OVER ZIN EN
ZINLOOSHEID
In het kader van Welzijn Nieuwe Stiil heb ik met veel moeite (outreachend) contact
weten op te bouwen met A., een alleenstaande man van 35. Zijn moeder maakt zich
grote zorgen om hem. Na zijn ontslag heeft hij al een jaargeen inkomen en vereenzaamt
hij: hij doet vaak niet open, scheldt iedereen bij de deur weg en isoleeÉ zich steeds
meer. De schulden stapelen zich op, afsluiting van energie dreigt. D00R JOLANDE IIKEMA

zorgen om je en voel ik me betrokken brl jei Hij gelooft me niet.
'Datzeg je maar omdat je dat moet zeggen, omdat het je werk isl

kwaag zijn moeder om met hem te bespreken of hij
bezoekvan mU op prijs stelt. Zel<rijglgeen duidelijk

Ik 'Ikheb er geen invloed

antwoord. Ik geef haar datum en tijd door waarop ik
Iangskom.

Ik stop

een

Zíj geefthet aan hem door. A. doet niet open.
briefe inzijnbrievenbus, met daarop een

op ofjij mijwel of niet gelooft. Ikkan

je alleen vertellen hoe ik hier zit. |ouw verhaal raakt me, ik maak
me zorgen over je, dat is wat ik ervaarl A haalt zijn schouders op
en geeft geen antwoord.

volgend tijdstip. Dit doe ik iedere 14 dagen. Na drie maanden
doet A. open en we gaan meteen de diepte in. A. wil maar een
ding en dat is dood.Zi)nhele leven slaat nergens op. Wat doen

Daarna laat A. mij altijd binnen als we een afspraak hebben.

wij hier op aarde? We bestaan en we vergaan en niets doet ertoe,
niets blijft of beklijft. Zíjnleven is een aaneenschakeling van
mislukking en teleurstelling. Van kinds af aan ervaart hij dat hij

We praten over waarheid en relativiteit, over de zinenvooral de

anders is dan anderen.

Hijvoelt zich door niemand gezienof be-

onzinvan het leven, over zijn doodswens, over zijn moeder, zljn
vader en diens maatschappijvisie. A. denkt zwart-wit en is zeer
rigide.

grepen. Op school werd hij onvoldoende uitgedaagd, waardoor

Hoewel A. fel tegen 'parasitereri is, gaat hij onder drukvan de

híj zijn middelbare school niet afmaal<te. Zijnvader overleed
toen hij 16 was, waarna hij in zijn beleving de zorgvoor zijn

aangekondigde afsluitingvan energie akkoord om een \AIWB-

uitkering aan te vragen. Zijn enige draadje met de buitenwereld

-

hij dat niet meer heeft,

moeder overnarn, die erg ontredderd was. Zijn vier jaar oudere

is

broer deed niets, die ging door met zíjneigenleven. Zljnvader

hoeft het voor hem helemaal niet meer.

was een cynische man, die bij het GAK werkte en geen goed

Als de afspraakmet de Sociale Dienst dichterbijkomt, neemt

woord overhad voor'uitkeringtrekkers en parasiteursl A. weigert

zijn woede toe. Op de dagvan de afspraak (bij hem thuis!) mailt

daarom 'zoh parasiet' te worden: zijnvader zou zich omdraaien
rnzljngraf. Hij wil echter ook niet (meer) gaan werken, omdat

hij me dat we niet hoeven te komen, tenzlj ik cyaankalipillen

hij al talloze baantjes heeft gehad, nooit langer dan een paar

wel kom, zonder pillen en zonder Sociale Dienst.

maanden. 'Dan weet ik weer hoe het werkt, dan zegik hoe ik

We besprekenzijndoodswens

erover denh maar mensen pikken de waarheid niet, dan kan

ik

oprotten...'

zijn pc - hij pokert de hele dug

en als

meeneem: het heeft allemaal toch geen zin.

Ikmail terug

dat

ik

Hij doet open.

en alle 'nooduitgangen: van het

dakvan zljnflatspringen, voor de trein springen, pillen nemen
(die hij niet heeft en waar hij ook niet aan kan komen zonder
geld), polsen doorsnijden. HU durft het niet, en veracht zichzelf

De enige die betekenis voor hem heeft, is zijn moeder, maar van
haar heeft hij alleen maar last: haarbezorgdheid en goed be-

daarom. Hij zit'gevangen in dit leven. Hij bestaat, en daar is
vooralsnog niets aan te doen. Gezien het feit dat hij (nog?) voort-

doelde adviezen maken hem woedend. Van zijn vriendenkring is

bestaat, vind ik het toch slim om een uitkering aan te wagen. Als

wijwel niemand over. A. ziet alleen de onderbuurman, drugsverslaafd'en ook zoh parasieti Hij wantrouwt iedereen, mij ook.

je er dan toch bent, dan kun je het jezelf maar beter wat gemak-

'lij zithier

vliegwerk krijg ik de Sociale Dienst zover een nieuwe afspraak te

alleen omdat het je werk is. |e 1i5 geen seconde wak-

kelijker makenl Hij gaat opnieuw akkoord. Met enig kunst- en

ker van mij', zegthij. Ik antwoord: 'Dat klopt, ik lig inderdaad

maken: de uitkeringwordt in gang gezet, de schuldhulpverlening

niet wakker van jou. Maar nu ik hier bij jou zít, maakik me wel

wordt opgestart.

É
o
-I
/\

5'
tr
#
II

o
o
=.
5

ío

'Er gebeurt heel veel'
MARIJE VAN DER LINDE, VOORMALIG MAATSCHAPPELIJK

Aan een WWB-uitkeringzlt een re-integratietraject vast en

WERKER EN STAFLID VAN STICHTING PRESENTIE:

daarom praten we erover of hij zich psychiatrisch wil laten
onderzoeken. Dat kan hem (en anderen) mogelijk helpen

'Van sommige mensen is het leven kapot en soms ook hun

te snappen waarom hij steeds ruzie krijgt en in iedere baan

vermogen om te leven. We zien hier een man die lijdt aan het

strandt. Ik spreek mijn vermoeden uit dat hrj wellicht een autistische stoornis heeft (Asperger) en dat interesseert hem. Hij

leven: hij heeft niemand meer behalve zijn moeder en nu die

leest erover op internet. Maar A. heeft geen enkel vertrouwen

in artsen. 'Ik laat me niet gekverklaren. Bovendien, als ik dan
een label heb, wat verandert dat? Aan autisme is niets te doenl

mewouw die alleen komt omdat het haar werk is, zegthlj.
Maar juist omdót het haar werk is, zou ze hier kunnen begrijpen dat watze doet (ofjuist laat) gaat over wat goede hulp is.
Zewaagfzichaf. "Wat is het doel of zinvan mijn hulp als er
ontwikkeling mogelijklijkt?" Blijkbaar moet deze hulp

De re-integratieambtenaar, die een ps1.6ll3trisch onderzoek

geen

zou regelen, laat niets van zich horen. Van A. mag ik hem niet

voldoen aan bepaalde maatstaven: het moet iets opleveren,

bellen. De OGGZ, die ik om advies vraag, zegt niets te kunnen

iets repareren. Zouden we dat ook zo doen met een terminale

doen, omdat hij al een hulpverlener heeft (ik).

kankerpatiënt of dementerende oudere? Daar is toch ook
niks meer aan te doen? Stoppen we daar dan ook de hulp?

Inmiddels kom ik bijna een jaar brj A. De praktische zaken

zljn geregeld, af en toe mailt A. mij over de post die hij krijgt.
Ik bezoek hem een keer per zes weken. In die gesprekken
komen we geen stap verder als het omzljn zingevingsvragen
gaat.

Zrjn doodswens bluft. Ik heb al een paar keer gevraagd

Natuurlijk is het goed datze probeert de boel weer op de rails
te

krijgen en het is zeker onwenselijk dal deze man eeuwig van

professionele hulp afhankelijkblijft. Maar wat als dat niet

lukt

en deze man pushen vooral betekent dat je (nog meer) leed

of we een nieuwe afspraak zullen maken, of dat we het hierbij

toevoegt? Het antwoord ligt voor het opraPen: dan moet je

zullen laten. Dan haalt hrj zijn schouders op en zegt: 'Moet jij

blijven, geen leed vermeerderen en zoeken naar ingangen zo-

weten...l

dat het niet erger wordt dan het al is. En die

En ik weet het niet. Het is voor A. heel wat dat hij mij toege-

Hij

laten heeft inzljnieven. Dat heeft hem (en mrj) veel moeite

vaak).

gekost.

ingangenzijnerl

staat haar toe steeds weer te komen (en dat is heus niet zo

Hij raakt geïnteresseerd

als ze hem denkrichtingen aan-

Ikvoel mededogen voor hem en tegelijk onmacht. A.

biedt die helpen verklaren waarom hij zo is en hoewel hij geen

een positieve

enkel vertrouwen heeft in artsen lijkt het erop dat hij, ondanks

lijkt niet of nauwelijks in staat (te leren) om op

alzijngemopper, wel iets van vertrouwen in haar begint te

manier een verbinding met anderen aan te gaan en lijdt
daaronder. Nu hebben wij contact weten op te bouwen.

Ik

knjgen; hij neemt haar hulp aan bij dat wat hem onoverkome-

ben bang dat ik zijn vertrouwen beschadig en zijn cyeisme

lijklijkt

vergroot als ik het contact beëindig. Tegelijkertrjd vraag ik me

dus heel veel. En hoewel dat niet zomaar gezegdkan worden

af: hoe lang ga

ik door met deze bezoeken? Wat is de zin ervan

een

uitkering aanvïagen. Goed beschouwd gebeurt er

door deze man, proef je het wel: het doet er heel erg toe als er
tenminste één iemand is die je ziet, die je niet opgeeft, voor
wie je telt. Dat is ook waar goede hulp over gaat dat je je om

