
Hans is een verstandelijk gehandicapte man van vijftig jaar.

Het is niet gemakkelijk om met hem in contact te komen.

Dat maakt het moeilijk om iets van ziin wereldje te begrijpen.

Het kost kruim en jaren voordat híj zijn deur voor jou op een kiertje zet.

Hans lijdt aanT'verzamelwoede' zoals dat heet. Altijd en overal zie je hem sjouwen met dozen.

Een grote doos met daarin allerlei kleinere doosjes met prullaria en rommeltjes.

Omdat hij die doos overal mee naartoe sjouwt, zelfs bij het eten, het douchen en ook bij het slapen

en er geen afscheid van kan nemen, begint het voor de begeleiding toch hinderlijk te worden.

Al vaak is die'rommel'opgeruimd, maar Hans heeft binnen de kortste keren weer een nieuwe voorraad.

Bovendien wordt hij bij opruimacties behoorlijk agressief.

]e moet trouwens ook niet te dicht in zijn buurt komen, zeker niet bij zíjn dozen.

Als je probeert erin te snuffelen, is het hek van de dam.

Een enkele vertrouweling is het gegund orn even over ztln schouder mee te kijken.
Maar van zo iemand kan Hans dan ook wat meer hebben.

Tijdens het eten is het anders. Dan stalt hij sommige dingen uit rond zljnbord.
Dan móet het blijkbaar gezien worden. Met name zijn hele familie wordt met foto's in lijsten neergezet.

Hans wordt ziek, ergziek. Maar de dozen blijven dicht bij hem, onder zijn bed.

Hans gaat dood.

We komen bij elkaar: het team dat Hans begeleid heeft en ik.

IrJ.et zal mijn eerste uitvaart op deze instelling worden.

Ik laat de teamleden over Hans vertellen, want ik ken Hans nog niet zo goed.

Terloops hoor ik over zijn dozen. Er wordt wat schamper over gelachen.
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Maar die dozen intrigeren mij. Ik kom erop terug.

Al pratend ontdekken we, dat die 'rommel', waarmee Hans zo onafscheidelijk was,

voor hem van grote betekenis is geweest in zijn leven.

Kennelijk was de afstand die de dood noodzakelijk schept nodig om dót te kunnen ontdekken.

Nu we niet meer over zijn dozen struikelen kunnen we er écht naar kijken, nu zonder irritatie.

A1 vertellen d zegt plotseling iemand:
"Verrek, die doos, dat was Hans zè\f".

Hij droeg zichzelf mee in die doos;

het geheim wie hij was, zijn geslotenheid,

zijn moeilijk te winnen vertrouwen en al1es wat hem dierbaar was.

Maar wat werkelijk van belang was: zijn familie,

die mocht door iedereen, zonder voorbehoud gezien worden.

Die werd dagelijks bij de maaltijd uitgestald.

Hans was via zljn doos en met name de foto's die daarin zaten

met zijn familie en zijn famiiiegeschiedenis verbonden.

Dat familieverhaal kon Hans niet met woorden verteilen, maar wél met beelden.

"Waar zijn die dozen eigenlijk gebleven?", vraagt een ander.

"In de vuilniscontainer", moet men niet zonder schaamte bekennen.

De container wordt op zi)n kop gezet en het symbool van Hans wordt aisnog in ere hersteld.

De doos krijgt tijdens de afscheidsviering een respectvolle plaats,

waar het eigenlijk alti;d al recht op had gehad.

We hadden er té dicht op gestaan om dat eerder te kunnen herkennen en waarderen.

De doos ontsloten
Het verhaal van Hans kwam pas los na zijn dood.

Dat was eigenlijk gënant. Wij ontdekten Hans en

de betekenis van zijn dozen pas toen hij er zelf

niet meer was. Vreemd genoeg overkomt ons

dat vaker. We hebben kennelijk de afstand die de

dood schept nodig, om de ander beter te kunnen

zien,te verstaan, waar te nemen. Alsof de dood

niet alleen scheidt, maar ook verzamelt. Als een

dierbare gestorven is, gaan we vaak samen zitten
en verzamelen we afzonderlijke verhalen over hem

of haar: we voegen ze samen. Niet zelden blijken

die verhalen samen te vallen in één symbool, een

tastbaar symbool. In het geval van Hans was het

zijn doos.

Op zon moment'valt het kwartje': we realiseren

ons dat het leven van een mens slechts lijkt te
bestaan uit losse puzzelstukjes. Als je de stukken

bij elkaar legt, ontstaan er verbanden en die krijgen

een betekenis. En je ontdekt dat die overleden mens

méér is dan het beeld dat wij er soms van vormen.

De vergelijking met de puzzel gaat eigenlijk mank,

want de puzzelkent slechts twee dimensies: lengte

en breedte; terwijl een mensenleven ook nog diepte

kent. En in het levensverhaal van een mens gaat

het juist om die dieptedimensie. Het 'waaroni, het
'waartoe'en'waarvoorl Toen de teamleden van de

groep waar Hans woonde elkaar stukje bij beetje

zijn levensverhaal vertelden, ontdekten ze aan de
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hand van de feiten, iets van de dieptedimensie van

Hans: zijn existentie;"Die doos dat was Hans zelf.

Hij droeg zichzelf, zijn levensverhaal, maar ook zijn

familie mee in die doos."

De doos wees mij de weg
De doos van Hans kreeg na de afscheidsdienst

een respectvolle plaats in de kapel van de

leefgemeenschap op een plaats waar ook de

belangrijke symbolen van het christendom een

plaats hebben, zoals de Bijbel, H.Brood, het Licht

en het kruis. Zo werd zijn levensverhaal verbonden

met het Grote Verhaal. Later werden daar andere

spullen met een symbolische betekenis van andere

overleden bewoners aan toegevoegd, zoals een

pet, een stok, een knuffelbeest etc.. In dat aparte

hoekje werd d.m.v. persoonlijke spullen getoond

hoe mensen hun leven hebben geleid en vooral

wat voor hen wezenlijk van betekenis was geweest.

IJetzijn meer dan zo maar spullen. Ze verbinden

ons met hun levens- en familiegeschiedenis. In
deze spullen wordt hun verhaal verteld en hun

levensgeheim bewaard, zonder woorden. Woorden

die er in deze gemeenschap van mensen met een

verstandelij ke b ep erkin g maar b ep erkt of helemaal

niet zijn, in ieder geval niet zon grote rol spelen.

"fammer dat we die betekenis pas ontdekten, toen

Hans er niet meer was",verzl)chtte de groepsleiding,
"hadden we dit bij zijn leven gezien, dan waren we
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er misschien zorgzamer mee omgegaan".lammet

voor Hans, want we hebben hem daardoor tekort

gedaan. En jammer voor ons, die met hem te

maken hadden, want dat'tekort doen gaf ons

achteraf een naar gevoel. Misschien wel omdat

we ontdekten dat we een échte ontmoeting, een

werkelijke dialoog -ook zonder woorden - met hem

gemist hebben.

En zo bracht de vergeten

doos van de gestorven

Hans niet alleen bij mij

maar bij vele anderen

nieuw leven.

Deze ervaring deed bij mij de vraag rijzen of wij het

levensverhaal als bron van zin- en betekenisgeving

van mensen zoals Hans niet eerder -bij leven-

moeten zien te achterhalen? Dit alles gebeurde

aan het begin van mijn functioneren als geesteiijk

verzorger voor mensen met een verstandelijke

beperking. De impact voor mijzelf was echter

groot. Vanaf dót moment ben ik steeds meer

oog gaan krijgen voor de symbolische betekenis

van gewone'spullen, voor het rituele karakter
van gedrag en voor de betekenis die zij kunnen
hebben om iets meer te verstaan van het geheim

dat de ander is. De ervaring met Hans heeft de

verdere invulling van mijn professionele leven

anders gemaakt: het levensverhaal -begin tachtiger
jaren in zorgland nog helemaal onbekend- heeft

mij niet meer losgelaten. Het werd gaandeweg

op de instelling hét fundament van zorg,voor
mij zelf een motief om een nieuwe studie
(godsdienstpsychologie) te beginnen met als doel

een wetenschappelijke onderbouwing te zoeken

voor het levensverhaal als bron van zingeving.

Deze ervaringen en studie kregen in zorgland

steeds meer weerklank en de betekenis van het

levensverhaal voor de zorg steeds meer inhoud,

ook in de ouderenzorg en psychiatrie. Er ontstond
vraagnaar publicaties, lezingen, cursussen e.d. over

dit onderwerp. En zobracht de vergeten doos van

de gestorven Hans niet alleen bij mij maar bijvele
anderen nieuw leven.
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Wat betekenen de spullen van mijn
overleden vader voor mij?
Niet alleen in mijn professioneel bestaan, maar

ook persoonlijk heb ik in de afgelopen jaren

diverse keren met bntspullen te maken gehad.

De eerste keer na het overlijden van mijn vader.

De meeste van zijn spullen hadden voor mij
geen praktische waarde. Voor mij was het meer

de vraag hoe ik passende zorg kon dragen voor

deze spullen die voor hem zo dierbaar waren

en daarmee respect kon tonen voor wie hij was.

Het wordt lastig als je zelf niets met die spullen

hebt. Als je die weg doet lijkt het of je loyaliteit

op het spel staat. Het voelde voor mij als een

vorm van ontrouw Daarom was ik het aan mijn
vader verplicht er een goede bestemming voor

te zoeken. Daarnaast waren er nog een paar

spullen die een symbolische waarde voor mij
hadden. Ze stonden voor het feit dat mijn vader

vroeger van zljn vader (mijn opa) geen kans

kreeg om te studeren, terwijl hij dat zelf graag

wilde. Deze spullen verwijzen daarom ook naar

het delegaat: van mij verwachtte hij wat hijzelf
nooit had mogen realiseren: studeren. Andere

spullen symboliseren juist dat mijn vader in veel

opzichten zo van mij verschilde. En toch heeft

hij dat verschillendzijn aitijd geaccepteerd. Net

zoals mijn studiekeuze. Ik vervulde weliswaar

zijn wens om te studeren, maar de studie die ik
koos had absoluut niet zijn voorkeur. Maar nooit
heeft hij mijn studiekeuze afgekeurd. Zo maakte

ik van het delegaat mijn legaat. Andere spullen

die hij zelf maakte staan niet alleen symbool voor
zijn creativiteit, die ons allemaal verraste, maar

vooral voor zijn gedragsverandering toen zijn
context zíchwijzigde. Hij werd na zíjn arbeidzaam

leven een meer geduldig en prettiger mens. Deze

spullen te bewaren, er zorgvoor te dragen is voor
mij een vorm van loyaliteit over de grens van zijn
dood heen. Op deze manier wil ik proberen recht

te doen aan wie mijn vader was en waar hij voor
stond, wat mij met hem verbindt en ook wat hem

van mij doet verschillen. De spullen verbinden mij
met mijn familiegeschiedenis; een geschiedenis

waar hij zelf veel waarde aan hechtte en waaraan

ik door het bewaren van deze spullen erkenning

wil geven.
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