
ZWAKZLNNÏG, WIE?

Er wordt van mfi verwacht
dat .ik een taaf za7 spreken
die zedereen verstàuL,
dat ik begrip heb voor signaLen
emoties kan vertaTen,
qevoefiq ben voor ieder teken
een ander in zljn wezen Laat.
H4 heeft nocl nooit gedacht
wartt ac:hter taaf en teken
daar is zl'r domein.
H! vlucht in eigen r-ltue-1en
de zin daarvan kan hf niex defen.
Ik voeL mjj rtaak door hett bekeken
,'rie zou zr^takzi nnig zijn?

REAKTIE VAN EEN ZUS VAN 'N BEWONER

't geJuk is voor rilj weggelegd,
,,'oor mij, nièt-verstandelijk gehandicapte.
Mijn dromen worden ooit weL ,s reaLiteit,
dit geldt niet voor ntijn verst.gehandi-
kapte zus,
dze o zo qraag in ons wereTdje zou Leven.
Tn haar eigen r,zereldje is ze ongelukkig.
Dat t.e weten maakt nl ongeTukkig,
net zcafs dat ontzettend kortzicht-ige
versje uit de Eckari-.bode me onqelukkig maakt.

overweging

Communicatie,
elkaar verstaan,
zeker als het qaat
wat jou als mens
ten diepste bezig houdt,
is één van de boeiendste
maar tegelijk ook één
van de moeilijkste opgaven
in het menselijk bestaan.

Het is immers niet zo eenvoudig
een ander werkelijk te verstaan.
Want altijd hebben jouw woorden
een zeer bepaalde kleur, gevoels-
lvaarde, achtergrond en bedoeling,
die niet altijd meteen duidelijk
(kunnen) zijn voor degene met wie
jij contact hebt.
En degene die naar jou luistert
doet dat ook weer vanuit zijn achter-
grond.
Hij 'vult' de woorden met gevoelens,
met inhoud en met de kleur die
hem vertrouwd zijn.

Er is dan ook een groot risico
in het menselijk contact van
misverstaan.
Dat kan soms he,31 pijnlijk ziin.
Mensenworden diep geraakt door
datgene wat zij beluisteren
in de woorden of in de houding
van een ander.
Maar datqene \ryat zij beluisteren
hoef,t niet altijci overeen te
komen rnet hetgeen een ander
uitspreekt of bedoelt.

De reaktie van een zus van óén van
onze bewoners op het gedicht 'rZwak-
zinnig, wie?", dat in de vorige af-
levering van de Eckartbode stond
afgedrukt, qet.uigt ervan, dat het
gedicht diep qer:aakt heeft.
Dat was natuurlijk niet de bedoeling noch van de
dichter, noch van de redaktie die
het r-ri bkoos. Tenminste, niet op
dié verdrietige manier.
Het is nog pijnlijker omdat het ver-
driet is opgeroepen door een
misverstaan van de woorden en
dus van de bedoelingeir van de dichter.
Waarvan de dichter rvil getuÍgen,
heef t nu juist te maken nret
die moeilijkheid elkaar te verstaan.
Wat tussen verstandelijk begaafde
mensen al zo moeilijk i.s en aanlei-
ding kan geven tot veel misverstaan
en verdriet,
wordt nog eens extra ingewikkeid
in het contact tussen geesteJ-ijk
gehandicapte en niet-geestelijk
gehandicapte mensen.

Immers , de geesteliik r.1+'il.r llri : Lrapte
mens drukt veela-l zij;r L:crlor:J-inqen,
gevoelens. verlanr;ens riiet in woorden
uit, maar in qedraqingen, stemmingerr,
tekens en rituelen.
Vaak héé] subtiel.
Ieder signaal, ieder teken of hande-
ling is van belang om hem te ver$taan
in wat hij daarmee tot uitdrukking
wi I brengen.
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Dat vraagt veel van ons,
de niet-geestelijk gehandicapte.
Geduld, invoelvermogen, scherp
kunnen kijken en vooral:
een weten, dat wat we zien,
bij ons van alles kan oproepen
-ook aan emotie-
maar of we daarmee ook werkelijk
de zwakzinnige mens in zijn
bedoelingen verstaan,
is maar zeer de vraag.
Er is dus in het contact
met de zwakzinnige mens
héé1 veel kans op misverstaan.
In deze zin vraagt de dichter
zich af: wie van ons twee is
nu gehandicapt?
Want onze rzinnen' (zintuigen)
om de zwakzinnige mens goed
te begrijpen zijn niet altijd
fijn ontwikkeld

Werner van de Weuw,
pastar

De zus die reageert op het gedicht
spreekt over het zich ongelukkig voelen
van haar geestelijk gehandÍcapte zus,
die rgedwongen' is in haar wereldje
te leven.
Dat doet ook haarzelf verdriet.
Dat gevoel kan ik me een beetje
voorstellen, hoewel ikzelf geen gehandi-
capte broer of zus heb.
Ik moet dus bescheiden zijn.
ïoch denk ik wel eens,
dat het 'zich ongelukkig voelen'
van de zwakzinnige medemens
niet zo zeer te maken heeft met het feit,
dat hij in een 'andere' wereld leeft,
maar dat anderen -wij- zo weinig van
die wereld kunnen begrijpen.
En hij mogelijk weinig van de onze.
Zelf ervaar ik dat verdriet ook
aan mijn kant dagelijks,
als lret me niet lukt de zwakzinnige
medemens écht te verstaan.
En contact, een écht verstaan,
is toch wat een mens het meest nodig
heeft, om gelukkig te kunnen zijn.
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