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Werner van de Wouw, pastor op Eckartdal in Eindhoven

Het leven gespeeld
ln dit artikel komt een speciale manier van kijken naar het gedrag van verstandelijk gehandicapten aan de
9109. Qglrag van verstandelijk gehandicapten kun je letteilijk nemen of in psychóto-gischer teimen benoemen.
l-le] js_oók Togelijk om.gedrag te beschouwen als symbolisóh, als venvijzend naar eén eigen, zinvolle werkelijkheid. Een dergelijke blik kunnen we goed gebruikenals we werken en spelen met verstanïelijk gehandicapten.
wie zo durft kijken ziet meer van de werkelijkheid. Dat vraagt van ons een grote mate van opdnn-eio.
Elke dag kom ik hem wel 'n
keertje tegen op het parkeerterrein langs de weg. Druk g*
barend, met zijn armen, die wiid
openstaan naar de hemel. volop
prate nd zond e r woorden,
lachend, gierend en dat alles
zonder veel geluid. Adje, mongool, een vijftiger, heeft veel gevoelvoor drama. ln alzijn plezier
is het hem ernsÍ. Soms ligt hij
doodstil in het gras, zijn jas over
zijn hoofd getrokken. Al een paar
keer maakte hijmijzo deelnemer
aan ziin (levens)spel, omdat ik
dacht dat hem iets overkonen
was" Adje heeft lak aan regels en
aan a!le dagprogramrna's die
moeizaam voor hem uitgevonden
worden. Adie gaat zijn eigen weg.

Hij speelt het drama van het leven.
Een rol laat hij zich niet opdring e n. Toeval I i ge voorbijgange rs
kunnen betrokken worden in het
spel. Zo kan het gebeuren dat
Adje je meeneemt in een dans
over het terrein"
Het is niet altijd duidelijk of en hoe
je op zijn spel in moet gaan, maar
het is welduidelijk dat het Adje
ernst is. ln zijn spel is Adje zichzelf. Daarom moeten wijhet ook
serieus nemen en op zijn subtiele
uitnodiging ingaan, en het maar
wagen mee te spelen.
Adje speelt zijn levensspel in
ieder gevalernstig. Zeker, ziin
spelzit vol humor en wordt begeleid met uitgebreid schaterlachen, maar het blijft een serieus
spel. Hijspeelt geen speilerje,
zoals mentg vcorbijganger
misschien mocht denken. Het
leven is immers een ernstig
drama.

Symboliek in het leven van de
zwakzinnige
Wat voor Adje geldt, geldt voor
menig zwakzinnige: er blijkt geen
onderscheid te bestaan tussen
de "echte" werkelijkheid en de gespeelde werkelijkheid. Er is
slechts één werkelijkheid, die van
dót moment. Dat geldt niet alleen
voor hun eigen, authentieke spel,
maar ook voor spelvormen die wij
hen aanreiken en rollen die wij
hen geven. De zwakzinnige die

koning wilspelen, ís koning. Die
identificatie geldt ook voor de toeschouwers: zij troosten degene
die de rol van de verdrietige
speelt, en de "gespeelde" vrek
wordt uit de groep verbannen. Dit
vraagt van ons grote voorzichtigheid en zorgvuldigheid in de
rollen die wij aanreiken...

Zo ziin omgekeerd in het gedrag
van verstandelijk gehandicapten
ook spelelementen te herkennen.
Vooral symbolen en rituelen
spelen daarin een grote rol.
Kijk maar eens naar de spullen
die iemand bijvoorbeeld meesjouwt. Die hebben vaak geen
Íunctionele of praktische betekenis. Maar dat wil niet zeggen dat
ze zonder betekenis zijn. Ze kunnen - als symbolen - verwijzen
naar een werkelijkheid die voor
die mens van belang is. Dat geldt
ook voor het gedrag dat mensen
laten zien of voor de taal die ze
gebruiken. Verstandelijk gehandicapten hebben vaak rituelen.
Deze stellen hen in staat de
chaos van de wereld die hen omringt te ordenen. Zo kan de angst
bezworen worden, de rituelen

kunnen hen veiligheid en zekerheid bieden. Aan deze symbolen
en rituelen laat iemand zich kennen... Je kunt ze - net als spel zien als een eigen uitdrukkingswijze van de werkelijkheid van
déze mens. Menige eigen uitingsvorm van verstandelijke gehandicapten zou je als symbool
kunnen zien. Dat wil zeggen dat
je bijv. in spullen die iemand bij
zich heeft of hem dierbaar zijn, in
zijn taalgebruik, of in zijn eigenaardig gedrag iets kunt ontdekken van zijn levensgeheim, dat
daarin tot "verdichting" is gekomen.
Eigen symbolen en rituelen kunnen een belangrijke rol spelen
bij emotievolle momenten, zoals
in situaties van verlies of verandering.Ze helpen dan om gebeunenissen die verstandelijk niet begrepen kunnen worden, in het bestaan te integreren. ln het spel
van symbolen en rituelen die de
kerkelijke en godsdienstige traditie ons voor deze momenten
aanreikt, kan de eigen symboliek
van verstandelijk gehandicapten
een rol spelen. Zo kan de eigen
symboliek een zinvolle plaats kríjgen bÍnnen een afscheidsviering,
maar evenzeer bij vreugdevolle
vieringen als een woonjubileum of
een bijzondere verjaardag"

Symbolen
Zoals gezegd zit het leven van de
verstandeliik gehandicapten vaak
vol symbolen, symboolhandelingen en symbooltaal.Zijzijn een
vorm van communicatie waarbij
de mens met zijn hele wezen be-
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trokken ls.
Symbolen kunnen ogenschijnlijk
banale dingen zijn: 'n pluisje, 'n
doos, 'n pop of 'n zakdoek. Dit
zijn gewone dingen, die echter in
een bepaalde conte)d een eigen
zeggingskracht krijgen. De verstandelijk gehandicapte kan zijn
symbolen onbewust zelf "ontwerpen", maar ze kunnen hem
ook worden aangereikt door de
traditie van het vroegere oÍ huidige leefmilieu. Zo'n symboolverwijst naar een diepere werkelijkheid, waar het tegelijk deel aan
heeft. Zo kan een handeling ook
tot symboolhandeling worden, als
de mens daardoor op een diepere wijze deel krijgt aan de werkelijkheid die door de handeling
wordt opgeroepen. Zo roept ook
"symbooltaal" een rijke werkelijkheid op, in tegenstelling tot een
"term", die eenduidig is en efficiënt in het gebruik. Zo spreken
we over een ritueel, wanneer
symbool, symboolhandeling en
symbooltaal samenkomen en
worden herhaald.
Symboliek verbindt ons met het
voor het verstand ongrijpbare van
de werkelijkheid. Je moet er wel
een bepaalde antenne voor
hebben. Het valt mijtelkens op
dat veÍstandelijk gehandicapten
elkaars symbolen respecwol benaderen. Zo zullen zij nooit bepaalde spullen die voor een
ander een symboolwaarde
hebben, beschadigen, weghalen
oÍ er zelfs maar achteloos mee
omgaan. Men lacht elkaar ook
niet uit om bepaalde symboolhandelingen, alzijn die soms
vreemd, bilv. het aantikken van
bomen, deuren, wapperen met
een touwtie, het telkens laten zien
van kaarten of het doen van
telkens dezelfde uitspraak"
Eigen symboliek en ritueelzijn
vanwege hun meerduidigheid en
grensverleggend karakter goed in
verband te brengen met het
religieuze domein, omdat ze een
religieuze geladenheid bezitten
en daardoor religieuze ervaring
kunnen wekken. Juist door het
grensverleggend karakter ervan
echter zijn symbolen en rituelen

een manier van communiceren
die bij het religieuze past.

- en soms voorgoed - moeten
aÍbreken. Daardoor voelt hij zich

uit zijn evenwicht gebracht.

Symbolen en rituelen van alle
dag
Bertus, een grote man, begroet

mij steevast met een geweldige
uitbarsting van vloeken en verwensingen, die hij uiteindelijk
samenvat in de uitspraak: "Kapot
maken jou", om mijveruolgens te
laten weten: "Pater Louw, kan niet
missen jou". En tot slot vraagt hij:
"Mag ik koffie komen drinken bij
jou?" Elke ontmoeting, waar die
ook plaatsvindt, verloopt via hetzelfde stramien en in dezelfde bewoo rd i ng e n. Telkens op ni e uw
geef ik te kennen dat Bertus koffie
mag komen drinken. Dat is blijkbaar voldoende, want mijn uitnodiging heeft hij nog nooit in daden
omgezet.
De conÍrontatie met de taal die
Bertus bezigt, heeft al menigeen
tot een zekere paniek gebracht,
temeer omdat, vanwege de verbale uitbarstingen, voor mijn welzijn
werd gevreesd. Maar als je je
angst even opzij zet kun je ook
iets anders aanvoelen in het gedrag en de taal van Bertus. lk zie
er symbooltaal in, waarin Bertus
omgaat met zijn gevoelens voor
mijen andere begeleiders. Het is
namelijk niet gemakkelijk voor
Bertus om zich staande te houden in een situatie waarin begeleiders dagelijks het contact met
hem voor kortere of langere tijd

Piet rolt balletjes van pluisjes, as
en zijn eigen ontlasting" Die balletjes bewaart hij in een tasle dat
hij om zijn hals draagt. Gedurende
de dag speelt hij met die balletjes,
hij eet de balletjes zelfs op.

Zoals u begrijpt is dit gedrag vaak
aanleiding voor men§en om op
een aÍstand te blijven. Blijkbaar
heeft Piet dat nodig en hoort dat
bij hem, hoe afschrikwekkend en
vies het ook op ons over kan
komen. Hij deelt er op symbolische wijze ook iets van zijn werkelijkheid in mee. Zijn spelheeft
zelÍs de verbale communicatie vervangen, temeer daar hij ooit
gesproken heeft. Wat voor de
geesteli.ik gehandicapten (symbool)waarde heeft, kan in onze
ogen afstotend zijn. Des te groter
is dan het appèl op ons om open
te staan voor de zingevende betekenis ervan. Symbolen en rituelen
hoeven niet mooite zijn om toch
uitdrukking te geven aan iets wat
in dit leven op een andere wijze
misschien onzegbaar is.

Symbolen als uitdrukking van
wie ik ben
Voor de verstandelijk gehandÍcapte is het spelvan symbolen een
wijze van zelfuerwezenlijking. Wie
er oog voor heeft, krijgt meer ruimte om deze mens te verstaan. wat
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zíjn de voorwaarden om meer
oog te krijgen voor deze wijze van
kijken? Hoe zou onze houding
dienen te ziin?
Bij het verstaan van mensen dient
altijd de vraag gesteld te worden:
op welke wijze geeft hun symboolgedrag uitdrukking aan de manier
waarop zijzin geven aan hun
leven?
Waar verwijst het naar, binnen de
contelt van hun individuele geschiedenis? En: hoe kan ik hier
respectvol antwoord op geven?
Het belangrijkste is: oog te hebben voor het levensverhaal van
elk mens op zich. Daarmee wordt
het uitgangspunt gelegd bij het
zingevingsverhaal van deze verstandelijk gehandicapte mens en
niet bijeigen concepten. We
dienen als het ware in de huid
van de ander te kruipen, met zijn
ogen de wereld te aanschouwen.
Op deze wijze "beschouwd"
wordt veel onaangepast en
vreemd gedrag begrijpelijk, gerespecteerd en uiteindelijk meer

geaccepteerd gedrag.
Zo kan het eigenzinnige en soms
zelfs irritante gedrag van Jan, die
altijd staat als anderen zitten, of
terugloopt als de anderen vooruit
lopen, verstaan worden als een
uiting om temidden van twaalf
anderen nog iets van eigenheid
overeind te houden, om als een
individu gezien te worden.
De fantasieën van Cees waarult
hij telkens "gehaald" moet
worden, kunnen op hun beurt
worden begrepen als een manier
om de werkelijkheid nog enigszins leeÍbaar te houden. ln de
confrontatie met zijn leeÍgenoten
moet hijtelkens weer ontdekken
dat hij - zoals hij zelf zegt "anders" is, iets wat hij in het
gezin waaruit hij komt kennelijk
nooit zo sterk beleeÍd heeft.
Voor Ara is haar pop van het allergrootste belang: dit is de enige
die haar trouw is gebleven, nu
alle Íamilieleden haar verlaten
hebben. Door goed te kijken naar
de manier waarop zij met haar
pop omgaat, kunnen we ons verplaatsen in de ervaring van zin-

loosheid, die Ria nu ten deelvalt.
Deze wijze van kijken verschaft
ons soms een geheel nieuw
perspectieÍ om deze mens te

öberhaupt niet eens stellen: als
we aan onze eigen werkelijkheid
de diepgang hebben ontnomen.

benaderen.

Gedrag vraagt erom verstaan en
aangevoeld te worden, zoals spel
erom vraagt te worden gespeeld.
Gedrag krijgt alleen betekenis in
de relatie tussen mensen. Natuurlijk is het niet altijd gemakkelijk de
zingeving van een ander te verstaan, en zeker geldt dat voor
symboolgedrag. Onze technische, zakelijke wereld is bepaald
niet de meest ideale bodem waarin een symbolisch verstaan kan
gedijen. Het lijh wel of onze zintuigen verstopt zijn geraakt. Het probleem is niet alleen dat mensen
van nu geen symbolen oÍ rituelen
meer gebruiken, maar dat zij het
symboolgebruik en de ritualisering van een bepaald gedrag niet
meer als zodanig herkennen, laat
staan de betekenis daarvan. Wat
in zijn algemeenheid voor zingeving geldt, geldt in het bijzonder voor symboliek: de vaste en
voor iedereen herkenbare kaders
ontbreken of hebben hun specif ieke functie verloren.
Somt ontvouwt het levensverhaal
van een verstandelijk gehandicapte zich pas nadat we meerdere
aspecten van zijn gedrag als betekenisvol zijn gaan beleven, of als
we de verwijzende betekenis van
zijn symbolen, taal, handelingen,
rituelen, religieuze beelden en vormen van magisch denken hebben leren verstaan.
Belangrijk zijn echter ook wijzelf:
ook wijworden geleid door onze
eigen geschiedenis, motieven,
zinvragen, normen, waarden en
ideologieën. Ons hiervan bewust
te zijn, dat is een voorwaarde in
het verstaan van de ander.
Dat geldt ook voor onze relatie tot
anderen en onze affectieve betrokkenheid bij hen, ook die moeten we "helder" hebben. Daarom
is het belangrijk om samen met
andere betrokkenen tot dit "verstaan" en meeleven te komen.
Dót geeft de grootst mogelijke
garantie dat we het inderdaad
over de verstandelijk gehandicapte hebben en niet, op versluieren-

n ve rstand e I ijk gehand icapte
bewoner van een instelling hecht
er aan om "in het geniep" (!) elke
dag twee borreltjes tot zich te
nemen. U it zij n levensgeschiedenis blijkt dat hiivroeger als "dorpsgek" een deel van zijn eigenheid
ontleende aan het stamcafé, waar
hijzich opgenomen voelde in de
p I aatse I ijke ge mee n sch ap " De
bewoner speelt als het ware elke
dag opnieuw die situatie" We kunnen dat afdoen met "het-is-maarspel", maar we kunnen er ook de
zin van proberen te zien, en erin
meespelen. ls het zo dat de drankfles hem thans nog sÍeeds dat
stukje eigenheíd in een sfeer van
privacy verschaft?
Ee

Voorwaarden tot verstaan
Wanneer we proberen te denken
vanuit íemands levens- en zingevingsverhaal oeÍent dat onmiddellijk invloed uit op onze eigen
houding. Daarom is het allereerst
noodzakelijk om ons af te vragen
of wij kunnen verstaan welke betekenis dit (symbool)gedrag van
deze mens heeft. (Met "verstaan"
bedoel ik niet alleen: begrijpen,
maar ook: leven, aanvoelen, meebeleven)" Het gedrag is zelÍ als
het ware symbool, in zoverre het
verwijst naar iets dat de verstandelijk gehandÍcapte zelf tot stand
heeft gebracht om te kunnen
(over)leven. Wij moeten op zoek
naar de levenszin van dit (sym-

bool)gedrag.
Dat vraagt van ons "aanschouwing", dat wii ons open kunnen
stellen voor het symbolisch spel
van de verstandelijk gehandicapte.
ln de relatie met hem wordt zijn
levenszin de onze.
Dit kan alleen als wij proberen
ons in te leven in zijn zingeving.
Zo'n houding kunnen we echter
onmogelíjk opbrengen, als we
voor ons eigen leven dergelijke
zingevingsvragen nog niet beantwoord hebben, oÍ als we die

de wijze, over onszelÍ.

