
Uit de pastorale hoek

Levensverhaal en pastoraat
ln de nummers 9 en 10 van 10e jaargang
hebben we reeds geschreven over het le-
vensverhaal en het belang daarvan voor
onze zorg. We stelden deze bijdrage over
de relatie van het pastoraat en het le-
vensverhaal in het vooruitzicht. M.n. over
de motieven van de pastor om zoveel
waarde te hechten aan het levensverhaal.

Een sprookje
Er was eens... een kleine prins, die op
zijn reizen een vos ontmoette. De vos
vroeg aan het prinsje of hij hem "tam"
wilde maken. Het kleine prinsje begreep
hem eerst niet, maar luisterde. De vos
bedoelde, dat hij een vriend zocht. Als je
"tam" bent, dan heb je elkaar nodig en
ben je enig op de wereld voor elkaar.
ln dit moderne sprookje van de Franse
schrijver Antoine de Saint-Exupéry staat
heel treffend beschreven, wat wij bedoe-
len met de relatie van pastoraat en le-
vensverhaal.

Luisteren en verstaan worden
Mensen spreken zich uit. Op hun eigen
manier. Soms in de oren van anderen ei-
genaardig. Op die manier laten ze al iets
van hun eigen aard zien. Mensen willen
verstaan worden, vooral wat hen ten diep-
ste bezig houdt. Dat verwacht je van
vrienden. Daar heb je vrienden voor
nodig. Zo leer je elkaar kennen.

"Alleen de dingen, die je tam maakt, leer
je kennen", zei het vosje. "De mensen
hebben geen tijd meer om iets te leren
kennen. Ze kopen dingen kant en klaar in
de winkels." "Maar doordat er geen win-
kels zijn, die vrienden verkopen, hebben
ze geen vrienden meer."
Mensen willen dat er iemand is die naar
hen luistert, naar hun hoop, verlangens,
angst, hun idealen. Dat is niet vanzelÍ-
sprekend.
"Grote mensen houden alleen van cijÍers",
zei de kleine prins.
"Wanneer je hun vertelt van een nieuwe
vriend vragen ze nooit het belangrijkste.
Ze zeggen nooit: "Hoe klinkt zijn stem?
Van welke spelletjes houdt hij het meest?
Verzamelt hij vlinders?" Maar ze vragen:
"Hoe oud is hij? Hoeveel weegt hij? Hoe-
veel broertjes heeft hij? En hoeveel ver-
dient zijn vader" Dan pas vinden ze dalze
hem kennen."

Uiteindelijk zijn we allemaal op zoek naar
iemand, die luistert naar wat wij écht be-
langrijk vinden. Dat is niet zo eenvoudig.
Zelfs het vertellen daarover niet. Zo we al
over woorden beschikken, zijn het woor-
den die misverstanden kunnen geven.
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Woorden die ergens anders voor staan,
dan wat ze oproepen. Wat echl belangrijk
is, zeggen we vaak niet rechtstreeks,
maar tussen de regels door. Verhuld in
beelden.

De pastor is iemand, die heeft geleerd
"tussen de regels door" te luisteren. Die

er weet van heeft, dat daarin het eigen-
lijke verteld wordt. Hij kent de "taal van de

beelden", die soms zelfs woordeloos is.

Hij kent de "grote verhalen", soms al eeu-
wenoud, waarin mensen over hun hoop,
verlangens, hun angst en idealen verteld
hebben.
De pastor luistert zoals een vriend zou

doen: onbevangen, zonder bijbedoelin-
gen. Het enige doel dat hij heeft is, dat
de ander zich uit kan spreken wie hij is,

zodat hij tot zijn recht kan komen. Hij luis-
tert en hij kijkt heel goed, en toch heeft
hij er weet van dat met je oren of ogen
het belangrijkste niet te ontdekken valt.
"Dit is mijn geheim", zei de vos. "Het is
heel eenvoudig: alleen met je hart kun je
goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen
onzichtbaar."

Houding
Wat betekent dat, "tam", vroeg het prinsje

aan de vos. "Dat is maar al te zeer een
vergeten woord", zei de vos. "Het bete-
kent 'verbonden'."

Wie zo kijkt naar een ander en luistert
naar ztjn verhaal, doet dat vanuit een
houding van "verbondenheid". Je laat je in
met het leven van een ander, niet uit
nieuwsgierigheid of uit enkel vakmatig-
heid, maar uit betrokkenheid.

Toch vraagt die betrokkenheid ook om ge-
paste aÍstand. Dat is iets anders dan aÍ-

standelijkheid. De aÍstand die wij bedoe-
len is er een vanuit respect.

Keren wi.j terug naar ons sprookje:
"Wat moet ik doen om jou tam te maken,

om een vriend van jou te worden?",vroeg
het prinsje aan de vos.
"Je moet veel geduld hebben", zei de vos.
"Kijk je gaat eerst een eindje van mij aÍ
zitten. lk bekijk je eens tersluiks en jij

zegt niets. Woorden geven maar misver-
stand. Maar je kunt iedere dag een beetje
dichterbij komen zitten..."

We dringen onszelf niet op. We geven de
ander ruimte. Hij mag zich laten zien aan
mij zoals hij dat wil, in zijn tempo. Open-
heid en ontvankelijkheid zijn woorden die
passen bij de houding die ons dient te
kenmerken.

Motief
Wat brengt ons ertoe ons zo op te stel-
len?
Het heeft te maken met de "enigheid"

waar de vos over sprak.
ledereen is uniek, de moeite waard.
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ledereen is ook "beelddrager van God",
zouden we in geloofstaal zeggen.
Dat is niet alleen iets dat "is", maar wat je
ook moet ontdekken.
ln het sprookje zegt de vos, dat als je
iemand nog niet hebt, "tam" gemaakt -

dus geen vriend bent - hij lijkt op willekeu-
rig ieder ander. Maar als je er een vriend
van gemaakt hebt, is hij enig op de we-
reld.

Als je voor iemand gezorgd hebt, be-
schermd hebt, iemands klachten aange-
hoord, zelÍs iemands zwijgen, omdat het
jouw vriend is, dàn wordt hij daardoor
veel belangrijker dan alle anderen samen.

Al die tijd die je aan je vriend besteed
hebt, maakt die vriend nu juist zo belang-
rijk. Dat maakte de vos het prinsje duide-
rijk.

Mensen weten zich pas echt verstaan, als
er behalve geluisterd met de oren en ge-
keken met de ogen óók "gekeken" wordt
met het hart.
Dan moeten mensen echter wel ruimte en
respect ervaren in de houding van ande-
ren. Wie anderen zo tegemoet treedt zal

het unieke van de ander ontdekken, zal
"verbondenheid" ervaren.
Dit geldt voor onze bewoners evenzeer
als voor wie dan ook.

Wie deze "verbondenheid" ervaart, die zal
ook merken dat het geen éénrichtingsver-
keer is. Dat kan ook niet als je je ontvan-
kelijk opstelt. Dan ben je bereid te ver-
anderen, te leren, te ontdekken. Wie een
ander "tam" maakt, verandert ook zelf. Hil

maakÍ zichzelÍ kwetsbaar. "Je blijft ver-
antwoordelijk voor wat je hebt tam ge-
maakt", zei de vos. Die verantwoorde-
lijkheid betreÍt ook jezelf : om je voortdu-
rend te laten bevragen.

Het zou over de motieven van het pasto-
raat gaan om zich met het levensverhaal
van bewoners in te laten. Geldt wat hier
geschreven is niet voor alle zorgverle-
ners? Ja, dat is zo. Maar deze "pastorale"

houding is dan ook niet het exclusieve
recht van de één of de ander, maar een
opdracht voor ons allemaal.

Werner v.d. Wouw
pastor
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