
Han Fofimann

Centrum

" 19 decemberVm 24 decem-
ber van 7.45-8.30 uur: zes
ochtenden'zelfbezinning in
de week voor Kerstmis'.
Thema: Het licht in en om je
zelf heen; het verlangen er-
naar en voorbereiding erop.
- 20 december 20.00 uur, Le-
zing: 'De weg binnen de
christelijke mystiek'. Met Prof.
Edward Schillebeeckx.
" 22 december 10.00 uur:
Workshop'Wedergeboorte
van het lnnerlijk Kind'. Met
Sylvia Urmilla Joosten en
Trees Peters.
- 25 december 11.00 uur:
Kerstviering met muziek,
tekst en meditatie.
. Alle werkdagen: open
medidatie 8.00-9.30 en 17.15-
17.45 uur

I Adres: René Descaftes-
dreef 21; 6525 GL Nijmegen;
telefoon (024) 361 90 10.

Actie ontmoeting
oosterse kerken
. 16 januari 1997 van 14.15-
16.30 uur lezing 1 over Russi-
sche kerkmuziek in de twin-
tigste eeuw.
. 16 Íebruari (van 17.00 uur)
Vm 21 februari (tot 17.00 uur):
tweede weekcursus ikoon-
schllderen, volgens de Kre-
tenzische traditie.

I lnformatie: AOK, Dr. Nuij-
ensstraat 4, 5014 RL Tilburg;
teleÍoon (013) 536 89 85.

Sarah Yasmine

. 18 februari 1997 van 10.00-
15.30 uur: Verzet is het ge-
heim van de vreugde. Op 10
juni 1996 promoveerde de Íe-
ministische theologe Lieve
ïroch op een proefschrift met
bovenstaande tilel. Zij zal 18
februari dit geheim met ons
delen.

a lnformatie: Sarah Yasmine;
Cyclamenstraat 1; 5644 KH
Eindhoven; telefoon (040) 212
62 41.
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Cees, die in zijn leven echt over-
al en altijd rond sjouwde met do-
zen, vol allerlei prullaria, foto's
en portretten. Voor de groeps-
leiding hinderlijke objecten die
tot opruimacties uitdaagden,
waarop Cees dan boos werd. Als

Mensen met een verstandelijke
handicap drukken zich veel ster-
ker uit in belevingen en ervarin-
gen dan in feiten en zekerheden.
En naarmate hun woordenschat
kleiner is, zien we hen, soms let-
terlijk, rond sjouwen met voor-

Mensen met een verhaal

Wij mensen zijn allemaal op zoek naar de zin van ons bestaan.
We geven betekenis aan alles wat ons omringt en overkomt. We
ritualiseren ons leven, gaan naar bepaalde plekken en sjouwen
rond met voorwerpen waarin we vaak onbewust tot uitdrukking
brengen wie en hoe we zijn; en we ontlenen daar ook zin aan.
Allemaal zijn we zo. Ook mensen met een verstandelijke handi-
cap. Allemaal willen we immers gekend, erkend worden, gebor-
gen ziln, ons welbevinden in het bestaan.

Het is van belang, dat we in el-
kaar de positieve kanten, ieders
mogelijkheden en kwaliteiten
ontdekken, benoemen en waar-
deren. 0p zo'n manier praten
over en met medemensen is heel
anders dan elkaar aanspreken op
de negatieve kanten, op wat we
missen, niet kunnen, op onver-

mogen en handicaps. In de ge-
zondheidszorg, vooral in de zorg
aan mensen met een verstan-
delijke handicap, vindt er in de-
ze een fundamentele omwente-
ling plaats in denken en doen.
Met nogal wat consequenties.

ZelÍ iemand
Waar deze mensen tot voor kort
als groep, als 'allemaal hetzelf-
de', benaderd werden, komt nu
steeds meer hun individuele bij-
zondere eigenheid op de voor-
grond staan.
\[aar zij vroeger als 'vanzelfspre-
kend' vrijwel allemaal de zorg
aangeboden kregen die er nu
eenmaal in dat huis gegeven
werd (zij waren een aÍhankelijk
zorgobject), wordt nu steeds
meer gekeken naar wat iedereen
zelf kan. Zorgenbegeleiding nu
is -voor zover nodig en in de
mate dat zij nodig is- een aanvul-
ling op wat ieder mens met een
handicap zèlf kan. Want ook de
mens met een verstandelijke
handicap is'iemand', subject,
uniek, een persoon net als u en
ik. Wij zijn allemaal mensen die,

ieder naar eigen maat, onze
mogelijkheden hebben èn weten
en ervaren dat we niet alleen
kunnen leven. Dus allemaal
mensen die respect vragen voor
onze hiaten en beperktheden,
waarbij we graag de aandacht
van een ander appreciëren om te
kunnen voortbestaan. En dat is
iets anders dan 'object van zorg'
zijn, afhankelijk van de goedheid
en de macht van je verzorger of
begeleider.

Heilige dozen
Drie pastores, werkzaam in de
gehandicaptenzorg in Brabant,
lbn van Oosterhout bij ORO in
Deurne, Thom Spit bij de Donks-
bergen in Duizel en Werner van
de Wouw bij Eckartdal in Eind-
hoven, schrijven hierover in hun
boek: 'Mensen met een verhaall
Het verhaal van een mens met
een verstandelijke handicap lijkt
vaak uit losse puzzelstukjes te
bestaan. En pas nà hun dood
blijken al die Iosse fragmenten
een eenheid van onderlinge ver-
banden met een eigen dieptedi-
mensie te zijn,
Zij vertellen het verhaal van

Cees sterft, wordt daags na het
overlijden in een teamgesprek
gepraat over Cees. De dozen ko-
men ter sprake... eigenlijk was
Cees daar onafscheidelijk mee
verbonden... ze waren zijn ge-
heim... slechts een enkele ver-
trouweling mocht erin kijken. De
dozen blijken al in de container
te liggen. Met schaamrood op de
kaken worden ze eruit gehaald.
Tijdens de afscheidsdienst van
Cees krijgen zijn dozen een cen-
trale heilige plaats op het altaar.

Beelden
De dieptedimensie van ons leven
laat zich niet vertellen in platte
woorden en gladde praatjes. Het
'eigenlijke' verhaal zit vaak ver-
stopt achter de taal van beelden
en metaÍoren en wordt uitge-
drukt in rituele handelingen. Let
maar eens goed op wat je hoort
en ziet om je heen: de stoere jon-
gere die nog geen afstand kan
doen van zijn hondenknuffel, het
altijd gevulde tasje van oma, het
diplomatenkoffertj e waardoor de
drager ervan belangrijk wordt,
de speldjes en symbolen op onze
revers etc.
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\\rerpen waarin ze hun leven
'ver-beeldeni Cees deed dat met
zijn dozen. Anderen doen dat
soms met de meest gewone din-
gen zoals pluisjes, knuffels en
poppen, touwtjes, tasjes, sleutels,
pennen en massa's andere waar-
de-paperassen.
De schrijvers van dit interessante
boek stellen zich tot taak om
reeds tijdens hun leven deze, aan
hun zorg toevertrouwde cliënten,
te bekijken door de bril van wat
hen bezielt en bezig houdt, waar
ze naar streven en in geloven.
Dat moet de maat zijn van hun,
en naar zij hopen ook van onze
manier van kijken. De mens met
een verstandelijke handicap valt
niet te beschrijven in termen van
objectieve feiten en zekerheden.

Religieus
Hun boek gaat dan verder met
een aantal concrete ler,ensverha-
len, die vervolgens door hen ge-

analyseerd worden. Zii bekiiken
de verhalen vanuit de perspecrie-
ven van ontwortelin3. thuis ziin.
bevestiging, houvast, orde en
chaos, basisvefiroulren.
Het boeiende van deze analvses
is, dat elk particulier ierens-
verhaal daardoor als het ri.are
een glas-in-lood-raam ri ord1,
waar doorheen je her ler en ziet

van ieder mens. Andersom ge-

zegd: doorheen het oerverhaal
van 'de' mens rvord je in staat
gesteld om het particulier ver-
haal beter te verstaan. Jouu'ei-
gen worsteling van ler,en en
overleven, waarderen en gewaar-
deerd worden leer je zo beter te
ervaren. En dat brengt een iun-
damentele verbondenheid teweeg
tussen mensen, rvat een 'religieu-
ze ervaring' genoemd mag wor-
den. De enkelvoudige ervaringen
gaan passen in een groter geheel
en worden uiteindelijk in reiatie
gebracht met, o[ worden gezien
als deel van het Verhaal van God
met de Mensen.

Unieke mens
Met de beschrijving van iemands
levensverhaal krijg je het meest
persoonlijke wat een mens heeft

in handen. \amelijk de manier
\\'aarop hit zin en betekenis aan
zijn leven geett en de onzin er-
Yaart. \laar juist dàn ervaar je
als hulpverlener, dat je niet meer
bezig bent met een object van
zorg, maar met een mens met
ziin eigen verhaal, uniek! Ik mag
daar we1 een rol in spelen, maar
slechts duidend, ondersteunend,
zoals ook ikzelf de zin en onzin
van mijn leven zèlf bepaal, al
heb ook ik de ondersteuning en
duiding van anderen nodig. Door
deze manier van omgaan met el-
kaar, daalt de zorgverlener af
van zijn machtstroon en wordt
tot een mens die in stille bewon-
dering mag luisteren naar de per-
soonlijke 'struggle for life' van
de ander. Een intiem gebeuren
wat gebaseerd moet zijn op res-
pect en trouw.

Een zin zoeken
Om werkelijk bondgenoot te
kunnen worden van mensen met
een verstandelijke handicap, ver-
helderen de schrijvers het begrip
zingeving, beschrij ven diverse
ontwikkelingsniveaus, noemen
voorwaarden om onbevooroor-
deeld te kunnen kijken en luiste-
ren en benadrukken vooral de
grondhouding: het besef 'elkaars
lotgenoten te zijn op onze reis op
zoek naar zin en samenhang van
ons bestaan. En ieder doet zijn
ervaringen op aan de hand waar-
van hij al oÍ niet die samenhang
beleeft. Soms herkennen wij ons
in de ervaring van een andel
soms niet. Maar waar we ons in
ieder geval in herkennen is: in
die zoektocht naar zinl

Met je hart
Deze drie pastores houden een
boeiend pleidooi om via de dui-
ding van iemands levensverhaal
'stem te geven' aan deze mens;
en om je invoelend vermogen te
vergroten. Maar om dat te kun-

nen zullen we onze eigen be-
staanservaringen en zinbelevin-
gen goed moeten leren verstaan.
Hiermee pleiten zij voor een
wisselwerking tussen je eigen le-
vensverhaal en dat van de ander.
In een prachtig hoofdstukje over
'Spiritualiteit van de zorg' staat
dan ook: 'je leert iemand of iets
pas echt kennen, als je met je
hart leert kijkeni
Hiema volgt dan in het boek een
heel praktisch deel met concrete
werkmodellen over zingeving,
opzetten van een levensverhaal,
bijscholingscursussen en zelfs
richtlijnen bij sollicitatiegesprek-
ken. Maar ook een uitgebreide
beschrijving van de rol van de
geestelij k verzorger temidden
van andere disciplines.
Kortom, een rijk boek voor ie-
mand die nauw betrokken is bij
de zorg voor gehandicapten, een
wijs boek voor mensen die ge-
boeid zijn door levensverhalen,
en soms een moeilijk boek, als
het taalgebruik wat abstract
wordt. Maar vooral een vernieu-
wend boek, waar de schrijvers
ervoor pleiten, dat we in de zorg
voor gehandicapten te doen heb-
ben met een medemens, een sub-
ject, uniek. Waarbij deze mens
zich dus niet moet aanpassen
aan voorhanden zijnde zorgmo-
dellen, maar waarbij zijn per-
soonlijke levensverhaal de basis
moet zijn voor onze zorgplan-
nen.

l'Mensen met een uerhaal' een
norratief -p astorale b enadering
von mensen met een verstande-
lijke handicap door Ton van Oos-
terhnut, Thom Spit, Wemer van
de Wouw, SGO Hoeueloken B.V.
1996, ISBN 90 73715 17 2.

Peter Woater is pastor uan Pis-
ma, Biezenmortel, Centrum u an
dienstverlening afln mensen met
eenhandicap.
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Waar je mee omgaat, raak je
mee besmet; ervaringen van
moslims en christenen in dia-
loog. Hoe denken gewone
praktiserende moslims en
christenen nu werkelijk over
hun geloof? Wat bindt hen en
wat scheidt hen? Vragen die
aan de orde kwamen tijdens
bijeenkomsten van een
dialooggroep bestaande uit
moslims en christenen. Zij
voerden de aÍgelopen twee
jaar gesprekken bij de Fran-
ciscaanse Samenwerking in
Utrecht. Het boek is te koop
bij de boekhandel en bij de
FS te Utrecht.

I lnformatie: FS, Oude
Gracht 23 3511 AB Utrecht;
teleÍoon (030) 231 93 21.

Tijd om te
geloven

* 25 januari Hazerswoude;
1 maart Maastricht en 19 april
1997 in Heeswijk: spiritualiteit
- Marieke van Baest. Verzoe-
ning wordt pas levende wer-
kelijkheid in het alledaagse
leven van mensen die de
geesteshouding van verzoe-
ning tot zich hebben toegela-
ten.

a lnformatie: Abdij van Ber-
ne, 5473 AD Heeswijk; G. Tic-
heler, Junostraat 43, 2402 BG
Alphen a/d Rijn; P. Muijtjens,
Dorpsstraat 79c, 6176 AB
Spaubeek.

Volksabdij

0ssendrecht

* ïhema's voor het voorjaar
1997: meditatie en gebed;
bezinning rond mystieke tek-
sten; omgaan met de bijbel;
tocht door de woestijn; mijn
levensweg; rondom de laatste
dagen van de Goede Week
en Pasen; rondom Pinkste-
ren; doen wordt laten.

I lnformatie: Volksabdij,
Onze Lieve Vrouw ter Duinen-
laan 199,4641 RM
Ossendrecht; telefoon (01 64)
67 25 46.


