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Ton van Oosterhout

Om de zorg voor elkaar

Als je pas vrienden van elkaar bent, vertel je over jezelt en over alles wat je hebt
meegemaakt. Eerst nog weinig, maar geleidelijk aan, mondjesmaat vertel je elkaar
steeds meer. Het lijkt erop, dat je vriendschappelijke band zich steeds .eàr verdiept
naarmate je elkaar ook beter leert kennen. En als het goed gaat, dan gebeurt dat
wederzijds. Ook die vrienden laten steeds meer van zichzelf zien en kennen.

Gekend zijn

Zo gaat dat bij mensen. Hoe
verder je wilt komen met elkaar,
des te verder laat je anderen bij
je "in de keuken" kijken. En hoe
verder je bij elkaar in de keuken
mag kijken, des te beter leer je
elkaar kennen.
Je wilt "gekend zijn". En je
wordt in de gelegenheid gesteld
om ook over je vrienden steeds
meer aan de weet te komen. We
noemen dat ook wel "mensen
delen hun privacy met elkaar".
Opvallend is daarbij dat we men-
sen pas meer over onszelf vertel-
len, als er een basis-vertrouwen
is. Dat het "onder elkaar" blijft
en er niet ongevraagd met ande-
ren over gepraat wordt" Want
dan is het definitief afgeloBen
met iedere vorm van persoonli.ik
uitwisselen.
Zo gaat dat bij mensen die over
zichzelf kunnen vertellen en
schrijven. Mensen die daar uit-
drukkelijk voor kunnen kiezen.

Waarom dan toch?

Waarom zouden we dat toch
doen? Waarom gaan "echte
vrienden" zo met elkaar om?
Op de eerste plaats, denk ik,
hebben we de behoefte om ons
echte gezicht te laten zien.

Aan een paar mensen zeggen we
dan: Jij mag weten wie ik ben,
met al mijn sterke en zwakke
kanten, met al mijn eigen aardig-
heden en eigenaardigheden.
Gewoon te mogen zijn wie je
bent, zonder je anders te hoeven
voordoen.
Daarbij hoop je en verwacht je
van echte vrienden dat het onder-
ling vertrouwen daardoor groeit.
Met andere woorden: <Jat je het
mee mag maken dat er mensen
zijn bij wie je veilig bent, watje
ook over jezelf te vertellen hebt.
Dat vertrouwen is niet alleen
voorwaarde om verder uit je
schulp te komen en steeds meer
van je ware gezicht te laten zien,
maar het heeft ook een doel. Je
hoopt te ervaren dat je het ver-
trouwen dat je geeft, ook terug-
krijgt. En dat dat een goede basis
kan zijn voor een eerlijke ont-
moeting.
Op de derde plaats vermoed ik,
dat deze manier van omgaan met
elkaar erop gericht is, om het
respect, de liefde en de aandacht
voor elkaar meer en meer te
verstevigen; een steeds diepere
basis te geven. Kennelijk hebben
we er behoefte aan, dat we se-
rieus genomen worden, gerespec-
teerd worden. En dan mogen
anderen best weten dat we "ook
maar mensen zijn".

Dan ook zij .....

Dit gebeurt niet alleen bij vakan-
tievrienden of bij verliefde paren
die hun band willen verstevigen.
Gelukkig niet.
Want dit soort belangstelling
voor elkaars levensverhaal kan
ook een waardevol element zijn
in situaties waarin mensen zorg
dragen voor elkaars welzijn. ln
de zorg voor verstandelijk gehan-
dicapten bijvoorbeeld.
Ook zij vragen: "Neem me zoals
ik ben! Geef me vertrouwen om
zo te mogen zijnl Gun me mijn
eigen aardigheden en eigenaar-
digheden! Heb oog en aandacht
voor wat ik heb meegemaakt en
wat me ter harte gaat! Hou
rekening met de pieken en dalen
in mijn levensloop die me hebben
gemaakt tot de mens die ik nu
ben!"

Dit vraagt van ons dat we weet
hebben van hun levensverhaal.
Ook, of misschien juist, als ze er
niet zelf over kunnen vertellen.
Niet alleen het historísch verhaal
is daarbij van belang, maar ook
en vooral welke sporen dat ver-
haal heeft nagelaten, wat er de
"vormende waarde" van is ge-
worden voor die persoon.
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We zeggen ook wel: het levens-
verhaal helpt ons oog te hebben
voor de zingevende en wellicht
ook zin-ontnemende ervaringen
in een mensenleven.

Relaties, gebeurtenissen, eigen
handelen

Daarbij kun je denken aan rela-
ties met mensen, dieren en din-
gen, die van groot belang zijn
geweest, omdat ze aan hun
leven meer zin en betekenis
gaven.
Je kunt denken aan gebeurtenis-
sen die hun leven hebben "ge-
kleurd" of juist "krassen in hun
ziel" zijn geworden.
Het eigen handelen is daarbij
veelzeggend: met eigen vaardig-
heden en uitdrukkingen laat je je
gezicht zien, zoals een ervaring
vertellen, meepraten over een
onderwerp of bijdragen aan
produktie.
Bij zwaarder gehandicapten
moeten we misschien meer
kijken en luisteren naar het eigen
veelzeggend gedrag, zoals "knor-
ren van genoegen" of een
"schreeuw om aandacht", of een
"omhelzing als teken van vriend-
schap", maar ook "weglopen of
een tik als blijk van afkeer".
leder gedrag kan een diepere
betekenis hebben, waarmee
mensen laten zien hoe ze zichzelf
voelen. En iedere gebeurtenis of
ontmoeting kan aan .ie leven
meer zin en betekenis geven.

Zo vergaat het ieder van ons, ga
jezelf maar na; maar zo vergaat
het ook iedere verstandelijk
gehandicapte.

Een eigen verhaal

Bij afscheidsvieringen (zoals
uitvaartenl mogen we daarbij
stilstaan.

Alles wat de overledene heeft
meegemaakt proberen we te
verstaan als teken van leven.

Het valt ons dan op wat die mens
voor ons betekend heeft, maar
ook wat wij voor hem of haar
hebben mogen betekenen.
Maar waarom zouden we dit
alleen doen bij een overlijden?
Waarom ook niet juist bij het
leven?

Dit heeft diverse collega-pastores
ertoe gebracht de instellingen
ervoor te interesseren om van alle
bewoners een levensverhaal te
gaan schrijven. Een beschrijving
dus van alles en allen die voor
onze bewoners van betekenis zijn
geweest en nog zijn. En van alles
en allen voor wie zij persoonlijke
betekenis gehad hebben, of nog
steeds hebben. Want al die men-
sen, dieren, dingen, gebeurtenis-
sen en eigen mogelijkheden ma-
ken voor hen het leven de moeite
waard om geleefd te worden.
Wie waren dat, wie zijn dat, wat
was dat voorheen, wat is dat nog
steeds? Dat zijn vragen die daar-
bij de leidraad zijn.

Zoals goede vrienden steeds
meer bij elkaar "in de keuken"
mogen kijken, zo hopen we met
het "levensverhaal" steeds meer
bij elkaar te mogen ontdekken
wat ons bindt, wat we voor
elkaar betekend hebben en nog
meer betekenen kunnen. Hopelijk
komen we daarbi.l steeds beter de
"zingevende bronnen" op het
spoor.
Geleidelijk aan kunnen we probe-
ren te komen tot het schrijven
van het levensverhaal van al onze
bewoners. Niet als een vorm van
nieuwsgierigheid, maar als een
behoefte aan begrip, respect en
aandacht voor elkaar. Een poging
om elkaar in vertrouwen te ne-
men.

Hopelijk kunnen dit begrip, dit
respect en deze aandacht er in
de toekomst toe bijdragen, dat
we onze bewoners, bezoekers of
leerlingen een nog betere en
waardevollere verzorging kunnen
geven" Met oog voor alles wat
hen in het verleden gemaakt
heeft tot de mensen die ze nu
zijn" En met aandacht voor het-
geen in hun toekomst een be-
langrijke rol kan gaan spelen.
"Opdat we samen verder kunnen
gaan bij het schrijven van ons
levensverhaal", waarvan in het
verleden al vele hoofdstukken
geschreven zijn en in de toe-
komst nog vele hoofdstukken
zullen volgen.

Als je elkaar beter kent, kun je
elkaar ook beter begeleiden. Als
je weet waardoor mensen zo
mens geworden zijn, kun je ook
een betere voortgang van zorg
waarborgen"
En dat is niet een eigen activiteit
van pastores, maar zij kunnen
ons er wel toe aanzetten om
"mensen te waarderen om hun
verhaal".

"Men kwam een lamme b[ Hem
brengen dÍe door vier mannen
gedragen werd. Omdat zij we-
gens de menigte geen mogelijk-
heíd zagen hem díchtbíj Jezus te
brengen, legden ze het dak bloot
boven de plaats waar Híj zich
bevond, maakten er een openíng
in en lieten het bed waarop de
lamme uitgestrekt lag, zakken.
Toen Jezus hun geloof zag, zíe
HI tot de lamme: Mijn zoon, uw
zonden zijn u vergeven."
(Mk. 2, 3-5)


