
Pastores schrijven 'Mensen met een verhaal'

Doos op altaar herdenkt Cees
Bij de uitvaart stond er een doos op het a)taar, als eerbetoon
aan Cees die het grootste deel van zijn leven sleet in een in_
stelling voor verstandellik gehandicapten. over zijn levensver-
haal en dat van anderen gaat het boek 'Mensen met een ver_
haal' dat drie pastores schreven.
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Door Ton van der Sande

ees, een verstandelijk ge-
handlcapte man van 50
jaar, sjouwt in de instel-

ljng waar hij woont altijd met
dozen. Overal waar hij gaat,
neemt hij de dozen mee. Zelfs
naar de douche. Onder het
eten stalt hii de inhoud uit:
foto's van ziin familieleden.
Iedereen mag even zien wat
er in de doos zit. Cees zelf is
zo gesloten als zijn dozcn.
De mensen rondom hem er-
geren zich aan de rommel.
Soms ruimen ze de dozen op.
Dat maalrt Cees agressief tot
nu weer een nreuwe verzame-
ling bijeen heeft gescharreld.
Dan gaat Cees dood. Temid-
den van zijn dozen. Zonder
erbij na te denken gooien de
begeleiders de dozén in de
contaiïrer. Opgeruimd staat
netjes! Bij de voorbereiding
van de afscheidsdienst ondei
leiding van de pastor komen
Cees en zijn dozen ter sprake.
Dan pas wordt de betèkenis
van zijn dozen duidelijk. Zij
waren een symbool voor Cees
zelf. Voor de manier waarop
hij in het leven stond en wal
voor hem'belangrijk was.
De verzorgers schamen zich
dat de_ dozen zo gauw zijn
weggedaan. De container
wordt !p zijn kop gezer. Bij
de afscheidsdienst staat een
doos op het altaar als sym-
bool voor Cees.

Genant
,,§igenlij_k genanr", zegt
Thom Spit, pastor van àe
Donksbergen in Duizel. ,,pas
toen hij er niet meer was,
ontdekten wij iets van de
waarde die de dozen voor

Cees hadden. Tijdens zijn le-
ven wilden we alleen maar
onze eigen ergernis over die
rommel kwijt. Naar de zin die
de dozen voor Cees hadden,
keken we niet. Na zijn dood
kwamen de verhalen- van de
begeleiders los. De puzzels-
tukjes van zijn leven werden
bijeengevoegd. Als we dat rij-
dens z,ijn leven hadden gé-
daan, hadden we iets meer
van Cees begrepen. Dan wa-
ren we ook anders met hem
omgegaan. We hadden een
betere bijdrage kunnen leve-
ren aan de zin die hij in zijn
leven zocht."
Op basis van hun jarenlange
ervaringen hebben de pasto
res - zelf zeggen ze'geeslelijk
v,erzorgers' - Thom Spit van
de Donksbergen, Ton van
Oosterhout van Oro en Wer-
ner van de Wouw van Eckart-
dal het onlangs verschenen
boek Mensen met een verhaal ge-
schreven.
Zijzelf zeggen: ,,Ieder mens
heeft zijn verhaal. We hebben
het boek geschreven op basis
van ervaringen die we in het
werk opdeden. Toen wij zo'n
vijftien jaar geleden 6egon-
nen, werd het verhaal van
een mens pas voor het eerst
goed verteld als hij overleden
was. Samen met verzorgers
en familie deden we dan ónt-
dekkingen over de man of
vrouw die jarenlang aan onze
zorgen was toevertrouwd.
Soms moesten we met
schaamte constateren: had-
den we dat maar eerder gewe-
ten. Als we meer samenhang
en betekenis in het gedraf
van betrokkene hadden ge--
zien, waren we zeker andèrs
met hem en zijn eigenaardig-

heden omgegaan. Wil je iets
meer van de ander weten,
dan moet je zicht hebben op
zijn levensverhaal, vooral oi
datgene wat aan zijn leveit
zin en betekenis geetr."

Afleveren
Daarom zijn de drie instellin-
gen begonnen om van hun
bewoners het levensverhaal
vast te leggen. ,,Hoe ging dat
vroeger", zegt Thom Spit, ,,De
verstandelijk gehandicapte
werd hier als het ware afgèle-
verd._ Ouders kregen te hop-
ren dat ze de eerste zes we-
ken beter niet op bezoek kon-
den komen; dan konden zij-
zelf en hun kind aan de nieu-
we situatie wennen. De des-
kundigen gingen met de
nieuwkomer aan de slag en
bepaalden wat goed voor hem

Yil. Iïpfgten i,e uirvoerig
met Del)kkene zelf als daï
T11._S.grrins nogetijk is,
_m_et zu-n ouders :n familie.
We Prob."n het 1er.en tot nu
toe van 9ze men: in kaart te
311..,9"n. Ook cie verzorgers
Proberenzich in re leveri in
noe oe fl:uwkom.r in het le-ven staalen wat tiaarin voor
nem. van belang s. pas dan
ï?,1o,,^ïn zoigptan opge-
11",9'_o?!'""1 mee. op de pér-
soon zell s af,seste^nd.'.

iljï àïïï;Ítï,1.1ï:.ï'f l;woord. l:t'vertelt. van de
mensen er activiterren die zin
geven aal ziin be.taan. Maar
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t]ngqn va de toek-nst. waar
cle elgen roorden ontbreken,kunllen igenaardiee gedra-

glngel en symbolen helpen
om zin en betekenis op het
spoor te komen. De wereld
van de verstandelijk gehandi
capte staat bol van symbolen.
.Trouwens, geldt dat ook niet
voor de 'gewone' wereld? We
lopen vandaag toch ook met
piepers op zak, een attaché-
koffer en een zaktelefoon. En
zeker niet omdat dat alleen
maar nuttig is", zegt Thom
Spit. Het werken met een le-
vensverhaal waagt van zorg-
verleners een andere vorm
van werken. -Iedereen kijkt
op een bepaalde manier naar
de ander;je kijl« door de gla-
zen van je eigen bril. Je doet
dat vanuit jouw waaràen en
noffnen, vanuit datgene wat
je zelf hebt meegemaakt. Wil
een mens met een verstande-
lijke handicap tor zijn recht

kunnen komen, dan zal ook
de zorgv-erlener voor de dag
moeten komen met zíjn nor:
-me{l_ 9n waarden, bijvoor-
beeld in teambesprekingen.
Pas dan kan er oo§ zijn íoor
wre de verstandelijk gehandi-
capte werkelijk is; hoe beterwe zijn levensverhaal ver-
staan des te meer respect krij-
gen we voor hem. Aan de en-e
kant.sluit dat goed aan bij de
huidige veranderingen in de
zorg, waarbij de 'ktant' meer
centraal komt te staan. Aan
de andere kant zie ie een ver-
zakelijking in de zbrg, waar-
door het 'hart van d=e zorg,
onder druk komt te staan."
Mensen met een verhaal door
Ton van Oosterhout, Thom
Spit en Werner van de Wouw,
uitgegeven bii SGO te
Hoevelaken.

o De drie
schrijvende
pastores
vlnr. Thom
Spit, Wer-
ner van de
Wouw en
Ton van
Oosterhout.
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