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Niet meer de minsten
De franciscaan Ton van Oosterhout, op het eerste gezicht wat

terughoudend en schuchter, blqkt een levendig verteller wanneer

het gaat over hetgeen hem het meest ter harte gaat: zqn pastora-

le werkbij debewoners vanhet Rijtven, een instelling voor ver-

standelijk gehandicapten.In de afgelopen veerhen jaar is zijn

visie op de bewoners en zijn pastorale aanpak sterk gewqzigd.

Callista Beckers zocht hem op en vroteg hem daarnaar.

Als ik rondkijk in zijn kamer zie ik veel sporen

van hobbies: een orgel, een draaischtjf, een

doka. Maar Ton zegt daaraan niet veel meer te
kunnen doen; zijn werk kost veel tijd en ener-
gie. Wat me het meest treft is een beeld van fors

formaat: Franciscus met zijn arm om een kind
met het Down-syndroom.

Ton was het tweede kind in een groot gezin. Op

negentienjarige leeftijd ging hij van huis om in
Amsterdam voorbereidende studies te doen

voor een priesteropleiding. Dat deed hij in het

toenmalige Antonianum, omdat dit de enige

vooropleiding was waarbij studenten konden
werken. Om zijn ouders niet te belasten had hij
allerlei baantjes; bij C&A, Douwe Egberts, als

posthulp en als portier. Tijdens die periode
kwam hij in contact met de franciscanen en

sloot zich bij hen aan. Van de groep van negen

kandidaten bleef hij uiteindelijk alleen over.

"Men wist in die tijd niet zo goed wat men met
ons aan moest", vertelt hij, "Het was afgelopen

met de grote groepen nieuwelingen. Wij waren
voor die tijd zo'n beetje de laatsten. Er was geen

apart noviciaat meer, dus ging ik naar een com-

muniteit in de Bilt. We deden bijvoorbeeld on-

ze retraites voor de professie samen met de zus-

ters en de kapucijnen. We vormden een tus-

sengeneratie. Later kwamen er weer wat meer
jonge mensen en toen kwam er weet wat meer
duidelijkheid."

Op mijn waag hoe hij als franciscaan tot de

keuze van zijn werk komt antwoordt Ton: "Wat

is franciscaans? De oudere religieuzen zijn be-

gonnen met de zorg voor verstandelijk gehan-

dicapten vanuit een geest van 'de minste der
Mijnen'.
In die tijd was dat een duidelijk franciscaanse

spiritualiteit. Nu zijn deze mensen niet meet
'de minsten', zowel materieel als spiritueel. Ze

hebben een luxe leven; de maatschappij doet er

alles aan om hen te integreren. Tussen de men-

sen wonen bijvoorbeeld. Maar de ontwild<eling
van die materiële kant gaat ten koste van het
medemens zijn. De zorg is goed, maar geeste-

lijk gehandicapten blijven het 'lijdend voor-

werp'. Ik ben gaan zien dat ze geen object van
zorg zijn, maar subjecten die aandacht wagen
vqor hun leven en respect verdienen. Deze men-

sen lopen het risico mensen zonder geschiede-

nis te worden. Mensen die een ander niets te
vertellen hebben over het wel en wee van hun
persoonlijk leven.
Doen we ze daarmee recht, hoe goed onze be-

doelingen ook zijn?"

"Ik denk dat iedere relatie, dus ook een zorgre-

latie, persoonlijker, dieper, warmer kan wor-
den als we verstandelijk gehandicapten helpen
hun levensverhaal te uiten en er aandacht aan

te besteden. Daar ben ik spreekbuis voor, verta-

ler als je wilt. Dat is franciscaans bezig zijn voor
mij."
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Ton: "Geen object

van zorg,, maal'

subjecten die

respect verdienen"

Met twee collegapastores begon Ton aan aan-

vullende studies godsdienstpsychologie vanuit
een groeiend onbehagen in de beperkingen van
de toenmalige zorgvisie: een visie die mensen
opdeelt in segmenten waarbij de nadruk ligt op
hun defecten. Het zoeken naar een andere,
menswaardigere benadering was begonnen.
Ton had eryaren dat bij het overlijden van een

bewoner vaak werd teruggekeken op diens le-

ven. Daarbij werden vaak ontdeld<ingen gedaan

die stil en soms beschaamd maakten. Pas toen
werd gezien hoeveel er achterwege was geble
ven in de zorgen aandachtvoor die persoon.

Met diezelfde twee collega's heeft Ton het boek
Mensen met een verhaal geschreven. Daarin'
wordt geprobeerd een methode te ontwikkelen
waarmee aandacht wordt besteed aan levens-

verhalen, relaties en capaciteiten van zeer ern-
stig gehandicapten. "Je ontdekt datje niet veel
anders bent dan zij" licht Ton toe. "We zijn heel
frappante dingen op het spoor gekomen. Als je
probeert in de manier waarop deze mensen zelf
zin geven en zin beleven aan hun bestaan, dan
groeit er een diep respect voor hen en voor de

wijze waarop ze hun 'struggle for life' gestalte
geven. Ik probeer hun levensverhaal op tafel te
krijgen en dat te delen met de verzorgsters en
verzorgers. Daardoor mogen we een stukje van
het leven van de gehandicapte reisgenoot zijn,
deelgenoot van hun levensverhaal.

Dat is opkomen tegen het proces van
individualisering. Spiritueel bete-

kent dit: die persoon helpen subject
te worden in zijn relatie met andere
mensen en met God. Dit alles heeft
me langzamerhand een andere theo-
logische kijk gegeven op deze men-
sen. Het zijn unieke mensen zoals jij
en ik. Mensen die in hun eigen le-

vensverhaal God ter sprake brengen.
Norm voor de hulpverlening wordt
dan je eigen identificatie met deze

mens; jezelf herkennen in hun le-

ven. A1s pastor realiseer je je dan dat
je hun lotgenoot bent in de strijd om
een zinvol bestaan. Dat is bondge,
noot en kameraad zijn, wederzijds.
Het maakt je bescheiden in de visie
op onze rol binnen de zorg en relati-
veert zelfgenoegzaamheid."

Met hart en ziel geeft Ton dit alles
gestalte in de vieringen die hij met
zijn mensen houdt. "We hebben te
maken met mensen die niet abstract
kunnen communiceren, en dus ook
niet op een abstracte manier kun-
nen geloven. Vieren met hen is heel

basaal, heel dichtbij. Dat ervaar ik ook als een

uitdaging: kun je geloven op een manier die
niet abstract is? Onze manier van geloven is ab-

stract: God ís er niet, Jezus ís er niet. Zelfs pra-

ten over Jezus als wiend is niks voor hen. Een

wiend kun je immers aanraken, daar kun je
mee lachen en zo. Laat staan dat ik over God

kan praten. Wil ik met hen vieren dan moet dat
in concrete beelden.Je hebt te maken met men-
sen die de gebeurtenissen in hun leven nauwe-
lijks kunnen overzien ofverwoorden. Dus geef
ik in zo'n viering, samen met hen, die gebeur-

tenissen een plaats. Dat kan hun leven over-

zichtelijker en geluld<iger maken.

Je leert op den duur het gedrag van verstande-
lijk gehandicapten, hun reactie op wat er ge-

beurt, 4flezen en interpreteren. Een oogopslag
kan soms al heel veel zeggen."

Als ik naar huis fiets ben ik nog intens bezig
met de opgedane indruld<en. Ton heeft bijna
uitsluitend gesproken over zijn mensen, de ver-
standelijk gehandicapten, maar op een manier
die heel veel van hemzelf laat zien. Zljrr op-

rechte ontroering bij wat hij beleeft en ontdekt,
tekent hem als een man die met zijn gevoel

heel dicht bij de bewoners staat, bij ieder, één

voor één, als volwaardige en unieke personen.

Het Franciscusbeeld in zijn kamer tekent hem.

Callista Beckers
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