik denk dan heeT concreet aan
situaties waax tengevoTge van
een eenmans ( vrouws ) be zett ing
de aandacht voor heX lichameT$ke
Laat staan voor het psgchische
en geesteTljke weTbevinden van
onze bewoners wel- tot een ninimum beperkt moet worden.
Tot die waatdigheid van de mens
behoort nijnsinziens ook hlat we
pTegen aan te duiden net 'het
in zfin waatde l-aten van dié mens.

L

Of anders gezegd.' het behoeden van
de eigenheid van deze nens.
Dat betekent ook heef concreet individueTe aandacht voor deze mens
net zijn eigen(w) aardigheden. Juist
die individuefe aandacht komt steeds
meer in de verdrukking, hetgeen er
zeer wef toe kan leiden, dat bewoners andere manieren zuLfen kunnen
gaan ontwikkeLen om die terecht verTangde aandacht af te dwinqen.
Er is nog een ander punt dat wezenlijk is in een zorg die het behoeden van de waarde en waardigheid
van de mens tot doef heeft:
dat :s nameTfik bezinning op die
zorg en op degene voor wie men
zorgt.
Wat dat faatste betreft: Het is in
onze zorgverTening nameTijk niet zo
eenvoudig te benoemen vlat nu tot de
eigenheid van juist déze mens behoort, die behoed zou moeten worden.
Dat vraagt om nauwkeurig kijken, om
interpretatie, on kritisch vermogen om goed te kunnen onderscheiden
h'at van mij -a7s l:eqeJeider- -ts en
wat van de bewoner Ls.
Een zorg die niet voortdurend begel-eid wordt door deze bezinnlng Toopt
het gev.Lar dat zq de eigenheid en
daarmee de waardiqheid van deze mens
niet dient.
Maar ook de zorg die wij samen verrichten vraagt erom kritisch overdacht te worden: wat doen we en
waarom en in wiens belang?
Wefnu, het is nu juist deze bezinning, die noodzakelijk is wil de zorg
een menswaardig gezicht blijven behouden, welke nu voeLbaar in het gedranq komt.

l,laar afs het wezenTijke van de zorg
- daar waar het in de kern in de
zorg om gaat: het dienen van de
menseTijke waardigheid- niet meer
overdacht kan worden, dan komt de
zorg wezenTijk in gevaar. Dan ste_Zt
zich de vraag in hoeverre waarde en
waardigheid van de mens niet in het
geding dreigen te komen.
Het zou wef eens kunnen zijn, dat a7s
de politiek tekort schiet 1n datgene
waaÍtoe zij geroepen -1s , namef ljk de waarde en waardigheid van afLen en met
name van degenen die dat recht niet

zeff kunnen beplelten, te behoeden,
dat dan al-l-en die door hun reTatie,
positie of functie of bexrokkenheid
een taak hebben in de zorg, zich nog
meer dan t-ot- nu toe zuLLen noeten
qaan solidariseren,niet in hun eigen
belanq maar in hex belanq van deqenen
wier waarde en waardigheid in het geinq dreigen te komen- Dat lijkt des
te meer noodzakefjjk omdat bezuinigingsoperaXies mensen uit efkaar dreigen
te drijven -in de str)jd voor ieders
eigen belang- in pTaats van naar efkaar
toe in een soiidaire strijd voor het
gezameTljke beTang, met rtame voor de
11

zwakstert onder ons.

In deze zin is het te hopen, dat famifiefeden, begeTeid( st )ers , Teidinggevenden en öestuurders el-kaar eensgezind
treffen, elkaar bemoedigen, elkaar stridbaar maken en houden in een gezamelijk
creatief zoeken naar magellkheden en
middelen om de zorgverlening voor ontluistering te behoeden.
Werner van de

pastor

Wouw

/g&{. nt.3
OVER\vEGING

door
Werner van de

pastor

Wouw,

Een zus bezoekt haar broer,
eTke week trouw.
Ze komt van ver,
een dagreis 7ang.
Om

er te z)jnt gewoon.
is mogeTijk,

Geen gesprek

nauweljjks een teken
van herkenning;
Laat staan
een gebaar van erkenteTijkheid.
En toch....
el-ke week opnieuwHoe hou je dat vo7,
vraag je je dan af?
Daar is hij weer.
Hij vroeg het een kwartier
geleden ook af.
En tTen minuten daarvóór.
Dat gaat zo maar door.
We7 vijfentwintig keer per dag.
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I
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Zeven dagen per week,
altljd maar weer
precr.e.s dezeLfde vraag.
En toch geeft
zljn beg,=7e:dster
hem efke keer opnieuw
weer een ser-zeus antwoord.
lLeid, hoe hou jij dat vo7?
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Zonder hoorbaar qezucht,
zonder poeha.
Maar toch...
Hoe hou je dat in hemeLsnaam voL?
Is dat 'genade' misschien
-voor wie dat waord nog verstaat.
ïk denk aan die naam
van de Onnoembare.
Zo wi7 ik genoemd worden,

\

Noem me maar

" I k-z *e r -z ijn-v oor - j ou "
zei H$ toen.
ALs ik ze zie,
die vrouw blj haar broer,
die begeTeidster bfi
haat bewoner,
,
dan denk ik soms:

ondanks
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al.-Z.es

:.s het t6ch waar
dat wi soms beel_ddragers

kunnen zljn van Hem.
noemen laat:
" I k-z a l_ -e r -z iin-voor - j ou " .

I

I
I

Hi,j,

toen mensen vroegen
wie Hlj was:

{
I

,)

Ze doen het, gewoon,
a-Zs een vanzeTf sprekendheid.

zei

I

die zich
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'hé, zie jij mij?'
luidt het thema
van het Advents-Ker stproject
- Jan ïoept af voor de derde
Bertha zit juist sti7,
stiTl-er dan gewoonTijk
in haar hoekje.

-

maal-.

Eric gooit pToxseTlng

met een asbak door de kamer ?rees bilt op haar hand
tot bl-oedens toe.
Evenzovel-e signaTen

man

en 'n

vrouw-

op ref S..
Te Teurgestefd ondeÍweg.

GedwonrJen

'n iLl-usie armer

- Cees 'n uur té Tang in bed..
'Nee Jan, straks haal ik
jouw sigaren. Nu kan het niet.'
'Weer dat versfag té Laat.'
'Zeg kunnen ju77ie R:a nLet
zeff komen halen voor het Ontmoetingscentrum. Wij hebben
ócht geen tid.'
Leo ligt daar boven in bed,
dagen.
We snappen zijn

'H6, zie jij mij?'
'Ik ben er ook nog!t

'n

die ons faten weXen:
'H6, zie jij mij?'
'ïk ben er ook nog ! r

af eff

'n herder op weg.
'n ster achteÍna.
'n dtoom achterna.
I'leg uit een wereTd,
waar je stem
niex wordt gehoord,
waar men je niet
zieX staan.

treurige bf ik,

want hij is écht affeen.

'n uur té faat naar huis
en nag met het schuldgevoel
zoveeL niet hebben kunnen doen.
'Hé, zie jij mij?'
'Ik ben er ook nog !'

en toch:
op weq,

'n droom vooruit
'Hé , zíe jij mij? '
'Ik ben er ook nog ! '

- 'n kind. tn 'n sta7,
'n dwaasheid in onze werefd,
dat zegt
dat het tóch anders kan;
het nodigt ons uit:
'Hé zie jij mij?'
het beeld van een god
die niet groter wi7 zijn

à-+
uaL
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kwetsbaar en teer,
maar die ons weten Laat:

"Ik ben er ook

- Het zoveefste gesprek
met het tarievenorgaan
dit jaar De afToop staat vooraf
eigenTijk al- vast:
"Je zuft het moeten doen
met wat je hebt,
en misschien wel- met
nog minder.'

nog:rr
/,t
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n we r kneme r sbfieenkomst.
inig hoopvoTTe ber ichten.
AlTe inzet voor niets?
WeeÍ terug naar af?
'

Víe

Toch aLternatieven gezocht
Tevergeefs !
Hoe kan ik ze nog Tanger
motiveren?
Met de ruq teqen de nuur.

, z ie jij mij? '
'lk ben er ook nog:'
'Hë

-

Hé, zie

jij
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