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Jos Gielen, l<linisch psycholoog in Ecl<artdal te Eindhoven

"Het Pastorale " in de zwakzinnigenzorg

Mij werd gevraagd of il<, als l<linisch psycholoog in de Zwakzinnigenzorg, iets zou willen
schrijven over de taal< van de pastor en de plaats van het pastorale in de zorg voor
verstandelijl< gehand ica pten.

Precies gezegd: waaruit zou "het pastorale" kunnen bestaan in de bezigheden van een
pastor. ls het een bijzondere gedrevenheid, een bijzonder motief, waarin de pastor zich
onderscheidt van andere disciplines? Of is het specifieke juist het waken over de
religieuze of geloofselementen? Of verwijst het begrip "pastoraal" juist naar het waken
over zogenaamde levensverhalen of over het zingevings-vraagstuk?

ls het stellen van die vraag aan

een psycholoog eigenlijk niet "de

duivel verzoeken"? lmmers, wat
moeten psychologen in de

zwakzinnigenzorg nu met begrip-
pen als levensverhaal of zinge-

ving?

Zeker voor hen die zijn opge-
groeid in de traditie van het
psychologisch onderzoek met
meetbare testuitslagen klinken
zulke termen al gauw in de oren
als desastreus voor die traditie.
En als er al een relatie wordt
gelegd, dan is dat waarschijnlijk

slechts met religie. Bovendien

komen verstandelijk gehandicap-

ten toch nooit toe aan religieuze

ervaringen, gezien de beperkin-
gen in hun emotionele en ver-

standelijke ontwikkeling! Zo

simpel is dat.

De psycholoog

Laat ik mijn positie maar beken-
nen.

Al in de eerste jaren van mijn

loopbaan meende ik begrepen te
hebben, dat het arsenaal aan

testen mij maar ten dele kon

helpen in het begrijpen van som-
mige gedragingen van verstande-
lijk gehandicapten. Gedragingen
die dan meestal werden aange-

duid als: storend, verve-

lend, lastig en afkeurenswaardig.
"Diagnostische" begrippen als

"stereotiep gedrag" of "dwang-
matig gedrag", konden mij ook
niet verder helpen. Zij gaven

immers geen enkel houvast voor

de oorzaken van dat gedrag. Ze
gaven enkel aan, dat deze gedra-

gingen overbodig waren, inhouds-
loos en dus waard om afgeleerd
te worden.

lnmiddels begon ik ook te begrij-
pen dat het denken in termen van

oorzaak en gevolg, mij ook lang

niet altijd op het spoor kon bren-
gen hoe op het gedrag moest
worden ingegaan. lk begon te
begrijpen dat ik moest leren in-

zien wat de verstandelijk gehandi-

capte met zijn gedrag wilde uit-
drukken, wilde duidelijk maken. lk
moest leren begrijpen wat de

betekenis van het gedrag voor de
gehandicapte is, binnen die situa-
tie, op dat moment. Vanuit die
fase in zijn leven, met zijn erva-
ringen en zijn herkomst, Oftewel,
ik moest zijn (levenslverhaal gaan

begrijpen. En als ik zijn verhaal

kan begrijpen, kan ik wellicht
beter zeggen wat de betekenis is

van sommige gedragsuitingen. En

ook, dat die betekenis verscholen
ligt in de wijze waarop hij op dat
moment in zijn leven staat: zijn

manier van in-de-wereld-staan.

Dit heeft alles te maken met de

vooronderstelling dat ook ver-
standeli.ik gehandicapten zin

beleven, zin zoeken en, meer

nog dan normaal-begaafde men-

sen, terecht kunnen komen in
een crisis, in een zich onwel
bevinden of de weg kwijt zijn.

Bronnen die het leven zin geven

Nu bedienen psychologen zich al

lange tijd van theorieën die uit-
leggen dat mensen hun eigen
werkelijkheid opbouwel ("66n-

structivisme") en dat binnen de

werkelijkheid bronnen bestaan

die het leven zin geven; met als

doel daarbij: een gevoelen van

eenheid en heelheid van het
bestaan na te streven (het "kos-
misch zelfgevoel").

Zulke bronnen kunnen zijn: waar-
den, opvattingen, gebeurtenis-

sen, religieuze ervaringen, rela-

ties, rituelen, fantasieën, voor-
stellingen, doelstrevingen, enzo-
voort. Er zijn theorieën die uitleg-
gen hoe al die zingevingsbronnen
zich tot elkaar verhouden en

welk doel zo'n systeem heeft (de

theorie van het "individuele

zingevingssysteem" ). Afwezig-
heid of het wegvallen van zinge-
vingsbronnen kan aanleiding zijn
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voor crisiservaring, stress of
onwelbevinden. Naar het zich
laat aanzien zal dit zich bij ver-
standelijk gehandicapten vooral
voordoen in de vorm van "sto-
rend gedrag" of psychische
problematiek.

De psycholoog zal met behulp
van de hermeneutische metho-
de1)trachten te achterhalen hoe
de zingeving zich bij verstandelijk
gehandicapten voltrekt. Hij doet
dit met gebruikmaking van video-
apparatuur, gesprekken met
familieleden, observatieverslagen
van begeleiding, en dergelijke.
Daarbij lettend op de {verloren
gegane) zingevingsbronnen en
kijkend hoe nieuwe bronnen
kunnen worden aangereikt, dan
wel oude kunnen worden geres-
toreerd. Hij zal trachten dit in be-
geleidings- of behandelplannen
vast te leggen.
Om dit individuele zingevingssys-
teem te kunnen invullen, zal het
individuele levensverhaal ge(re)-
construeerd moeten worden;
juist omdat vanuit dit verhaal de
bronnen van zingeving oplichten
en verlies eÍvan aan de dag
treedt.

Probleemoplossing

De houding waarmee de psycho-
loog dit doet, is ingegeven vanuit
de wetenschappelijk-kritische
achtergrond. Hij zal streven naar
een zo klein mogelijke subjectivi-
teit; hij zal hypothesen formule-
ren die getoetst moeten worden.
Zijn veronderstellingen zullen
gebouwd moeten zijn op klini-
sche ervaringen, het liefst op
theorieën , De invalshoek om te
kijken naar levensverhaal en
zingeving heeft als primair doel:
een bijdrage leveren aan (onbe-
grepen) diagnostiek en behande-
ling. De eerste reden om te kij-
ken naar zingevingsvragen zal
waarschijnlijk op negatieve gron-
den zijn geformuleerd: er is een

gedragsprobleem dat om behan-
deling vraagt. Hiervoor is het
nodig binnen het levensverhaal te
zoeken naar momenten waar
mogelijke bronnen van onwelbe-
vinden zijn aan te wijzen.
l(ortom, de psycholoog zal vanuit
het perspectief van de zingeving
de verstandeiijk gehandicapte
principieel tegemoet treden als
een object. Een object bij wie een
probleem in het zingevingssys-
teem moet worden herkend en
waarvoor een oplossing moet
worden aangedragen. Daartoe zal
hij interpretatie-schema's probe-
ren te ontwikkelen voor de wijze
waarop zingeving zich voltrekt.
Dit doet hij via de weg van de
hermeneutiek, door bepaalde ge-
dragsvormen te beleven en zich
in de persoon in te leven.

De pastor

De houding van de pastor is,
dunkt mij, principieel anders. Zijn
invalshoek is niet die van afwij-
kend gedag, waarbij het handelen
gericht is op gedragsverandering.
De houding van de pastor is
gericht op die van de ontmoeting,
die volgens haar aard waarde- en
normenvrij is. ln die ontmoeting
treft hij de verstandelijk gehandi-
capte aan als mens-met-zijn-ver-
haal. Geen technisch verhaal,
geen anamnese, maar een beleef-
baar en doorleefd verhaal. Juist
in de doorleving van het levens-
verhaal verstaat hij de gehandi-
capte, beleeft hij zijn crisis, be-
leeft hij zijn zoeken-naar, beleeft
hij zijn vreugde of verlies. Juist in
de beleving van het levensverhaal
verstaat de pastor de verstande-
lijk gehandicapte. Dan wordt de
gehandicapte beleefd zoals alle
mensen zichzelf beleven: uniek,
trachtend te overleven, verwach-
tingsvol. De ontmoeting met de
verstandelijk gehandicapte is een
gedeelde bestaans-beleving en -
ervaring, zonder commentaar en
pre-ref lexief .

Zij is gestoeld op de diepe notie
van verbondenheid. Wellicht ook
lotsverbondenheid: wat jij {ge-
worden) bent, zo wil ik ook zijn.
Een gevoeld begrip van menselijk
bestaan. De pastor begrijpt deze
(lotslverbondenheid in het men-
selijk bestaan; wellicht ook ge-
stoeld op godsdienstig-religieuze
gronden. Juist hij kan zijn begrip
voor de verstandelijk gehandi-
capte aan hem ook beschikbaar
stellen. lmmers, in de ontmoe-
ting wordt de verbondenheid
uitgedrukt als een fundamentele,
diep-menselijke relatie. Binnen de
relatie bestaat er de mogelijkheid
voor de verstandelijk gehandi-
capte dat hij begrepen en ver-
staan wordt" ln de ontmoeting
mag de verstandelijk gehandicap-
te medemens zich geaccepteerd,
gevoeld en verstaan weten.
Voelt hij zich opgenomen. Maar
in de ontmoeting treft de pastor
ook: het aan-klampen, de woe-
de-bui, de repeterende handeling,
het gebonk met het hoofd, de
gilbui, de irritatie, de opstandig-
heid en het verzet. De pastor
herkent hierin de angst, het
verloren-zijn-in-de-wereld, het
alleen-zijn, het gevangen-zijn, het
overspoeld-worden, het onver-
vulde verlangen, de dromen en
de beelden. Menselijke bestaans-
wijzen die het bestaan ten diep-
ste raken.

Vertolker van het levensverhaal

lk geloof dat juist de pastor over
de taal beschikt om het levens-
verhaal via de ontmoeting te
vertellen. Hij maakt het onzegba-
re zegbaar. Als geen ander kan
hij het levensverhaal vertolken;
niet als een chronologisch,
anamnetisch verhaal, maar als
een doorleefd verhaal waarin de
taal van het symbool en de ver-
beelding doorklinken. Het verhaal
waar heel-de-mens centraal
staat.
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Hij zal als vertolker van het le-
vensverhaal de hulpverleners
weer kunnen terugvoeren naar
het beginsel dat ook deze mens
ontmoet kan worden als mens-
met-een-verhaal. Hij kan de
zwakzinnigenzorg duidelijk ma-
ken, dat door ver doorgevoerde
specialisering en rationalisering,
de zorgverleners vervreemd zijn
van hun object van zorg. Name-
lijk dat achter dat object een
mens met een verhaal schuil-
gaat. Een mens die wij niet al-
leen technisch-zorgend kunnen
helpen, maar die we evenzeer
kunnen helpen door kenbaar te
maken dat hij verstaan wordt.
Met het vertolken van het le-
vensverhaal helpt de pastor
zowel de zorgverlener als de
verstandelijk gehandicapte om de
vervreemding van elkaar op te
h effen.

Sbmengevat

Het begrip "pastoraal" draagt in
bovenstaande opvatting een
dubbele betekenis"
lnhoudelijk verwijst het naar het
gezichtspunt dat de verstandelijk
gehandicapte een mens-met-een-
verhaal is. Een verhaal dat
slechts verstaan wordt vanuit de
ontmoeting waarin zijn bestaan
mee-beleefd wordt. De pastor
treedt de gehandicapte tege-
moet, onbelemmerd, onbelast en
belangenvrij. Het eigene van de
pastor is, dat hij over de taal en
houding beschikt om dit verhaal
te vertolken en vertaalbaar te
maken naar hen, die vanuit de
visie van heel-de-mens, hun
bijdrage leveren aan de zorg.
Daarmee krijgt het pastoraat een
plaats naast andere disciplines in
het zorgveld. De pastor draagt bi.l

in het formuleren van de zorg-
vraag, die dan niet meer alleen
geformuleerd wordt vanuit medi-
sche, psychosociale en verpleeg-
technische gezichtspunten. Door
het verhaal dat de verstandelijk

gehandicapte ons vertelt krijgen
deze aspecten niet alleen hun
betekenis, maar wordt ook aan-
gegeven hoe de gestelde zorg-
vraag het beste kan worden
beantwoord.
De vraag wat voor deze verstan-
delijk gehandicapte "het beste"
is, zal afhangen van de vraag hoe
het levensverhaal in relatie tot de
"objectieve zorgvragen" in het
multidisciplinair overleg gewaar-
deerd wordt.

Vervolgens herbergt het begrip
"pastoraal" een motief: de pastor
komt op voor de erkenning van
het menselijk bestaan en de me-
demenselijkheid jegens de ver-
standelijk gehandicapte. Wellicht
dat zijn inspiratiebron gestoeld is
op algemeen-menselijke en chris-
telijke waarden, zoals:
- (los)verbondenheid tussen

mensen;
- opgenomen zijn met, tussen en

in anderen, waarbij bescher-
ming geboden worden, steun
gegeven, troost verkregen,
vreugde en verdriet gedeeld;

- ruimte maken voor hen die hun
verhaal willen vertellen, inclu-
sief respect voor de godsdien-
stige oÍ geloofselementen;

- verdedigen van en op zoek zijn
naar meer menswaardige vor-
men van bestaan;

- de erkenning van de bestem-
ming, het (samen) op weg zijn
naar ....

Het is mogelijk dat voor de pastor
deze waarden zich door en in het
religieuze voltrekken: in de ver-
bondenheid met het (de) Almach-
tige worden troost, bestemming
en heelheid gevonden. Het is,
dunkt mij, voor de pastor niet de
eerste taak om over traditionele
gelooÍsinhouden te waken. Maar
wellicht vormt zijn eigen ervaring
van bestemming, van opgeno-
men-voelen, van gehoord-worden
juist de inspiratiebron om ervoor
te waken dat deze waarden ook

voor de verstandelijk gehandi-
capte veiliggesteld worden.
Van de ander kant: is het juist
niet in de relatie met de verstan-
delijk gehandicapte dat verbon-
denheid beleefd wordt? ls juist
de ontmoeting niet de uitdruk-
king van samen-op-weg-zijn-
naar? ls juist de verstandelijk ge-
handicapte als mens niet de
belangrijkste inspiratiebron?

Tegen deze achtergrond heeft de
pastor een boodschap uit te
zenden. Een boodschap die pri-
mair de emancipatie van de
verstandelijk gehandicapte voor
staat, namelijk zijn mens-wor-
ding.
Het is niet vanzelfsprekend dat,
in een zorgveld waarin de ver-
standelijk gehandicapte vooral
als te behandelen object tege-
moet getreden wordt, deze
boodschap snel weerklank zal
vinden. Wellicht dat dat pastora-
le motief in gedrevenheid van
handelen mag doorklinken!

') De "hermeneutische methode" is
een manier van interpreteÍen van
uitingen, waarbil de "gesprekspart-
ner" niet in vooraf gestelde theoreti-
sche modellen wordt ingepast.
Veeleer wordt vanuit de ontmoeting
(zoekend en interpreterend) een
hypothetische verklaring opgesteld
voor die uitingen, opdat vervolgens
een hypothese oÍ theorie ontstaat.
Het levensverhaal van mensen, hun
bronnen van zingeving en de zinge-
vings-elementen zijn daarbij belang-
rijke hulpmiddelen.
Lees hierover:
Drs. R.R. Ganzevoort, Levensverha-
len. Een verkenning in hermeneu-
tisch crisispastoraat. Serie Pastorale
handreiking. Den Haag, 1989.
P.C. Kuiper, De mens en zijn verhaal.
Amsterdam, 'l 967.


