
Hij woont in Deurne, Vogelweide, een nog nieuwe
u;i.jk, sarnen met Chicco, een tweejarige speelse boxe.r.
Ton van Oosterhout o.f.m. staat er op het naambord_
je. Aanvankelijk wat stug overkomend, ontdooit hij
gaandeweg. Hij rookt stevig.
Vanaf zijn intrede heeft Ton gewoond in communitei_
ten, waar hij zich ook voor inzette. De laatste (tot nu
toe?) was'Venray,, een communiteit in een moderne
stadsparochie, waarvoor ,de provincie, hem had
gevraagd. Toen deze parochie werd teruggegeven
aan het bisdom voelde hij zich genomen: ,lk 

had het
gevoel een gat te hebben gevuld. lk hoefde niets
meer uit dat provinciewinkeltje,. Hij ging op zoek
naar een níeuwe baan. Vanuit zijn parochiële achter_
grond in Utrecht had hij graag met jongeren willen
werken. Maar toen hij daarnaar op zoek ging, had
men in die sector geen priesters meer nodig.

Zoals hij min of meer toevallig in Deurne woont, zo
is hij ook 'toevallig' zijn huidige werkkring ingerold:
'lk wist niet waar ik aan begon. Niemand trouwens,.
Sinds 1983 werkt hij als pastor bij Stichting Het
Rijtven. Toentertijd gesticht door de zusters van Asten
voor ernstig verstandelijk gehandicapten in de regio,

Luisteren naar hun eigen verhalen

'Het leven van verstandelijk gehandicapten is geen
wegwerpleven. lk wil solidair zijn met hen en opko_
men voor de zeer specifieke waarde die ze hebben.
Naar hen iets overdragen van het bevrijdende van
het evangelie, maar ook door hun verhalen te ken-
nen, iets van dat bevrijdende aan anderen vertellen,
Aan het woord is Ton van Oosterhout (52). ln i96g
ingetreden bij de franciscanen. Van zijn klas van
negen mannen is tril Ae enise die overgebleven is.
Hij heeft het gevoel alles alleen te hebben moeten
doen en noemt dat kenmerkend voor zijn situatie.
Broeder geworden in een overgangstijd tussen ver_
góand verleden en onbekende toekomst.

is het nu, na een fusie, een regionale instelling voor

'rerstandel ij k gehandicapten zoncjer meer.
Ton raakte geboeid door zijn werk:
'lk ontdekte, dat geloven voor verstandelijk gehandi-
capten alleen maar concreet is. Zij kunnen niet ab_
stract denken. lk bid wel maar ik praat zelden over
God en Jezus, dat zijn abstracte woorden. Je moet als
Jezus praten. En het moet zich afspelen in hun dage_
lijks leven. Dat ís voor hen herkenbaar.
Dat is niet gemakkelijk, want je wilt wel verantwoord
praten' Als ik het vergelijk met de gezinsvieringen in
een parochiekerk, zegt hij: ,En toch zijn het volwassen
mensen, maar met beperkingen. Ze hebben de erva-
ringswereld en het affectief beleven van een volwas_
sene en dat maakt het ingewikkeld,.
Hij probeert er greep op te krijgen en heeft dus con_
tact met zijn collega,s uit andere instellingen.
'Verstandelijk gehandicapten moet je benaderen als
mensen met een eigen zingevingsverhaal, zoals ieder
mens. Maar vaak zijn het mensen zonder verleden,
omdat niemand hun levensverhaal vertelt,. Samen
met twee collega's heeft hij een methode opgezet om
dat verhaal op het spoor te komen. Dat resulteerde in
het boek "Mensen met een verhaal,,.

als Jezus
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Hij zegt: 'Mensen met een verstandeli.jke handicap

zijn niet een object van zorg, maar een subject, dat

zorgvragen aan ons stelt. De grote vraag wordt, of er

ruimte is en blijft om daar naar te luisteren in een tijd
waar alles draait om geld, met alle mooie ideële

praatjes die er zijn'.

Ook in de gezondheidszorg zijn er tendensen om de

geestelilke verzorger buiten de deur te houden in

plaats van in eigen dienst. Dan loop je het gevaar dat

hij alleen nog nodig is voor uitvaarten. Het bezwaar is

dat instellingen zich niet meer zelf verantwoordelijk

voelen voor het geestelijk klimaat'.
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Ton aarzelt en zoekt naar woorden. Dan zegt hij het

gevoel te hebben in een overgangstijd te hebben

gezeten. 'lk ben ingetreden in een orde op zijn retour.

Die nam alleen maar af. Ook ben ik priester gewor-

den in een kerk op zijn retour. Mijn idee was, dat ik in

het laatste traject zat naar het eindstation. Eigenlijk

ben ik tien jaar te laat of tien jaar te vroeg ingetre-

den. lk kende de provincie nauwelijks, kreeg in die

tijd weinig spirituele vorming, ging meteen theologie

studeren. De mensen na mij kwamen weer in een

beddi ng.

Aanvankelijk ben ik in deze baan begonnen voor

80%. ln die tijd heb ik ook aan de broeder voor de

communiteitsopbouw aangeboden tijd te steken in

de opbouw van een regionale communiteit. Het is

waar. lk heb het niet zo uitdrukkelijk gezocht binnen

de provincie, maar ik ben ook nooit gevraagd. Nu is

mijn tijd voor een groot stuk ingevuld. lk wil graag de

ontwikkelingen binnen de zorg voor verstandelijk
gehandicapten meemaken en mee maken' Maar sinds

ik alleen woon, voel ik me naar de rand van de

broederschap weggegleden. Het is een beetje de tra-

giek dat ik de aansluiting bij de orde nooit zo goed

heb kunnen vinden. Maar mij is ook nooit meer

gevraagd ergens bij te horen'.

Hoor ik bitterheid, sPijt?

Hij geeft geen rechtstreeks antwoord, maar komt

terug bij de ondergrond van waaruit hij werkt en

leeft:
'lk ben heel erg bezig vanuit de franciscaanse spiritu-

aliteit. Het is als in het verhaal van Franciscus' Het

gaat om de ontmoeting met de melaatse. lk ben

betrokken bij mensen met nauwelijks maatschappelij-

ke betekenis. lk weet dat hun leven geen wegwerple-

ven is. Met hen wil ik solidair zijn en opkomen voor

hun specifieke waarde: de vraagtekens die zij zijn

naar de moderne levensstijl.
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ïon zegt zich eerder te ergeren aan de drukte rond

kerstmis dan uit te kijken. En dan:'Er is een

maatschappelijke trend waarin mensen steeds intole-

ranter worden. lk ben bang dat deze intolerantie tot
uiting komt naar allerlei minderheidsgroepen en

kwetsbaren in de samenleving. lk zie uit naar het

moment dat dit proces zich omkeert. lk droom van

een samenleving waar kwetsbare mensen wat meer

voorrang krijgen en menselijker benaderd worden.

Maar maatschappelijk is de beweging tegengesteld
aan mijn droom: 'Niet moeilijk doen, we zoeken amu-

sement. Dat gaat ten koste van de kwetsbare groe-

pen, want die kosten geld'.

MENSEN MET EEN VERHAAL, een narratief-pastorale

benadering van mensen mef een verstandelijke han-

dícap door Thom Spít, Werner van de Wouw en Ton

van Oosterhout. lJitgegeven bii 5GO Hoevelaken.

tsBN 90-7371 s-l 7-2. f39.-

Loek Bosch o.f.m.

... erg bezig vanuit de franciscaanse spiritualiteit
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