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Peter Wouters, pastor in Huize Assisie te Udenhout

Van teefgroepverslag naar levensverhaal

Doof en ook niet in staat tot enig geluid, woont sjors in een leefgroep van ons tehuis'

Tegen de tijd dat hii ziin 25-iarig vórbliif alhier zou gaan vieren *9fd mil gevraagd of ik

in de kerk een viering =ou 
*ltt.À ,er=oigen rond de persoon van Sjors. ons uitgangs-

punt voor zo,n jubilei:mviering is dat de bewoner centraal komt te staan en zich zoveel

mogelijk moet herkennen in de vormgeving en inhoud van de viering'

We spraken af dat we hem
enkele weken met de camera
zouden volgen, wat resulteerde
in een serie dia's over ziin dage-

liiks leven. Van de vroege mor-
gen tot de late avond, met
daarin telkens de momenten die

voor hem herkenbaar en belang-

rijk waren. Deze dia's zouden

tijdens de viering getoond wor-
den"
Vervolgens vroeg ik de groePslei-

ding om het verhaal van S.iors te
vertellen. Aanvankelijk noemden

zij zaken oP die kenmerkend voor
hem waren zoals zijn werk, hob-

by's, plaats in de leefgroeP,
contacten etc" Maar dóórvragend
naar de betekenis van dat alles

kwam er meer stroom te staan

op het verhaal.

Een betrokkenene worden
Telkens opnieuw voltrekt zich in
dit stukje van mijn werk een

wonderlijk proces. Een verteller
van feiten groeit in het verhaal

en wordt betrokken' De eigen

emotionele betrokkenheid van de

teamleden oP Sjors begon mee

te resoneren en het beeld wat
zich voor mii aftekende werd
steeds levendiger. Sjors kwam
tot leven temidden van de men-

sen die hem omringen: medebe-

woners, mensen van de leef-
groep, van zijn werk, vrienden en

familie. Na ook aan zijn familie
een bezoek te hebben gebracht,

kreeg ik zo voldoende inzicht en

mogelijkheid om over hem een

impressie te schrijven. Deze im-
pressie zou naast de dia-serie in

de viering ook een Plaats krijgen.
De impressie zag er als volgt uit:

Siors,
vanuit iouw kleine
verstílde wereld
kïk je met ie zachte
donkere ogen naar alles
wat er om jou heen gebeurt.
Je ziet en voelt en Proeft de sfeer
en gaat daar dan ín op"

ln je lÍeve blík
en je voorzichtíge gebaren
proberen wÍi te lezen
wat jou gelukkíg maken kan:

jíj, bouwer van ie kunstwerken,
van touw en garen
spelend met hot'loges

?
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of kleurend op tekeningen. Het feest is met genoegen ge- De zinbeleving werd inderdaad
jij, die geniet van lekker eten, vierd en aan Sjors was te merken gemist in de beschrijving over de
een heerlijk broodje, dat hij het beleefde als een bij- bewoners en na enige discussie
een bofieltje en een sígaÍet. zondere dag. Hij straalde in al zijn was ook wel duidelijk, dat die
ii, die soms zo heerlijk swin- geheimenisvolle stilte! niet in een apaÍt paragraafje
gend eraan kon worden toegevoegd.
door het leven kunt gaan. Leefgroepverslag Het was niet "meer van hetzelf-

Maar ook geef jij duídelÍjk aan de" maar ging over andere, we-
met je sterke mimiek, Nu wordt er op ons instituut, om zenlijker dingen. Deze zinbele-
of ie wegdraaiende hoofd, het dagelijks functioneren van de ving op het spoor komen zou
dat iets jou écht niet aanstaat. bewoners in kaart te brengen, op daarenboven voor groepsleíding
Voorzichtig kom je de meeste leefgroepen gebruik én ondersteunende diensten
naar ons toe gemaakt van een zogenaamd betekenen: een andere, meer
op zoek naar een knuffel leefgroepverslag. Het gaat dan empatisch toenadering naar de
op zoek naar contact: om de beschrijving van lichame- bewoner.

aangeraakt worden is lijke aspecten, communicatie, Toen ik op dit punt was aange-
meetellen sociaal gedrag, gevoels- en bele- komen vertelde ik mijn ervarin-
Ís erbíi horen. vingswereld, redzaamheíd, dag- gen bij het maken van impressies

Zo heb iÍi ie vaste plekje activiteiten etc. ln het leefgroep- bij bijvoorbeeld jubileumvieringen
gevonden ín je leefgroep; verslag staat ook een paragraafje van bewoners. En beschreef
en ook in jouw famílie ben je over religieus beleven. Dit laatste daarbij het proces hoe ik, samen
op de bekende vertrouwde mo- staat temidden van objectief vast met teamleden, tot zo'n tekst
menten te stellen gegevens wat vreemd kwam. Uit de reacties bij het
van harte welkom. tussen het geheel. Vrijwel alle voorbeeld van Sjors bleek ook,

vragen van het boekje zijn te op welke punten het slechts be-
En zo weet jii je omríngd beantwoorden zonder zelf als schrijven van iemands functione-
door mensen groepsleiding in het geding te ren, maar ten dele recht doet
die ie de nodige veiligheíd bie- komen, terwijl "mijn paragraafje" aan een mens" Je mist de bed-
den, eigenlijk slechts te beantwoorden ding waarin dat "zich gedragen"
de geborgenheid is, als je ook bij jezélf te raden geduid kan worden, betekenis
waarbinnen iíi kunt groeien gaat. lk bedoel het verschil tus- kan krijgen. En je mist dan ook
tot déze Siors, sen het type vragen: "Kan de het bredere tijdsperspectief, dat
tot de mens bewoner zelfstandig eten?", en: wil zeggen het levensverhaal
die iii n(t bent. "Hoe gaat de bewoner om met waarin zo'n beschrijving slechts

angst, dood, eenzaamheid; en een momentopname is. Was die
Toen ik deze tekst ter goedkeu- hoe vangt u hem daarin op?"! er wel bij, dan zou de beschre-
ring voorlegde aan het team van Op een goed moment kwamen ven persoon meer tot leven
de leefgroep van Sjors hoorde ik we daarover te spreken in ons komen en begrijpelijker worden
al snel de waardering opklinken: overleg met de diverse disciplines voor de steeds wisselende
"Dat is hem helemaal!" en meer en ik werd uitgedaagd om in een groepsleiding.
kwalificaties in deze zin. Het notitie mijn gedachten neer te
deed mij goed te horen dat het schrijven over wat ik miste in dit Een nieuw zicht
gelukt was om Sjors goed te "leefgroepverslag". Daarin heb ik
typeren, hem zijn eigen beteke- toen aangegeven dat ik in de Op initiatief van de pedagoog
nis te geven" lk voelde ook dat leefgroepverslagen nauwelijks werd ik hierna door het team van
daarmee over en weer tussen iets van de zinbeleving of zinge- de leefgroep van Sjors gevraagd
het team en mij een band groei- ving van onze bewoners kon een eilanddag mee te maken
de van wederzijdse waardering lezen. Aan het einde van een rond o.a. Sjors. Daar waren
voor ieders eigen inbreng in het leefgroepverslag van welke be- diverse aanleidingen voor, o.a.
tot stand komen van deze jubi- woner dan ook, kon ik niet con- groeiende spanningen en de toch
leumviering. En ook, dat Sjors stateren of de bewoner gelukkig al moeilijke contactmogelijkhe-
zélf voor enkele teamleden meer of wel ongelukkig is en of hij zijn den met hem vanwege zijn extra
tot leven kwam. leven als zinvol ervaart. Een handicaps. ln de voormiddag

gesprek hierover leidde tot diver- bespraken we de resultaten van
se vragen en constateringen, ieders huiswerk: de scores van



t

IAARGANG4-NUMMER4 7

een O-sort test waarin elk team-
lid aan 100 gedragsitems een
kwalificatie had moeten geven

op een schaal van helemaal,
veel, weinig sf niet passend bij
de persoon van Sjors. Dit geheel

overziende bleek, dat er na de
besBreking eigenlijk nauwelijks
iets nieuws was uitgekomen. Het
uit de testscores gegroeide beeld
klopte in grote lijnen met wat we
van Sjors wisten en gaf helaas
geen indicaties tot anders naar
hem kijken of omgaan.
ln de middag stelde ik toen voor
om bezig te zijn met het volgen-
de type vragen:
- Wat zou je mij, als ik Sjors

was, persé niet af mogen Pak-
ken omdat ik anders uit balans
zou raken, gedragsproblemen
zou gaan vertonen. (Het gaat
hier dan om spulletjes, situa-
tíes, mensen etc.)

- Floe zou ik nti, als ik Sjors
was, miin leven ervaren?
Zinvol of niet? en waarom?

- Welk beeld groeit er, al pratend
en me inlevend in Sjors, over
hem?

Een eiland

Wat er toen gebeurde was heel
iets anders dan 's-ochtends. ln
plaats van 100 items rangschik-
ken ontstonden er in de loop van
het gesprek een tiental levensdo-
rneinen met daarnaast enkele,
voor Sjors belangrijke mensen.
Weliswaar onder mijn leiding,
waren het toch de teamleden
zélf die het volgende beeld van
Sjors schetsten. Een eiland,
ornringd door ondoordringbaar
water, met ophaalbruggen die
slechts door Siors omlaag gela-
ten werden en slechts als híl het
wilde, waarbij hij af en toe een
uitzondering maakte voor één
teamlid. ln elk levensdomein
beschreven zij enkele wezenlijke
en wat minder wezenliike ker-
nen. Toen dit gegroeide beeld er

stond en we vervolgens eens

gingen kijken naar het totaal,
bleek er ook nu weer eigenlijk
niets nieuws over Sjors verteld te
zijn. Maar nu begon ieder toch
anders naar hem te kijken, want
nu bleken we wel handvatten
gevonden te hebben. Als datgene
wat we nu in een totaalbeeld
beschreven hadden, waar was,
betekende dit dat we in ons
omgaan met sjors andere accen-
ten moesten gaan leggen. Gedrag
dat we eerst als logisch interpre-
teerden of dat bij ons een "nor-
male" reactie opriep, zou in het
perspectief van zijn levensdomei-
nen en de mogelijke zinsbeleving
daarvan, misschien een andere
betekenis moeten krijgen. Bijvoor-
beeld zijn onbereikbaarheid daag-
de ons eerst logisch uit tot het
zoeken naar nieuwe, andere
mogelijkheden tot contact" Nu
groeide er een vermoeden dat we
hem daarin wel eens zouden
kunnen respecteren in plaats van
de ophaalbruggen via ínventieve
slimmigheden naaÍ beneden te
krijgen.

Al dichterbij

En op deze nieuwe manier kijkend
naar Sjors durfden we te zeggen:
vanmiddag zijn we dichter bij
Sjors gekomen dan vanochtend.
Tegelijk constateerden we diverse
zaken. Om Sjors en zijn zinge-
vingsbronnen, zijn diverse domei-
nen en personen, beter te leren
kennen zouden we ook kennis
moeten kunnen nemen van de
betekenis van zijn verleden voor
hem. Meer weten van Sjors
vraagt vervolgens een dichter
betrokken raken op hem, wat
onszelf kwetsbaarder maakt en
ons omgaan met hem niet zéker-
der. Van objectieve, observeerba-
re gegevens begeven we ons op
het pad van de subjectieve bele-
ving. En voor het "verstaan" van
iemands zinbeleving zullen we
elkaar nodig hebben om met onze
gezamenli.ike interpretatie zo

dicht mogelijk bij de "waarheid"
te zitten.

Het spreekt vanzelf dat naast
een goed empatisch vermogen
deze manier van "kijken" ook
bescheidenheid vraagt en res-
pect voor de integriteit van de
bewoner"

Mijn pastorale rol

Mijn aanwezigheid als pastor
werd klaarblijkelijk gezien als
" zingevings-deskundige".
Vroeger was je als kenner van de
religie ook de belangrijkste leve-
rancier van antwoorden op le-
vensvragen. Vaak werd dit ant-
woord ook door de godsdienst
geclaimd als het enige juiste
antwoord.
Nu gaat men mij ook (en meer)
zien als deskundige in het her-
kennen van eigen vindplaatsen
voor antwoorden op levensvra-
gen"
Sommige antwoorden op die
levensvragen vindt men {nog) in
de traditionele religie, maar ande-
re antwoorden worden elders ge-

zocht. Hierdoor ontwikkelt zich
een nieuw breed scala van mo-
gelijke vindplaatsen van ant-
woorden op levensvragen"
De vraag naar de "zin in het
leven" blijft voor mij een religieu-
ze vraag, al zal naar het ant-
woord niet uitsluitend aan de
godsdienst ontleend worden.
Mensen creëren zo een heel
eigen patroon van "zingevings-
bronnen", dat respect vraagt op
alle onderdelen.

Hiermee hebben we in ons insti-
tuut heel voorzichtig een proces
op gang gebracht, dat zijn uit-
straling zal gaan hebben naar
heel de breedte en (hopelijk ook)
de diepte van ons bezig-zijn met
gehandicapte medemensen.


