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Ziin bureau ligt vol papieren. Stapeltje naast stapeltje. Er is geen plek over om te schrijven. Dat gebeurt waarschijnlijk op

het bureau ertegenover. Daarop staat een computer. Op het scherm is het bekende blauw van Wordperíea te zien.

Zouhii hierop zijn verhalen schrijven) 'ln het leven gegeven', 'Mensen met een verhaal' of zijn laatste product'ln het

leven ontvangen'.
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Donksbergen in Eersel terecht. Niet op een mooi l<an-

toor, rnaar in de groepen. ll< moest er echt aan wennen.

l< zie me nog eten op een groep terwijl iedereen om me

heen zai te spugen en te niezen. Vreselijk. Toen heb ik af

en toe rnoeten denl<en aan mijn vader die liever had

gezien dat ik in het leger was gegaan. Maar il< heb door-

gezet. Het was goed om eerst maar eens te proeven aan

die dage ilkse zorg. lk heb veel gesprekken gevoerd met

de groepsleiding. Over hun motieven en hun vragen, hun

zargen en hun angsten. Al te veel tild kreeg il< niet want

ineens ging het in een sneltreinvaart. Tijdens miln intro-
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Als ik maar weet dat je me ziet...
We zitten op de l<amer van Werner van de Wou,,v(4E),

pastor in Eckartdal in Eindhoven. Of wordt hil liever

geestelijk verzorger genoemdl In zijn verhalen-bunde tje

over ontmoetingen met mensen met een verstande jl<e

handicap noerrrt hij zichzelf pastor/geesteI Ik verzorger.

Hinken op twee benenl

Werner: "Ja, dat heeft er vanaí het begin eigen 1k a een

beetje in gezeten. De randkerkelijken hebben mrj altijd

meer aangesproken dan de zogenoemde kerkgetroulen,

die zich vooral bel<ommerden over de vraag of de kerk-

zakjes wel goed gevuld werden. lk heb mij er vroeger al

sterl< voor gemaal<t dat theologen zouden participeren

binnen de hulpverlening van het Algemeen Maatschap-

peli.jl< !íerk. Als student mocht ik meewerl<en aan de

opzet van een project van het toenmalige Ministerre van

CRM, dat dit doel voor ogen had. Maar de kerk zag het

niet zitten. Na mijn studie theologie in Tilburg heb ik het

opnieuw geprobeerd. In de parochie van Hintham gingen

we een experiment aan. Er werd in een nieuwe rv lk een

dienstencentrum gebouwd. Vanuit die insteek probeer.

den we. naast het kerkelijk gebeuren, op een andere

manier, staande in de samenlevlng, samen met mensen

'kerk'te zijn. Mooier en echter kan het niet. Maar die

manier van 'kerstening' beviel de gezagsdragers niet. Er

rees een groot conflict, dat zelfs de pers haalde. De deur

ging op slot, de pastoor werd ontslagen en mijn voorge-

nomen benoeming ging niet door.

Jij moet het weten

Maar mijn ideaal bleef overeind. lk wilde mil

namelijk ool< buiten de kerk bezighouden met zinge-

vingsvragen. Begin jaren negentig werd ik getroffen door

een advertentie. Eckartdal vroeg iemand die mensen met

een verstandelijke handicap zou kunnen helpen bij hun

levensvragen. Eerli.jk gezegd, l<oos ik meer voor die ideo-

logische visie dan voor de zwakzinntgenzorg. Die visie

werd gelukkig ondersteund door Frans Stark die destilds

directeur was. Hij stuurde mij eerst'op excursie'.

Zo kwam ik in Maria Roepaan in. Ottersum en in de



ductieperiode raakte ik betrokken bij een bewoner, die op

sterven lag en, ofdat niet genoeg was voor een eerste

begin, verdronk er diezelfde dag ook nog iemand. Mi,l

werd toen gevraagd om de beide uitvaarten te verzorgen.

lk had zoiets nog nooit gedaan, maar men zei: 'Ji,i hebt

ervoor geleerd, dus jij moet het weten'.

Puzzelstukjes

lk wist niet beter te doen dan tijdens de

afscheidsdienst de vraag te stellen: Wie was deze mens?

lk nodigde de aanwezigen uit te vertellen wie hij was

geweest. De groepsleiding was het zo niet gewend, maar

toch ontstond er iets moois: het levensverhaal van de

persoon, rond wie wij voor het laatst bijeen waren. Hij

was het vertrekpunt en ik zocht daarvoor een liturgische

vertaling. lk was verbaasd, dat daar kenneli.jk ruimte voor

was. Het was een goed begin. Omdat beide uitvaarten zo

intens beleefd werden, kreeg il< daarmee een goede

ingang. Zo ontstond er een basis om bij overlijdens ver-

halen van mensen te vertellen. Men ontdekte dat door

die verhalen de puzzelstukjes soms ineens op hun plek

vielen en men de persoon daardoor beter leerde kennen.

Croepsleiding zei dan: "Hadden we dat maar eerder zo

begrepen, dan waren we anders met hem omgegaan".

Op de groepen werd men zich gaandeweg meer bewust

van het belang van het verhaal van de individuele bewo-

ner. Men raakte geïnteresseerd in diens eigenheid, in de

vraag wie hi.j ten diepste was.

Toch was er in Eckartdal nog wel wat weerstand tegen

deze nieuwe manier van kijken naar mensen.

Testpiloot

Binnen de staf en bij de leidinggevenden waren

er collega's die mij als een bedreiging zagen. lk vroeg

mensen namelijk naar hun visie en dan kom je wel heel

dicht bij wat je zelf eigenlif k vindt en wie je zelf in wezen

bent. De verschillen in visie en levensbeschouwing kon-

den toen ook niet meer onder tafel blijven. Zo was er een

psycholoog, die ik 'de testpiloot' noemde. Hijhad zijn

kamer volhangen met allerlei modellen en schema's. Hij

gaf instructies hoe er getest moest worden en hoe.je

daarna de mens in een vakje kon plaatsen. Ook mif stop-

te hi,j in een vakje. Hij zei ook, dat ik mij maar alleen

maar met godsbewijzen hoefde bezig te houden... Maar

er was in die ti.jd ook nog een strenge medische disci-

pline, die alles wat scheef dreigde te gaan met pillen

wilde bestrijden. Al die onderliggende mensbeelden wer-

den nooit uitgesproken. Men kwam er elkaar in tegen en

had daar al of niet last van, meer niet. Celukkig hadden

we een directeur die naar openingen zocht en mij dus

ondersteunde. Caandeweg raakten we toch aàn de praat

en groeiden we toe naar een zorgvisie. Daarin werd zin-

geving een onderdeel van de zorg genoemd. Dat stond

voor ieder vast evenals het idee dat de 'pastor' daarin

een voortrekkersrol had. Maar dan komt de uitvoering.

Verplicht

Hoe kun je nou zingeving tot een onontkoom-

baar aandachtspunt maken? ln mijn diensten en vierin-

gen stonden de verhalen van onze bewoners centraal. lk

geloof nameli,jk - en dat is misschien wel de essentie van

mi.jn werk - dat mensen in de zorg pas echt een beetje

gelukkig kunnen worden als ze in hun eigenheid gekend

worden. Dat is ook mi.jn drive, de reden waarom ik mi,i

zo sterk maak voor levensverhalen. Binnen Eckartdal

hebben we toen afgesproken dat er geen zorgplan

geschreven zou worden voordat er van die persoon een

levensverhaal was gemaakt. Het team is sindsdien ver-

plicht het levensverhaal van iedere bewoner te schrijven.

Een verhaal dat gemaakt wordt door met de ogen van de

bewoner naar zijn leven te ki,jken. Dat doet de groepslei-

ding en ik ondersteun hen daarbif . En juist omdatzijhet

zelf doen, neem je ook mee dat zij die dagelijks met hen

werken, stilstaan bij de vraag wie Jan of Henk of Trudie

eigenlijk is. De verhalen zi.jn natuurlijk even verschillend

als de mensen van elkaar verschillen. Er is wel een vast

stramien, dat we ook hebben opgetekend in het boek

'Mensen met een verhaal .

\)íachten op de roep

lk schreefvoorbeelden, zodat de begeleiders op

het spoor gezet werden om te kijken achter de dingen

die zij zagen. Zo was er een autistische jongen die zich

steeds meer terugtrok en niet meer wilde eten. Het was

moeilijk om daar met hem over te praten. Toen ik mij in

hem verdíepte en het levensverhaal probeerde op te teke-

nen, ontdekte ik dat hij bang was om te groeien en dat

hij zich daarom terugtrok en niet meer wilde eten. Zijn

angst om te groeien was ontstaan doordat hij had mee-

gemaakt dat mensen in zijn familiekring oud werden en

vervolgens doodgingen. Híj wilde niet dood en kon daar-

om ook niet leven.

De reden dat ik boekjes met verhalen schrijf is dat ik

hoop dat mensen daardoor beter gaan zien en begrijpen.

Wat je namelíjk ziet zijn de alledaagse kleine dingen. Ze

zi.jn voorbif zonder dat je er erg in hebt. Maar daaronder,

weggestopt in een doosje ofeen kast, in een foto ofeen

gebaar, liggen de verhalen.

Het is echter niet gemakkelijk om erachter te komen wie
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Ontmoetingen met mensen

met een !€rstandeli-jke handicap

Werner van de Wouw

iemand eigenlijk is. lk ga bij iemand zitten. Op afstand

en kijk met mijn ogen maar ook met mijn hart. De ander

geeft wel aan wanneer ik dichterbij mag komen. lk heb

een open, 'ontvangende' houding. lk maak mil kwets-

baar. lk wacht op de roep van de ander. Die houding is er

een van 'bidden' in de goede zin van het woord. Het is

de spiritualiteitin de zorg. lk heb door zo te 'bidden' ont-

dekt, dat de mensen eigenlijk heel weinig vragen. Het

wezenlijke van hun vraag is uit te drukken in deze een-

voudige woorden: 'als ik maar weet dat jij mU ziet...'

Toekomst

Wat kan de geestelijke verzorging in deze en de

komende tijd betekenen? Deze vraag kan geplaatst wor-

den tegen de nationale beweging van deconcentratie en

een visie die streeft naar maximale autonomie bij men-

sen met een verstandelijke handicap. Kortom: de instel-

lingen vallen uiteen in kleinere delen en de zelfbepaling

staat hoog in het vaandel geschreven. Wie heeft er dan

nog vragen over zingeving en levensbeschouwingl"

Werner heeft daar een duidelíjke mening over. "lk denk

dat met de keuze voor wonen in de maatschappij

bewoners meer dan voorheen zullen gaan voelen dat zij

anders zijn. Dat ze daar triest en treurig van kunnen

worden en dat een goede geesteli)ke verzorging dan kan

bijdragen aan hun welzijn. Er zullen sociale netwerken

moeten komen, de mensen zullen zich in hun nieuwe

omgeving thuis moeten gaan voelen. Daarin moet geïn-

vesteerd worden. Dat gaat niet vanzelf. Natuurlijk is dat

een eerste verantwoordelijkheid van onze organisatie hier

in haar geheel en niet alleen van mij. lk denk wel eens:

omdat ik er ben, wordt het niet alleen te veel in een

kerkelijke context geplaatst, maar wordt tevens verhin-

derd dat geestelijke verzorging als een wezenlijk onder-

deel van de zorg beleefd wordt. Ceestelijk verzorgers zijn

soms een alibi voor anderen om dan maar niks te doen. Dat

idee heb ik onlangs in het zorgberaad hier in Eckartdal aan de

orde gesteld en ik ben daar gelukkig geen eenzame roepende

in de woestijn. Maar er moet heel veel gebeuren, zeker wan-

neer de overheid en de instellingen er zo simplistisch mee

omgaan.

Nieuwe wegen

We hebben hier op Eckartdal dezelfde beweging naar

normalisatie en deconcentratie. Wanneer er mensen 'naar bui-

ten' gaan, dan leggen we contacten met de buurt. Zo heb ik

een werkgroep opgezet, die de bewoners zou helpen om weg-

wijs te worden in hun nieuwe omgeving. Mensen dus die de

weg zouden wijzen en een stukje zouden meelopen. Dat idee

werd al gauw van tafel geveegd, want het moesten 'wegberei-

ders' worden. Daarna zouden onze bewoners de weg zelf moe-

ten gaan vinden. En daar zit je dan op de grens van wat men-

sen vragen, eigenlijk vragen, en wat wij willen en kunnen bie-

den. lk denk dat onze bewoners veel mogelijkheden hebben en

misschien ook meer kunnen dan wi.l hjer in de instelling altijd

gedacht hebben. Maar tevens ben ik ervan overtuigd, dat je in

de buurt moet bli.jven. Zeker als je beseft, dat de meest wezen-

lijke vraag van die ander is: 'als ik maar weet dat jij mij ziet'.

Momentopname

lk speel keihard op het orgel.

Kristel zit te glunderen en zingt hier en

daar een lettergreep mee.

Anneke beweegt opgewonden haar

linkerhand op en neer alsof ze voor

dirigent speelt.

Luk zit in een zetel en kijkt aandachtig

naar z'n handen.

Harry staart naar boven alsof ie de

noten in de ruimte volgt, hoe ze

opstijgen uit het orgel en zweven door

de ruimte en ergens verdwijnen.

Gisèle wiegt haar pop, die Murielle

heet.

Dirk gluurt naar het karretje waarop

het eten staat en kijkt dan in de rich-

ting van Ria met de vraag:

'Wanneer?' in z'n ogen,

Patrick schudt met z'n hoofd op de

maat van de muziek en kijkt rond met

de blik van Alice in Wonderland.

Het kruisvormige plankje aan de muur

is leeg.

Hij is er afgekomen!

Ad Goos. Uit:'Met nieuwe ogen'.


