
Dorien Veltens getuigt over haar leven als ‘zus

van’ een meisje met een ernstige meervoudige

beperking, Sarah. Al meer dat zesentwintig

jaar leeft ze samen met haar zus. Ze beschrijft

op een enthousiaste manier hoe ‘gewoon’ en

‘buitengewoon’ ze ‘dit’ gegeven altijd ervaren

heeft.

Lang zal Sajake leven. Lang zal Sajake leven.

Lang zal Sajake leven in de gloria, in de gloria,

in de gloria. Hip hip hip ! Hoera ! Gevolgd door

luid applaus ! Dit is het lievelingsliedje van

Sarah. Een knappe, enthousiaste, lieve meid

van achtentwintig jaar. Mijn zus ! Voor wie zich

afvraagt waarom Sajake en niet Sarahtje, heel

eenvoudig: het is een restantje uit onze kinder-

tijd, toen mijn jongere zus en ik de -r nog niet

konden uitspreken. Een foutje, maar veel te

mooi om te verbeteren. Sarah is dus de oudste

in ons nest, maar een klein beetje anders dan

de rest. Mijn zus !

‘Da’s een makkie’

Toen ik de vraag kreeg een getuigenis te schrij-

ven over gezin en handicap, dacht ik ‘da’s een

makkie’. Al meer dat zesentwintig jaar leef ik

samen met iemand met een ernstige meer-

voudige beperking, hoe moeilijk kan het dan

zijn om daar iets over te zeggen. Toen ik in

mijn pen kroop, bleek dat toch wel moeilijker

dan eerst gedacht. Wat zal ik vertellen ? Wat

zou een lezer kunnen boeien ? Want leven met

iemand met een handicap is eigenlijk niet zó
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uitzonderlijk, buitengewoon, speciaal. Voor mij

is het gewoon gewoon, niets bijzonders. Ik heb

een zus met een handicap en een zus zonder

handicap, maar eigenlijk verschillen ze niet zo

erg van elkaar. Beiden zijn ze intelligent, elk op

hun eigen manier. Beiden hebben ze een sterk

karakter, ze uiten het elk op hun eigen manier.

Beiden eisen ze mijn aandacht op, elk op hun

eigen manier. Maar zo gaat het toch altijd ? Bij

iedere zus of broer, bij iedere persoon ?

Liedjes van K3

Leven met iemand met een handicap is niet

anders dan leven met iemand zonder handi-

cap, hoewel, het heeft zo z’n voordelen. Als we

vroeger een uitstapje maakten en mijn benen

moe waren van al dat wandelen, kon ik lek-

ker uitrusten in de rolstoel op de schoot van

mijn zus. Wanneer we naar een pretpark gin-

gen, moesten we nooit achteraan de rij aan-

schuiven, we mochten de hele file voorsteken

en gewoon vooraan instappen. We moesten

van mama en papa niet te vaak naar de mis,

want Sarah lachte nogal luid met de belletjes

tijdens de consecratie, wat de pastoor en de
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De ergste mensen zijn zij die ostenta-

tief ‘nee’ knikken.
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ouderen in de kerk niet zo fijn vonden. We

maakten nooit verre reizen, want dat ging niet

met Sarah, maar we kregen wel altijd mooie

kleedjes in de plaats, een geweldig alterna-

tief ! Onze mama was altijd thuis. We hadden

cool speelgoed dat licht gaf, geluid maakte én

bewoog ! In de kleuterschool mocht ik mijn zus

eens mee naar de klas brengen om haar aan de

andere kindjes te laten zien, iets wat de andere

kindjes niet mochten. Op saaie familiefeestjes

mochten wij van tafel om bij Sarah in de zetel

te gaan knuffelen. En in het zwembad mochten

wij in de grote kleedkamer in plaats van in een

klein kleedhokje. Vandaag zijn deze voordelen

een klein beetje veranderd. Ik ben nu nét iets

te groot en iets te dik om nog op haar schoot te

zitten en voor pretparken en speelgoed ben ik

nét iets te oud. Maar lekker snoezelen, samen

in een bubbelbad, luidkeels liedjes van K3 zin-

gen, voetjes masseren en nageltjes lakken,

lachen met gekke geluidjes of gewoon samen

in de zetel luieren, de pleziertjes van vandaag.

De neeknikkers

Maar het heeft ook z’n nadelen. Mensen keken

in mijn koetsje om te zien of ik óók gehandi-

capt was. Tantes en nonkels begrepen niet dat

Sarah haar ‘lawaai’ eigenlijk haar manier van

praten was en is. Restaurantuitbaters keken

nors als je twee stoelen verplaatste om met de

rolstoel binnen te kunnen. Buren keken afgun-

stig omdat wij een grote auto hadden – alsof

je een rolstoel zomaar in je binnenzak kunt

steken. Mensen keken raar, staarden ons soms

na, stelden domme vragen, gaven pijnlijke

opmerkingen. En nog steeds … Je moet het je

maar eens voorstellen. Je wandelt met je zus

in de rolstoel door een drukke winkelstraat. Op

zich al niet evident: de stoep die afhelt, putten

in de weg, kasseien die losliggen, mensen die

niet opzij gaan, zodat je niet verder kunt en

kinderen die plots voor de rolstoel opduiken

en stil blijven staan om eens goed te kunnen

kijken. Plots begint Sarah heel luid te roepen.

Je weet dat ze ergens pijn heeft, maar ze kan

het je niet vertellen. Je probeert te achterhalen

waar het pijn doet. Je heft haar armen omhoog,

haar benen, voelt of haar haren ergens trekken.

Misschien heeft ze een kramp, misschien zit er

iets in haar oog ? Misschien heeft ze door zo’n

put in de weg op haar tong gebeten ? Intussen

is ze al aan het brullen, omdat het nog steeds

pijn doet. De mensen kijken je aan alsof je

haar mishandelt. Je doet niets verkeerd, maar

je schaamt je, je wilt verdwijnen in de grond.

Je begint je op te jagen, omdat je nog steeds

niet hebt gevonden waar het pijn doet, haar

nog steeds niet gekalmeerd hebt en mensen

nog steeds naar je kijken en maar niet willen

doorlopen. De ergste mensen zijn zij die osten-

tatief ‘nee’ knikken. En in plaats van boos te

worden op die mensen, word je boos op je zus,

want wat doet ze je toch weer aan ! Wel, het

zijn precies de anderen, de omgeving, dé men-

sen, die het moeilijk maken om samen te leven

met iemand met een beperking. En dan moet

je weten dat ik niet anders gewoon ben. Mijn

ouders hadden negenentwintig jaar geleden

vast wel andere ideeën over dé mensen.
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Duiveltje

Wanneer mijn ouders vertellen, komen stee-

vast de volgende twee anekdotes aan bod.

Lang geleden, in een winkel, terwijl ze staan

aan te schuiven aan de kassa krijgt Sarah een

epilepsieaanval. De vrouw achter mijn mama

zegt: ‘Hey, madame, uw kind doet vies’, waarop

mijn papa antwoordt: ‘Nee, madame, mijn kind

doet niet vies, gij doet vies’. Dit is misschien al

twintig jaar geleden, maar nog steeds vertellen

mijn ouders dit met dezelfde strijdvaardigheid

als toen, weliswaar gevolgd door een opluch-

tend zuchtje en een lach. De tweede anekdote

is van op vakantie aan de kust. Na een slape-

loze nacht waarbij mijn ouders elkaar afwisse-

len bij het troosten en het in slaap wiegen van

Sarah, lopen wij op het strand. Ik herinner mij

dat we trager wandelden dan normaal. Twee

oudere dames komen naar mijn mama. Ze

kijken naar Sarah die – eindelijk – zalig ligt te

slapen in haar stoeltje en zeggen: ‘Dat kindje

is het gelukkigst van allemaal, het zal nooit

pijn en verdriet kennen, het engeltje’. En jawel,

nog steeds zie ik mijn ouders denken ‘engeltje,

engeltje … duiveltje, duiveltje !’.

Luid protest en puur plezier

Sarah is geen sukkeltje. Sarah is geen engel-

tje. Sarah is zoals jij en ik en eist net zoals

wij haar plaatsje op. Wanneer op een familie-

feest een van de nonkels Sarah ‘vergeet’ dag

te komen zeggen, moet hij niet klagen als ze

luid protesteert ‘ook ik ben hier, hé man’, maar

dan zonder woorden. En de goedbedoelde ‘ga

iets tegen Sarah zeggen’ van anderen, komt

dan meestal net ietsje te laat. Of wanneer de

telefoon gaat. Nooit verschieten als je naar ons

belt, want Sarah telefoneert ongelooflijk graag,

maar dan woordeloos. De enigen die dat kun-

nen ‘verstaan’ en enkele minuten met Sarah

kunnen telefoneren, zijn mijn grootmoeders

en ook dat heeft vele jaren gekost. Jaren van

ontkenning, aanvaarding en uiteindelijk samen

leven en puur plezier maken.

Yeah right !

Wat betreft aanvaarding, hoor je steeds vaker

‘vandaag zijn gehandicapten geïntegreerd in

de maatschappij’. Yeah right ! Als ze stillekes

zijn, niet te veel plaats innemen en vooral niet

opvallen – misschien. Drie dingen die toch wel

erg moeilijk zijn. Iemand met een handicap valt

nu eenmaal op, al is het door haar of zijn manier

van doen, door haar of zijn uiterlijk of door de

wijze waarop zij of hij praat. Iemand met een

handicap neemt nu eenmaal veel plaats in,

hetzij door de rolstoel, hetzij door de kleur-

boeken en knuffels die overal mee naartoe

worden gesleept, hetzij omdat die persoon nuBron: Dorien Veltens
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eenmaal graag veel plaats heeft. Iemand met

een handicap maakt nu eenmaal veel lawaai,

ze laten graag horen dat ze erbij zijn. Ze willen

meetellen ! En meestal doen ze dit op een zeer

zorgende, authentieke, oprechte en charis-

matische wijze. De dag dat ik samen met mijn

andere zus terugkwam van Rome, was Sarah

niet te houden. Mijn ouders wisten niet wat

met haar aan te vangen. Hoewel ons vliegtuig

pas ’s avonds laat zou landen, moest en zou

ze ’s namiddags naar de luchthaven gaan om

haar zussen op te wachten. In de luchthaven

maakte ze veel lawaai, ze moest aan iedereen

laten weten dat haar zussen vandaag naar huis

kwamen. Kan zij eraan doen dat de anderen

haar niet verstaan ? Maar mijn ouders hadden

wel dat zak-door-de-grond-gevoel. Wanneer

we dan geland waren, onze bagage hadden en

richting uitgang wandelden, hoorden we Sarah

al van verre ! Geen zak-door-de-grond-gevoel,

maar een fantastische thuiskomst ! En dan te

bedenken dat we maar vijf dagen waren weg-

geweest. Je kunt je geen betere zus wensen.

Een missie

Dat Sarah mijn zus is, is een groot geluk. Theo-

logisch zou ik het zo verwoorden: dat Sarah

mijn zus is, is een sacrament – een genade-

teken van God. Met de paplepel is het ons

ingegeven dat er meer is in het leven dan het

zichtbare, het oppervlakkige. Door Sarah kan

ik verder kijken dan wat ik met mijn ogen kan

zien, hoor ik meer dan ik met mijn oren kan

horen. Door Sarah kan en durf ik out-of-the-

box te denken. Door Sarah is ons gezin anders.

En hoewel ik als kind soms graag een gewoon

gezin had gewild, dat gewone dingen deed,

dat netjes mee in ’t rijtje liep, netjes binnen

de lijntjes kleurde, ben ik daar nu ontzettend

fier op. Sarah is de hoeksteen in ons gezin. En

als hoeksteen beïnvloedt zij heel sterk onze

levens, onze visie, onze keuzes. Het is niet

zomaar dat ik filosofie en theologie ben gaan

studeren en dat mijn jongere zus geneeskunde

studeert. Ze heeft ons een opdracht meegege-

ven: ‘Toon op jullie manier dat mensen zoals ik

en mensen die anders ‘anders’ zijn, meetellen.

Leer wat ik aan jullie leer aan anderen.’

Kerstmis en Pasen

Toen ik vorig jaar de vraag kreeg om een doc-

toraat te schrijven over pastorale begeleiding

voor personen met een verstandelijke beper-

king, heb ik een tijdje getwijfeld. Een docto-

raat, dat betekent theoretisch denken, aca-

demisch schrijven, mensen wetenschappelijk

bestuderen en alles rationeel verklaren. En

Bron: Dorien Veltens
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dat terwijl wat ik echt wil doen praktisch, per-

soonlijk en doorleefd hoort te zijn. Bovendien

vroeg ik me af of het niet te veel van het goede

was, te veel beperking. Vandaag ben ik echter

ontzettend blij dat ik ‘ja’ heb gezegd. Ik ben

nog maar even bezig, maar heb al ongelooflijk

veel fantastische mensen leren kennen, men-

sen met en mensen zonder beperking. Stage

lopen in voorzieningen voor personen met

een verstandelijke beperking voelde eigenlijk

een beetje aan als thuiskomen, al mag ik dit

niet te luid zeggen. Want wanneer ik na een

stagedag thuiskwam en uitgebreid begon te

vertellen over mijn avonturen, verzette Sarah

zich heftig. Ze wilde helemaal niets weten van

de creamomenten met Evelien, het ateljee

met Geert, mijn lachbuien met Marc en het

gesprek met Kathleen. Overdag mocht ik met

hen doen wat ik wilde, maar ’s avonds was ik

weer van haar. Haar zus ! Ik zal nooit beweren

dat ik een goede onderzoekster ben, maar I got

a feeling. Ik moet niet meer leren om door het

gezicht van iemand met trisomie 21 te kijken.

Ik moet niet meer leren dat iemand ouder dan

mij ongegeneerd op mijn schoot kan komen

zitten en aan mijn haren durft voelen. Ik moet

niet meer leren praten met iemand die woor-

deloos antwoordt. Dat heeft Sarah me al lang

geleerd. Het praktische en het theoretische,

het persoonlijke en het academische, het door-

leefde en het rationele met elkaar in verband

brengen, dat is de uitdaging waar ik voor sta:

Bron: Dorien Veltens



[33]

Getuigenis

Veel te mooi om te verbeteren

proberen aan te tonen dat samen een dessertje

opsmullen Kerstmis is en dat Pasen zoveel

betekent als iemand verwennen met een bad

vol badschuim, lekker ruikende zeepjes, zachte

en harde sponsjes. Deze visie op Kerstmis en

Pasen is misschien theologisch wat verras-

send, maar veel te mooi om te verbeteren.

Onvolmaakt volmaakt

Soms vragen we ons wel eens af hoe het zou

zijn als Sarah ‘gewoon’ was. Sarah zou niet zijn

wie ze is, ons gezin zou niet zijn zoals het is, wij

zouden niet zijn zoals we zijn. De wereld zou

gewoon onvolmaakt zijn, in tegenstelling tot

nu: onvolmaakt volmaakt.
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Leven met iemand met een handicap is

eigenlijk niet zó uitzonderlijk, buiten-

gewoon, speciaal.


