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Care as Essential Human Condition / Zorg is het meest menselijke 

 

Hopelijk is uw Engels beter dan mijn Nederlands. Ik ben onder de indruk. Als Fransman kan ik mij een 

voordracht in het Engels in Frankrijk, die iedereen begrijpt, niet voorstellen. 

Enkele jaren geleden werd mij een verhaal verteld over een professor aan de universiteit. Hij heel erg 

ziek. Ja, hij weet dat hij stervende is. Hij ligt in het ziekenhuis. Een van zijn studenten hoort dat en 

gaat hem bezoeken, meerdere keren en er ontstaat een relatie tussen hen. Op een dag zegt de 

professor hem: “Ik moet een geheim met je delen. Als je aan een net geboren baby denkt dan weet 

je dat die gevoed moet worden, kleertjes aan moet en verzorgd moet worden. Doe je dat niet dan 

gaat hij dood. Wel zie mij nu, de oude man die ik nu ben. Als er niemand voor mij zorgt, ga ik gauw 

dood. Het geheim dat ik je wil vertellen: tussen die twee fases is het eigenlijk net zo. We hebben 

elkaar nodig. We hebben elkaar absoluut nodig.” Dit verhaal heeft alles te maken met de titel die U 

mijn lezing meegaf: Care as an essential human condition (Zorg als het meest menselijke). Ik ga er 

van uit dat zorg niet alleen maar is zorgen voor wie zwak is. Zorg is de basis uiting van onze 

menselijkheid. 

Sta mij toe iets over L’Arche (de Ark) te zeggen alvorens ik mij aan u voorstel. L’Arche omschrijft zich 

als een organisatie van mensen met en zonder beperking – ook mnensen met geestelijke 

beperkingen - die het leven delen in gemeenschappen, in verschillende omgevingen, in tehuizen, 

werkplaatsen, in een netwerk van onderlinge relaties. Mensen met en zonder beperking levend in 

gemeenschap gebaseerd op een wederzijdse relatie en op vertrouwen in God. Wij omschrijven onze 

missie ook als samenwerken aan een meer humane samenleving, aan een wereld waar een ieder 

toebehoort. 

Ik kwam in L’Arche op mijn 21ste. Nu ben ik 55, dus reken maar uit. Ik kwam er gedreven door het 

idee om te werken aan een betere wereld, om van deze plek een betere plek te maken. Ik was 

gemotiveerd om een bijdrage te leveren aan meer vrede en rechtvaardigheid in de wereld. Mijn 

L’Arche gemeenschap was in Parijs. Ik woonde er 2 ½ jaar in een tehuis en ging daarna weg om 

buiten die gemeenschap te werken. Maar toch bleef ik altijd, tot op de dag van vandaag, lid van die 

gemeenschap. Misschien niet als een personeelslid van de instelling - ik kom op dat verschil later 

terug – want ik had er geen kamer meer en geen functie, stond niet meer op de loonlijst, maar bleef 

deel van de gemeenschap omdat ik bevriend was en bleef met velen van hen. Terug in L’Arche, ben 

ik ben regionaal leider geweest, gedurende 6 jaar de nationale coördinator voor Frankrijk en nu 

sedert iets meer dan een jaar de internationale leidinggevende. Internationaal want L’Arche werd 

begonnen door Jean Vanier, een voormalig marine officier, een voormalig professor filosofie,54 jaar 

geleden in een klein dorp, in een klein huisje in Noord Frankrijk, maar is nu op 5 continenten en in 

allerlei landen, in Nederland – in Gouda en met een project in Haarlem- natuurlijk in Frankrijk, het 

Verenigd Koninkrijk, de V.S., Canada maar ook in landen als Bangladesh, Oeganda, Ivoorkust, Brazilië 

en Argentinië. Op heel verschillende plaatsen.  

Ik ben geen specialist in het gaande debat over het concept “Zorg” maar ik tracht daar een bijdrage 

aan te leveren vanuit mijn ervaringen binnen L’Arche. 

Ja, L’Arche is ook een instelling, zoals iedere instelling in de zorgsector. Een instelling zorgt voor 

mensen vanwege hun behoefte. Maar wij willen ook een gemeenschap zijn. In het woord 



gemeenschap hoort u het woord “gemeen”. Wij moeten iets ‘gemeen’ hebben, een gevoel van 

gezamenlijkheid, iets van een “wij” dat voorbij de grenzen reikt van de vaak onevenwichtige relatie 

tussen degene die wordt geholpen en degene die helpt, tussen degene die zorg vraagt en die zorg 

verleent, tussen de helper en de geholpene. Hoe kom voorbij die grenzen? Want er is een enorm 

verschil, een diepe kloof tussen de een – de net geboren baby en de doodzieke man – en de ander 

die op de toppen van zijn kunnen leeft. Hoe overbrug je die kloof. 

Jean Vanier, onze oprichter, vertelt vaak het volgende. Hij was in Chili en werd van het vliegveld werd 

gereden. Zijn chauffeur zei: “ Moet je zien, Jean, links van de weg al die prachtige huizen van de 

rijken en rechts van de weg al die armen, die in bittere armoede leven. Niemand steekt de weg 

over”. Gemeenschap vormen is een poging de weg over te steken. 

Ik lees u een stukje voor uit een brief van een jonge vrijwilligster, een jonge vrouw in Frankrijk, Cecile, 

21 jaar. Zij verbleef in een van onze gemeenschappen, in Angenais, zuid west Frankrijk, en schreef 

kort na kerstmis en enkele maanden nadat zij was aangekomen: “Dit jaar vierde ik kerstmis niet met 

mijn familie. Ik bedoel niet met hen waar ik een bloedverwantschap mee heb, mijn genen en fysieke 

eigenschappen mee deel. Niet met hen die mij kennen van klein meisje tot nu volwassen vrouw. Dit 

jaar bracht ik de kerst door met enige grappige mensen die ik slechts twee maanden ken. Met hen 

deel ik mijn vreugde, mijn verdriet, mij twijfels, mijn enthousiasme, mijn angsten en mijn 

verlegenheid. Ik, die trachtte hen op hun gemak te stellen, werd door hen voortdurend getroost. Ik, 

die meende hen te moeten beschermen, werd omringd door hun vriendelijkheid. Ik zie hun trots om 

mij te laten gedijen, om gezamenlijk te groeien en bloeien en rijpen. Ik werk bij L’Arche. Ik ben daar 

assistent, iemand die zorg verleent. Ik ben een assistent die wordt geassisteerd door mensen die niet 

liegen, zonder vastgeroeste omgangsvormen, die de sleutel hebben tot hun eigen wereld en die mij 

daarin welkom heten. Dit jaar vierde ik dus Kerstmis met mijn familie, een grappige familie, 

allesbehalve doorsnee en zo aandoenlijk; hard en zacht tegelijkertijd. Ik denk dat het de beste kerst 

was ooit in mijn kleine leven” 

Over die omslag gaat L’Arche. Iets van het onderste boven, van het binnenste buiten. Zij schrijft “ik 

ben een assistent die wordt geassisteerd, door hen die worden beschouwd als levend aan de 

overkant, de andere kant van de grens, als de mensen waarvoor slechts te zorgen valt en niets 

anders. Maar de grens moet van beide kanten worden overgestoken.  

Ik wil niet laatdunkend zijn over de zorginstelling, de organisatie. Ik denk niet dan L’Arche een 

gemeenschap zou kunnen zijn als het ook niet een instelling zou zijn. Maar van uit de instelling 

worden mensen verzorgd vanwege hun behoeftigheid, maar vanuit de gemeenschap hebben wij oog 

voor hoezeer wij elkaar nodig hebben. Waarschijnlijk is dat dus het geheim van de professor wanneer 

hij zegt: ”we hebben elkaar nodig”. In het handvest van L’Arche, staat over wie we zijn en wat we 

beogen: “wij erkennen elkaar nodig te hebben”. Dat is niet omdat we verschillende behoeften 

hebben – wat zo is- maar omdat wij een gemeenschappelijke plaats hebben en “samen zijn”. 

Enerzijds is er de instelling waarin duidelijk de ontvangers van de doelstelling mensen zijn waarvoor 

gezorgd moet worden. Anderzijds is er de gemeenschap waarin we met elkaar beogen om samen te 

werken voor een meer humane samenleving. Samenhorig. Wanneer je je zwak weet, voel je je buiten 

gesloten. Hoe kom je van een gevoel van buitengesloten tot een gevoel van samenhorigheid en wat 

heeft dat te betekenen voor de betrokkenen? 

Nog een verhaal. Jaren geleden bezocht ik onze gemeenschap in Noord Frankrijk. We waren op zoek 

naar een nieuwe gemeenschapsleider, een nieuwe directeur. In L’Arche overleggen we daarover met 

alle geledingen, waaronder de mensen met een beperking. Aan het eind van het beraad kwam er een 

man, Jean Pierre Crépieux naar ons. Jean Pierre was een van de eerste mensen die door Jean Vanier 



in huis werd gehaald toen hij 54 jaar geleden met L’Arche begon. Wellicht was hij de derde of vierde 

die kwam. Hij leeft nog. Jean Pierre kwam op ons af en zei; “Weet je, zonder ons zou Jean geen 

L’Arche hebben kunnen beginnen”. Dat is een interessant gezichtspunt, want normaal gaan we er 

vanuit dat mensen met een beperking een probleem zijn. Ja, hij heeft hulp nodig, dagelijks, ja dat is 

een probleem. De maatschappij heeft een probleem en dat gaan we op lossen door een instelling te 

beginnen. Zo zij het. Jean Pierre zegt ons echter iets anders: ”Ik ben geen probleem. Ik ben een 

uitkomst, een bron. Zonder ons had Jean nooit L’Arche kunnen beginnen. Ik ben niet een probleem, 

maar eigenlijk de oprichter”. Ik vertel dit om de omslag te illustreren. Toen L’Arche vier jaar geleden 

haar 50tig jaar bestaan vierde, ontving Jean Pierre Crépeaux de hoogste onderscheiding die Franrijk 

kent, een medaille, Le Legion d’honeur. De president van de republiek, toen Francoise Hollande, 

spelde die hem op. De onderscheiding werd hem verleend uit dankbare erkentelijkheid dat hij een 

van de oprichters van L’Arche was samen met Jean Vanier. Hij, niet een last of een probleem, maar 

een mede burger. Het was voor het eerst dat een persoon met een beperking deze onderscheiding 

ontving.  

Een wereld waar in iedereen thuis hoort. 

Gehandicapt zijn, zoals vele andere beperkingen die de menselijke volledigheid (integriteit) 

aantasten, is uitermate pijnlijk en een schandaal, geen mooi verhaal en er is geen enkele 

rechtvaardiging voor. Wat ik wil zeggen is dat wat wij als een voldongen feit zien, soms de deur opent 

naar “een andere wereld” en een omslagpunt kan zijn, zoals Cecile zegt: “een uitnodiging die wereld 

binnen te gaan”. Misschien is het die “andere wereld”, die ons betere mensen maakt als het ons al 

niet leert wat “mens zijn” echt betekent. 

Toen ik op mijn 21ste in de Ark aankwam, kwam ik met heel wat vragen en nog steeds heb er. De 

vraag die ik had en nog heb is: Wat is een leven de moeite waard om te leven? Wat is een 

betekenisvol leven, zeker wanneer je het zonder sociale erkenning en zonder succes moet leven. 

Wij leven in een wereld gefascineerd tot op het obsessieve af door prestatie, doelmatigheid, controle 

en uitmuntendheid. Wat is daarin de plaats van hen die door hun beperkingen, handicaps of 

problemen –hen voor wie gezorgd moet worden –onmiddellijk en systematisch gezien worden 

geheel onderaan de ladder van prestatie en doelmatigheid. Hoe kunnen we een wereld waar een 

ieder toe behoort bereiken of benaderen indien de enige criteria of meest gebruikelijke graadmeters 

zijn: prestatie en controle? Is het niet wonderlijk dat Cecile in haar brief schreef dat juist hún trots 

háár deed groeien, bloeien en volwassen worden. Wat is het bijzondere vermogen van mensen 

onder aan de ladder van doelmatigheid die zoiets kunnen bewerkstelligen? 

Wat is een leven de moeite waard om te leven?  

De eerste die ik ontmoette toen ik 34 jaar geleden in L’Arche aankwam was Jean Claude. Toen ik 

aanbelde bij het huis dat het mijne zou worden, was hij het die de deur voor mij opendeed. Het 

eerste wat hij deed was me omhelzen; tamelijk ongewoon en eerlijk gezegd nogal opdringerig. Maar 

hij moet geweten hebben wat hij deed want nu na 34 jaar zijn we nog intens goed bevriend. Lang 

geleden vroeg L’Arche Parijs, onze gemeenschap, ons beiden de jaarlijkse vormingsbijeenkomst te 

geven voor onze vrijwilligers. Tien tot vijftien mensen. Jean Claude en ik kwamen vooraf bij elkaar om 

dat voor te bereiden. Tijdens de voorbereiding zei ik Jean Claude: ”Over een paar dagen ga je jonge 

mensen tussen de 18 en 25 jaar ontmoeten en wat ga je hun adviseren - je bent een man met 

ervaring om gelukkig te leven”. Ik vroeg hem eigenlijk wat het leven de moeite waard maakt. “Welk 

advies zou je hen geven?  Hij dacht even na en zei toen: studie, hoog niveau, huwelijk, kinderen en 

werk. Ok. Hij zei niet geld en succes. Gewoon redelijke doelstellingen. Even later - ik was mij eerste 

vraag al een beetje vergeten -vroeg ik; “Jean Claude, kan je uitleggen wat jouw beperking is en wat 



dat betekent”. Jean Claude is een slimme vent en kent geen taboes. Hij is de man aan wie je alles wat 

je niet durft te vragen over beperkingen kan vragen en hij heeft er een antwoord op. Hij dacht even 

na en zei; “geen studie, geen niveau, geen huwelijk, geen kinderen”. Ik ken hem goed en vroeg; “Ben 

je een gelukkig mens?” Ik wist zijn antwoord, wist dat hij ja zou zeggen ondanks alle worstelingen in 

zijn leven. “Ja’, zei hij. “Hoezo ?”, vroeg ik, ‘Je hebt me net gezegd wat de voorwaarden voor een 

gelukkig leven zijn en je voldoet aan geen enkel en toch zeg je mij dat je gelukkig bent? Hoe kan dat 

nou?” Hij dacht weer even na, keek me aan en zei met een grote grijs:” Ik leef…... ik leef.”  

Ik kende een zeer geleerde man, Francois Marty, een jezuïet. Hij was een wereldberoemde kenner 

van Emmanuel Kant, de filosoof. Tegen het einde van zijn leven moest hij in een verpleeghuis worden 

opgenomen. Enige weken voor zijn overlijden verloor hij al zijn fysieke kracht. Een vriend kwam hem 

opzoeken en tijdens het bezoek kwam een verpleegster binnen. Zij zei de beide heren goede dag en 

begon heel voorzichtig de tanden van Francois te poetsen. Toen zij de kamer weer had verlaten, zei 

de oude man tegen zijn vriend: “Is het niet prachtig wat zij deed, prachtig toch?”. Dat is toch heel 

verrassend: Hoe komt het dat deze man in plaats van zich vernederd te voelen, de schoonheid kon 

zien van deze vrouw die voor een ander mens zorgt? Bijzonder, geweldig dat hij dat zag. Het werd 

enige weken later op zijn begrafenis gememoreerd.  

Nog een verhaal. Ik weet niet waarom ik al deze verhalen over verpleeghuizen vertel, wellicht omdat 

wij er op enig moment allemaal in belanden. Enige weken geleden belde ik Gabrielle in het 

verpleeghuis waar zij verbleef. Gabrielle is de vrouw die 45 jaar geleden in India een Ark 

gemeenschap startte. Tijdens ons gesprek zei zij mij: ‘Ik vraag me af wat God vandaag de dag van mij 

vraagt.” 

Al deze verhalen zijn tamelijk strijdig met ons gevoel. Geluk zonder dat aan de gangbare 

voorwaarden van geluk wordt voldaan. Schoonheid zien waar andere zich vernederd zouden voelen. 

Je nuttig vinden – wat verwacht god nu van mij?- in plaats van afgeschreven. Dat gaat tegen het 

normale gevoel in. 

Maar werkelijk; het geeft mij een glimp van hoe deze mensen, gebruikelijk als machteloze gezien, 

een ruimte openen die mij bevrijdt van een beperkte visie. Zij zeggen mij waar het bij geluk werkelijk 

omgaat, wat de schoonheid is, wat het doel is dat het leven de moeite waard maakt.  

Hoe kunnen we samen leven, hoe kunnen wij leven in een wereld waar verschillen en een andere 

afkomst zo gauw ervaren worden als bedreigend. Luister naar het nieuws of open een 

geschiedenisboek voor honderden voorbeelden daarvan. Verschil is bedreigend, verschillende 

identiteiten – de man die aan de andere kant van de grens woont, die niet hetzelfde paspoort heeft 

of die niet dezelfde geloofsovertuiging als ik, is een bedreiging. Hoe kunnen we samenleven? De 

vraag waarmee ik zit is hoe mijn ervaringen in L’Arche zich verhouden tot deze hedendaagse 

belangrijke kwestie. In L’Arche geven wij onze ervaringen weer in drie woorden: Relatie, 

Transformatie, Teken. Bij L’Arche gaat het er om hoe relaties ons transformeren, anders maken, en 

dat is een teken. Dat heeft betekenis en signaleert iets. Maar wat dan wel? 

Moeder Theresa zei vaak dat in de manier wij ons verhouden tot de armen – en ik zou zeggen hoe wij 

ons verhouden tot zij die zorg behoeven – wij drie verschillende houdingen zien. Allereerst afkeer; ik 

kan het niet verdragen, houd het van me weg, het is onverteerbaar. Een andere houding, zo zegt zij, 

is verdraagzaamheid. Wat vriendelijker. Verdraagzaamheid heeft altijd het gevaar in zich dat het 

vanuit superioriteit wordt verleent. Ik verdaag jou, ik geef je ruimte totdat ik er anders over denk. 

Toch beter dan afkeer. Ten slotte zegt zij, bewegend van afkeer naar verdraagzaamheid ervaar je 

uiteindelijk verwondering; wat een pracht mens is die ander. Hetzelfde kan ik zeggen van de 

vreemdeling die aan de andere kant van de grens woont. Een vervloeking. Je kent de mens die niet 



van het zelfde geloof is als jij. Daar hebben wij dezelfde weg te gaan van een vervloeking naar een 

wederzijdse zegening.  

Relatie. Wat gebeurt er als je ergens komt waar het in eerste instantie niet om jou gaat, niet om ik 

ben beter dan jij, ik ben sterker dan jij, ik voor alles, Frans is beter dan Nederlands, katholiek beter 

dan joods, goed uitziende of hoog gekwalificeerd beter dan een eenvoudige arbeider. Wat gebeurt er 

als je elkaar ontmoet waar het eigen ego een basis behoefte is. Ik heb het niet alleen over de 

behoefte te eten te hebben of gekleed te zijn, maar over de behoefte dat iemand met je praat, 

iemand je ziet staan, iemand je raakt, over de behoefte aan respect, de behoefte iemand te zijn in de 

ogen van de ander, de behoefte aan gastvrijheid zoals je bent, aan vriendelijkheid en aan zachtheid. 

Wat gebeurt er wanneer je elkaar op dat niveau ontmoet. Ik zeg het u; er gebeurt een klein wonder. 

Jij gaat veranderen. Jij gaat groeien, opbloeien en volwassen worden. Je raakt dieper geworteld en je 

verstrekt je eigen identiteit, ook je eigen religieuze identiteit. Het maakt je dat je meer open stelt. 

Dat je openstellen doet geen afbreuk aan wie je bent, maar maakt dat wie je bent tot bloei komt en 

vruchtbaar wordt. Kom je op dat niveau en ontmoet je dan mensen dan is het verschil in identiteit en 

geloofsovertuiging niet meer een bedreiging voor elkaar. Het wordt een brug. Het opent de weg van 

afkeer naar verdraagzaamheid en van verdraagzaamheid naar verwondering, van een vloek naar een 

zegen over en weer.  

Als je onze 5jarige algemene vergadering zou bezoeken– er komen dan zo’n 500 mensen bijeen, 

vertegenwoordigers van alle gemeenschappen over de wereld – dan zie je een bizar gemengde groep 

mensen. Mensen met en zonder beperking uit bijna 40 landen, wel 17 verschillende talen sprekend, 

een meute gebroken mensen, een menigte vreemdelingen. Maar zeker heb je daar een gevoel van 

eenheid en gemeenschap. Het mooie is dat degene die gebruikelijk gezien worden als onder aan de 

ladder van doelmatigheid, als altijd te langzaam, altijd achterlopend, dan op je vooruit zijn en je de 

sleutel geven tot eenheid. Een teken waarvan? Een teken van vrede. 

Vrede heeft niets uitstaande met verovering of overwinning. Vrede is iets dat recht tegen over macht 

en kracht staat. Als je elkaar op dat niveau van verwondering ontmoet, maakt het niet uit hoe 

krachtig, machtig of bekwaam je bent, want je wordt ontwapend. Je gaat een nieuwe wereld binnen. 

Niet zozeer een andere werkelijkheid, maar een werkelijkheid waarnaar je anders kijkt. Geen 

misverstanden. Grenzen blijven, een kloof blijft. Jean Claude blijft mijn vriend maar hij blijft met 

beperkingen en ik niet. Hij wordt verzorgd, maar niet genezen. Vergeet echter niet dat een grens niet 

alleen een obstakel is. Aan de grens ontmoeten we elkaar. De grens biedt ons een doorgang, 

overgang. Ja, vaak lijken grenzen op littekens. Kijk op de landkaart. Maar een litteken is twee dingen 

tegelijkertijd. Het is een teken van verwonding en het is een teken van genezing. Daarom; zorg is het 

meest menselijke. Zorg is een essentieel kenmerk van onze menselijkheid. Omdat, zoals de professor 

zei, van zwakte naar zwakte, van een pas geboren baby naar een stervende oude man, het hetzelfde 

is: Wij hebben elkaar absoluut nodig. Dit is niet een vloek van ons menselijk bestaan, maar een zegen 

over en weer.  

Dank u. 


