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1. Verstaan voorwaarde zorg
De zwakzLnnigenzorg is een ogenschijnlijk vreemde wereld. Vreemd niet
alleen in de zin van onbekend voor menigeen, vreemd ook door de
eigenaard van het eigenaardig gedrag, dat menig verstandelijk gehan-
dicapte laat zien. Hoe vreemd, onbegrepen, ja hoe bizat soms ook, wii
gaan ervan uit, dat geen enkele vorm van gedrag zinloos of betekenis-
loos is. Elk gedrag vraagt ero$ verstaan te worden.
Het is namelijk de rsanier waarop deze mens met al zijn mogelijkheden en
met a1 zijn begrenzingen uiting geeft aan wat hem bezig houdt, ook aan
wat hem ten diepste beweegt aan angst, verlangen, hoop, wantrouwen enz.
Deze mens heeft niet alleen merrsen nodig die hem verstaan, maar ook
menseïr die proberen lrooÍden te geven aan datgene waar hem juist de
woorden voor ontbreken. Mensen dus, die hem in zijn eigenheid, zi-jn
unieiteit verstaan, maar ook mensen die voor die eigenheid willen
opkomen, die voor hem ten beste willen spreken.
Maar dan komen we meteen al bij een groot probleem.

Ieder die met deze rnens te maken heeft, zaï menen dat hij hem in meer
of mindere mate verstaat. Maar ons verstaan is -het kan niet anders-
gekleurd door de bril van onze eigen motieven, opvattingen, belangen,
van onze eigen manier van in het leven staan, onze eigen gesehiedenis.
Vaak menen we ook te rreten wat goed voor hem is. Maar zijn het niet
vooral onze eigen naarden en normen die bepalen wat wij goed vinden.
Berrust wordea waar je zelf staat, wat je kijken en handelen bepaalt is
een grondvoorwaarde in een zorg, die zo bepalend kan zijn voor me:rserr,
die juist zo van die zorg afhankelijk zijn door hun kwetsbaarheid.

2. Taak pastoraat
Het pastoraat heeft i-n dit proces
rijkste opdracht die de pastor in
gehandicapten meekrijgt is: op te
verstandel i jk gehandicapten.
Je zou mogen veronderstellen, dat dàt iets is lvat voor àLLe zatgver-
leners in dít veld geldt. Dat is ook zo, denk ik.
Toeh wordt het juist bij de pastor zeer uitdrukkelijk vermeld en wel
a1s eerste opdracht. Ik denk, dat dit te maken heeft met de inhoud van
de taak van de pastor a1s wel varnÀIege zijn motie\ren. I'Iat die taak
betreft:
De pastor stirauleert de andere zorgverleners om gezamenlijk zLeh zo
goed mogelijk te verplaatsen in het leven en in de positie van deze
verstandelijke gehandicapte. Dat lijkt zo vanzelfsprekend maar in de
gezondheidszorg is tret op zich helemaal niet ongewoon otn naar een
cliënt te kijken als object van zorg. De pastor staat een subject-
benadering voor. Daarbij zal het noodzakelijk zijn dat hij samen met
andere zorgverleneïs nagaat wat ieders manier van kijken bepaalt. Dat
immers is een voorwaarde om deze mens zo zuiver en eerlijk mogelijk tot
zijn recht te kunnen laten komen. Zelfreflectie dus a1s voorwaarde voor
zorg. De pastor zal daarin de mens vooral als totaliteit proberen Le
verstaan, als heel-de-mens (om met Fortmann te spreken), ook in zijn
diepte-dimensies waar zijn fundamentele behoefte aan veiligheid,
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geborgenheid, respect en ruimte, zLjn behoefte om zich gedragen te
weten wordt verstaan. llant er ís in het leven van menig verstandelijk
gehandicapte een grote behoefte aan veiligheid en geborgenheid, die
vailrege hun kwetsbare aard maar al té vaak schraal aanwezig is en
waarvarr soms ook nog eens door opvoeding of begeleiding de laatste
halmpjes zijn weggevaagd. En toch zijn r,,re er elke keer weer over
verbaasd, hoe verstaÍrdelijk gehandicapten ondanks alle teleurstelling,
beschadiging, ontïouw, die zij in de loop der jaren hebben meegemaakt,
toch zichzelf nooit helemaal hebben verloren, maar hun eigenheid -soms
subtiel, haast onzichtbaar, dan weer bizar en wat afschrikwekkend-
overeind hebben rreten te houden.
De pastor za1 helpen om aan dit a1les woorden te geven in wat wij
noenen het levensverhaal van een verstandelijk gehandicapte.
Daardoor kan deze mens stem krijgen, die hij van zLchzelf niet of maar
moeilijk heeft. Daarin mag ook doorklinken wat hij van ons ten diepste
verwacht.

De positie van de pastor is in deze een andere dan die van andere
zorgverleners. Hij vertegenwoordigt geen begeleidings- of behan-
delingsbelang. Hij heeft geen ander belang, dan die van deze mens, die
erom vraagt veÍstaan te worden.

3. Houdine in de zors
Steeds weer ontdekken we, dat verstandelijk gehandicapten van zorgver-
leners een houding vragen, die mijn inziens met reeht spiritueel
genoemd mag worden. Ze vertoont dan ook parallellen met een houding van
een bÍddend, mediterend mens. De verstandelijk gehandicapte vraagt van
ons, dat je je openstelt voor hem, maar wel op eert respectvolle
afstand. Ontvankelijk, met open handen. Niet net zorgzaïne handen, die
met allerlei goede bedoelingen Eerterr te moeten sturen, in te vullen, te
moeten leiden. Nee, hij vraagt': laat mij maar komen, als ik zover ben.
Waeht maar af, vertrouw rnij maar, vertrourr jezelf maar. Wachten op de
ander, geduldig -dat is niet onverschillig- met vertïouwen, met
mededogen -dat is iets anders dan medelijden- tot die ander er aan toe
is om op zijn manier te kornen vragen war hij nodig heeft.

Die houding kan alleen dón groeien als de verstandelijk gehandieapte
niet a11een gezien wordt a1s gelijkwaardig, maar als we vanuit die
positie ook bereid zijn oÍls open te stellen, zelf te ontvangen, te
leren, er zelf méér mens van willen vrorden. Alleen wie zich zó durft
open te stellen houdt het vol. De rollen van zorgverlerler-zaxg-
ontvanger, van leraar-leer1ing, van herder en behoeden moeten inwissel-
baar kunnen zijn.

4. Samenvattine
Ik vat het voorgaande als volgt samen:
Pastoraat brengt binnen de Zwakzínnigenzorg de eigenheid van de
verstandelijk gehandicapte mee aan het licht, Ín al zijn dimensies.
Het deelt die inzichten met anderen. Pastoraat probeert ook de houding
te delen die voorwaarde is door anderen gevoelig te maken voor: wat
heeft hij nodig en wat vraagt dat van mij? Zo zoekt en maakt de pastor
bondgenoten rond deze mens.

5. Pastoraat. taak van al1en
Of wij in verstaan en houding op de goede weg zijn, wordt spoedig
duidelijk. Immers, de verstandelijk gehandicapte heeft daarvoor goed
ontwikkelde antennes. Hij moet het misschien dan wel met wat minder
doen, wat zijn verstandelijke vermogens betreft, in intuitie overtreft
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hij ons vele malen. Hij voelt haarfijn de zuiverheid van onze bedoe-
lingen en motieven aan. Hij voelt precies of wij het echt goed met hem

merren. Bij hem vallen we onherroepelijk door de maad, qits we dat
willen zien eïr er belang aan heehten natuuïliik.

rlaar zorgverleners gevoeliger wordeïr voor het eigene van deze mens,
waar zij bíj zLchzelf een respectvollere houding ontwikkelen van
ontvankelijkheid, waar zij al doende oog krijgen voor de wijze l{Iaarop
het levensgeheim zieh in deze mens op unieke wijze openbaart, daar kan
het niet anders of daar groeit een gevoeligheid voor het ons overstij*
gende, voor het religieuze.

Soms geeft men dat zelf een naam; een andere keer zal de pastor dat
voorzichtig benoemen. Op dat moment wordt dit unieke levensverhaal in
relatie gebraeht met het Grote Verhaal. Of dan blijkt ook het Grote
Verhaal ook in deze mens zichxbaar, voelbaar, tastbaar wordt. Of we

stellen samen de vraag, wat betekent het Grote Verhaal voor deze mens
in termen van veiligheid, zieh gedragen weten, verlossing?

Pastoraat is binnen de Zwakzinnigenzorg geen alleenvertoningsrecht van
de pastor. idaar de vraag wordt gesteld: hoe kan ik veiligheid bieden,
waar zi jn hele wereld één en al onveiligheid is; vaat kan ik trour,t,
laten blijken in deze georganiseerde ontrouw die zorg per definitie is;
waar kaÍI ik iets van heelheid scheppen, waar een mens zichzelf in
fragmenten beleeft....daar is men herder. Zo wordt pastoïaat geen
randverschijnsel , maar wezenlijk onderdeel van zorg....dat wí1 zeggen
het behoort tot het wezen van de zarg.

Litureie niet levensvreemd
Het zal duidelijk zljn, dat in een wereld dÍe zo vol zit van verbeel-
ding, spel, symboliek en rituelen, het spel dat liturgie heet, een
belangrijk onderdeel is in het leven van verstandelijk gehandieapte.
Liturgie overstijgt de verschillen tussen de denominaties waaruit zij
afkonstig zijn, zelfs of men meer of minder kerkelijk is opgevoed is
niet zo van belang. Liturgie wijkt in zoverre af wat wij doorgaans
gewend zijn, dat het eigen verhaal wezenlijk onderdeel is in de
viering. Het Grote Verhaal is als het ware het raam waardoor het eigen
verhaal oplicht, een kader krijgt. líordt liturgie dan niet erg beperkt?
Heb je dan nog wel voldoende oog voor de eigen zeggingskracht van de
Boodschap? Liturgie ligt in het verlengde van wat wij reeds zeiden:
deze mens vraagt erom serieus genomen te worden, ook als gelovige, als
beelddrager van God, ook hij is incarnatie van zijn boodschap, ook hij
openbaart.
Ook binnen li-turgie geldt: hij voelt het haarfijn aan of je hem als
zadanig serieus neemt of dat je hem alleen benadert met voor hem
wezensvreemde zaken. Dan trekt hij snel zijn conelusie: hij stapt op.
Mensen buiten doen er wat langer over, maar is het in de grond niet
hetzelfde proces?

Samenvatting
Pastoraat (incluis liturgie) dient voorwaarde scheppend te zijn:
- naar de verstandelijk gehandicapte toe: om meer zíc1l.ze1-f te kunnen

zLjn. Om verstaan te worden als uniek mens, beelddrager van God.
Om het met een voorbeeld te zeggen: pastoraat is niet bezig om bijv.
over verwondering te praten of te preken, maar schept mogelijkheden
om zich te kunnen verwonderen. Bovendien probeert het anderen
-zorgverleners- een zodanige gevoeligheid te ontwikkelen, dat zii
zich openstellen voor die beleefde verwondering.

7.
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Wij hebbefl geën deskundigen nodÍg. Die zijn er al genoeg, meer dan ons
vaak lief is. Wij vragen om hartelijke belangstelling, maar wel op een
manier waaruit blijkt dat je ons serieus neemt. lJant dat hebben wij zo
door.

Keuzes maken
Die worsteling om verstaan te worden is wezenlijk. De video-opnamen
getuigden daarvan. Dàt te wi1len horen, onbevangen te willen luisteren
is een opgave voor geestetijk verzorgers. Dat impliceert ook een keuze:
keuze in de wijze waarop je wilt luisteren; keuze waar je prioriteiten
legt Ín je werk. Keuze dus naar houding en naar inhoud. Een keuze om

aansluiting te vinden bij wat mensen ècht bezig houdt of kiezen voor
wat wÍj belangrijk vinden of wat anderen vinden dat wij moeten doen.
Ook wij, geestelijk verzorgeïs binnen de zotg, hebben keuzes moeten
maken. Keuzes die zeker niet door eenieder in dank zLin afgenomen.
Die keuze vraagt erom je te bekwamen in onbevangen te luisteren, juist
om de ander serieus te nemen.
Verstandelijk gehandicapten en hun ouders willen gehoord én verstaan
worden ook door geestelijk verzorgers aan de basis, mits zij er oren
naar hebben. Hebben zij er geen oren naar, dan gaat de vraag Qver,
vrees ik. Darr zaL de vraag worden opgepikt door de zotgvet1-ening zelf.
lJij zorgverleners zouden willen voorkomen dat geestelijk verzorgers aan
de basis de aansluiting -rnisschien wel voor goed- missen.
Daarmee spreken wij een echte zorg uLt en allerminst een stellighei-d
zoals het artikel in de plaatselijke krant ten onrechte suggereert.

Kans voor de kerk
Maar er is nog iets: de kerkelijke gemeenschap mist zelf kansen, als
zij deze aansluiting niet zoekx-
llat je hier ziet in de wereld van de verstandelijk gehandicapten is
niet alleen een groep zoals er zoveel zíjn, die om aandacht vragen.
Hoe problematiseh een aantal zaker' liggen tussen mertsen, maar ook in
samenleving en kerk, zie je hier als het ware onder een vergrootglas.
Hoe mensen bejegend willen worden, hoe mensen verstaan willen tirorden,
wat zij van pastoraat en liturgie verwachten. Hier kun je er niet om

heen op straffe van onmiddellijk alleen te staan.
Maar er is in deze lijn nog iets: het gaat niet enkel om de vraag wat
kan de kerk voor de verstandelijk gehandicapte en zijn omgeving
betekenen, maa:r evenzeer om de vtcaag wat kunnen de verstandelijk
gehandicapten voor de kerk betekenen? Dat is misschien nog wel een
moeilijkere, maar ook een veel wezenlijkere.
Maar dat hoort ook bij de dialoog, bij serieus nemen.
Als geloven niet op de eerste plaats een zaak is van het verstand, maar
van het hart, dan kan het omgaan van de verstandelijk gehandicapte met
geloof wel eens een vindplaats zijn voor het geloof van anderen.
Dan kan het pastoraat rÀrat zich hieruee bezig houdt wel eens een
vindplaats zijn voor het reguliere pastoraat.
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- Dat is tegelijk de tweede lijn van voorwaarde-scheppend bezig te
zijn: naar andere zorgverleners: onder hen worden bondgenoten
gezocht die zich eveneens openstellen voor die eigenheid, die
zLct,zel-f kritisch willen bevragen en die zelf niet alleen willen
geven, maar ook bewust willen ontvangerr.

B. Zineevins herontdekt
U merkt: kerkelijk-institutionele vragen komen hier zelden aan de orde.
Als ze ter sprake komen, komen ze meestal van buiten. Binnen de zorg
heeft niemand er echt belang bij.
Met zingeving, ook religieus-godsdienstige zingeving willen wij serieus
mee bezig zÍ-jn- We hebben dan ook niet het gevoel, dat we binnen de
zorg gedoogd worden, maar !,reterr ons geaccepteerd a1s een onderdeel van
zotg, die niet gemakkelijk meer weg te denken is.
Zo is de situatie althans binnen de context waar dit proces heeft
kunnen groeien en gedijen, niet van de ene op de andere dag, maar als
resultaat van jarenlang volhardend zoeken en tasten.

Plaatsen we deze ontwikkeling Ín een bredere naatschappelijke context,
dar' zLe je hier het spanningsveld aktueel worden waarbij je aan de ene
kant een afnernende vxaag constateert van kerkelijk-gebonden geestelijke
verzorging en een toename van belangstelling ert vraag naar zin-
gevingsvragen (of te we1 niet kerkelijk gebonden geestelijke verzor-
ging).

Dat maakt de vraag opnieuw aktueel welke plaats de levensbeschouwing
binnen de samenleving heeft. De hulpverlening is bezig dat weer een
plek te gevèn. InLramuraal heeft zich dat dus al beroepsmatig vertaald.
Maar ook andere instellingen van semi-murale en extra-mura\e zorg, waar
tot dusver professionele geestelijke verzorging ontbrak, stellen zich
open. Er worden intern zogenaamde aandachtsfunctionarissen benoemd, die
het proces van binnenuit op gang willen brengen.
Zo probeert men in onze regio binneq het eigen handelen de zingevings-
vragen in de zorg beter te verstaan en handen en voeten te geven.

I{at is die plaats dan precies binnen de hulpverlening? In de besluit-
vorming doet levensbeschouwing feitelijk niet mee. ïn die uitdruk-
kelijke zín -zoals vroeger- speelt zij geen rol. Levensbeschouwing is
vooral geprivatiseerd en d.us impliciet aanwezig. Binnen de hulpverle-
ning is de relatie niet zozeet om probleemoplossend bezig te zijn, maar
om verstaan te worden in de eigen zingevingsvragen.

9. Vragen verstandelijk geha.ndicapten en ouders aan basis pastoraat
Maar wat te denken van de toeh nog grote groep verstandelijk gehan-
dicapten die gewoon nog thuis ïilonen, bij ouders, familieleden of
zelfstandig? Wat te denlcen van de ouders, zoals U vanmorgen enkele
voorbeelden op de video zag?

Wat vragen verstandelijk gehandieapten dan, wat zijn hun veruachtingen
van geestelijke verzorging en wat vragen hun ouders?
tríat men vraagx is denk ik heel eenvoudig, Inaar daarom nog niet zo
vanzelfsprekend :

Hun vraag is: luister naar mij. Luister eeht. Zonder vooringenomenheid.
Luister zonder dat je zelf het gevoel hebt antwoorden te moeten geven.
Laat ook merken dat je goed geluisterd hebt en me verstaan hebt of
niet. LuisËer niet a11een met je oren, $aar met het hart. Je hoeft niet
recht te praten wat kron is; onze verdriietige kanten mogen gezien
worden, maar ook waar wij meer merts van lrerden.


