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Deze scriptie zou niet ‘zijn wat hij is’ zonder de steun en bijdragen van enkele speciale mensen, die 

mij zeer nauw aan het hart liggen. Ik wil dan ook een dankwoordje richten aan de mensen die mij 

gedurende dit scriptiejaar hebben bijgestaan.  
 

In eerste instantie wil ik een woordje van dank richten tot Prof. Dr. Van Hove en Griet Roets, die mij 

voldoende vertrouwen en moed gaven om mijn scriptie tot een coherent geheel te vormen, om bij 

haperende momenten door te zetten en om steeds opnieuw het goede pad te bewandelen. Drie 

opeenvolgende jaren hebben zij mijn vele vragen beantwoord en mijn bekommernissen geduldig 

aanhoord. Hun opbouwende feedback en sturende adviezen zorgden voor een veilig gevoel. Ze wisten 

mij telkens opnieuw in de goede richting te sturen, waarvoor een oprechte dank. 
 

Vervolgens wil ik mijn medestudenten Evelyn Slight en Lien Van Raemdonck bedanken voor de 

brainstorm- en samenwerkingsmomenten.  
 

Een derde ‘welgemeende merci’ is voor Jessica. Haar stem vormt de kern van deze scriptie. Zonder 

haar medewerking was dit onderzoek niet mogelijk. Daarnaast vond ik het ook heel plezant om haar 

beter te leren kennen en om haar verhaal te horen. Ik heb heel veel van haar geleerd.  

Hierbij aansluitend wens ik ook het personeel van voorziening x te bedanken voor hun enthousiasme, 

respect en steun.  
 

Tevens wil ik mijn allerbeste vriend – Yoni Burgraeve – bedanken voor de steun. Als luisterend oor 

kon ik bij hem terecht om eventjes te zeuren en te zagen. Zo kon ik mijn frustraties, problemen en 

moeilijkheden even laten ventileren. Onze gesprekken waren heel verrijkend, geruststellend en telkens 

opnieuw een stimulans om door te zetten. Eveneens wil ik hem hartelijk bedanken voor het nalezen 

van deze scriptie op taal- en typfouten. Een taalknobbel in de rug hebben, gaf mij alvast een 

geruststellend gevoel, waarvoor ‘nen dikken merci’. 
 

Eveneens wil ik mijn twee grote broers en hun fantastische kinderen bedanken. Mijn broers hebben 

mij altijd en overal gesteund, waarvoor dank. De kindjes waren een ideale afleiding om mijn zinnen 

even te verzetten. Dank u wel Elise, Fien, Tristan en Alicia voor de leuke spel- en 

ontspanningsmomenten tijdens dit scriptiejaar en uiteraard ook voor de liefde.  
 

Tot slot wil ik nog een dankwoordje richten tot mijn ouders. Ik wil hen hartelijk bedanken voor hun 

enthousiasme waarmee ze mijn schoolloopbaan hebben opgevolgd. Hun steun was niet alleen 

ongelofelijk immens maar eveneens onvoorwaardelijk. Zij hebben steeds in mij geloofd en hebben de 

persoon die ik nu geworden ben mee helpen vormgeven. Dank u! 
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Wij – Justine Rivière, Evelyn Slight en Lien Van Raemdonck – ook gekend als de ‘vrouwenthesis-

madammen’, maakten dit academiejaar ieder een thesis waarin we de verhalen van vrouwen met een 

beperking centraal stelden. We deelden onze interesse en dynamiek om deze vrouwen de kans te 

geven om hun stem te laten horen. 

  

Wanneer we onze koppen samen staken, merkten wij dat we heel wat soortgelijke gebeurtenissen 

meemaakten. We hebben tijdens het onderzoeksproces alle drie heel wat bergen beklommen. We zaten 

met gelijkaardige twijfels en bekommernissen. We geven hieronder kort enkele voorbeelden. 

Allereerst vroegen we ons af welke relatie gecreëerd wordt met iemand waarmee we veel tijd 

doorbrengen: kunnen wij de vertellers vriendinnen noemen? Vervolgens beseften we dat een verhaal 

nooit af is. Op een bepaald moment moesten we als onderzoeker(s) beslissen wanneer het verhaal 

beëindigd kon worden. Na een lange reis te hebben afgelegd, kwam de eindmeet steeds dichterbij. We 

moesten ergens een punt achter het onderzoek zetten. Dit punt geeft het einde van het onderzoek aan, 

maar niet van het levensverhaal. Tot slot werden we ook persoonlijk geraakt door de verhalen van de 

vrouwen. We gingen empathie voelen voor de vertellers. Hierbij werden we geconfronteerd met 

onszelf, onze gevoelens, onze ervaringen en onze visies. Als onderzoeker moesten we voortdurend 

onszelf en onze houding tijdens het onderzoek kritisch in vraag stellen. Dankzij deze scriptie hebben 

we niet alleen kennisgemaakt met het verhaal van de vrouwen, maar zijn we tevens onszelf 

tegengekomen.   

 

Ondanks onze gelijkenissen doorheen het proces, stootten we ook op heel wat verschillen. Zo heeft 

ieder van ons een persoonlijke achtergrond en een verschillend karakter. We kijken dan ook elk met 

een eigen perspectief naar de verhalen die de vrouwen ons vertelden. Tot slot mogen we niet vergeten 

dat iedereen uniek is en dat elke vrouw haar eigen verhaal heeft. 

 

Wanneer u, beste lezer, meer wil te weten komen over het leven van vrouwen met een beperking, 

verwijzen we u na het lezen van deze scriptie met veel plezier door naar de andere scripties.  

 

 

 

 

 

 

 



EEN COÖPERATIEF NARRATIEF ONDERZOEK OVER HET GEVOEL VAN VROUW-ZIJN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING 3

DANKWOORD ____________________________________________________________________________ 1 

VOORWOORD:  ‘VROUWENTHESISMADAMMEN’ _________________________________________________ 2 

INHOUDSOPGAVE _________________________________________________________________________ 3 

1. INLEIDING _____________________________________________________________________________ 5 

1.1. MOTIVATIE _________________________________________________________________________ 5 
1.2. PROBLEEMSTELLING _________________________________________________________________ 5 
1.3. OPBOUW ___________________________________________________________________________ 6 

2. THEORETISCH KADER ___________________________________________________________________ 7 

2.1. NARRATIEF ONDERZOEK ______________________________________________________________ 7 
2.1.1. EEN NARRATIEVE WERELD __________________________________________________________ 7 
2.1.2. WHOSE STORY IS IT? _______________________________________________________________ 8 
2.1.3. NARRATIEF ONDERZOEK IS KWALITATIEF ONDERZOEK ______________________________________ 9 

2.2. DISABILITY STUDIES _________________________________________________________________ 10 
2.2.1. WHAT’S IN A LABEL? (ROETS, 2008) __________________________________________________ 10 
2.2.2. WHAT IS DISABILITY STUDIES? ______________________________________________________ 13 
2.2.3. THE SOCIAL MODEL OF DISABILITY ALS UITGANGSPUNT – DISABILITY ALS EEN SOCIALE CONSTRUCTIE__ 15 
2.2.4. DISABILITY RESEARCH WITH PEOPLE __________________________________________________ 16 

2.3. GENDER STUDIES (FEMINISTISCH DISCOURS) ______________________________________________ 17 
2.3.1. IN EEN NOTENDOP: WAT IS FEMINISME? _______________________________________________ 17 
2.3.2 GENDER ALS EEN SOCIALE CONSTRUCTIE _______________________________________________ 18 
2.3.3. FEMINIST STUDIES + DISABILITY STUDIES = FEMINIST DISABILITY STUDIES ______________________ 19 
2.3.4. FEMINIST NARRATIVES ____________________________________________________________ 21 

3. ONDERZOEKSVRAAG ___________________________________________________________________ 23 

3.1. ONDERZOEKSDOEL __________________________________________________________________ 23 
3.2. ONDERZOEKSVRAAG ________________________________________________________________ 24 
3.3. MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE ______________________________________________________ 24 
3.4. WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE _____________________________________________________ 25 

4. METHODOLOGISCH KADER ______________________________________________________________ 27 

4.1. EEN PORTRET VAN HET ONDERZOEKSSUBJECT _____________________________________________ 27 
4.2. COÖPERATIEF NARRATIEF ONDERZOEK __________________________________________________ 29 

4.2.1. HET VERHAAL ALS RODE DRAAD _____________________________________________________ 29 
4.2.2. EEN COÖPERATIEVE TOUCH ________________________________________________________ 30 

4.2.2.1. MUZIEK _____________________________________________________________________________ 32 
4.2.2.2. TEKENINGEN _________________________________________________________________________ 32 

4.2.3. EEN EMANCIPATORISCHE OMKADERING _______________________________________________ 33 
4.3. DE VRAAG NAAR METHODOLOGISCHE KWALITEIT? _________________________________________ 34 

4.3.1. SUBJECTIVITEIT VERSUS OBJECTIVITEIT _______________________________________________ 34 
4.3.1.1. SUBJECTIVITY  IS A STRENGHT ____________________________________________________________ 34 
4.3.1.2. FRIENDSHIP AS METHOD (TILLMANN-HEALY, 2003) ___________________________________________ 35 
4.3.1.3. RESEARCHER REFLEXIVITY (GOODLEY, 1996) ________________________________________________ 36 

Promotor Prof. Dr. Van Hove                                     Justine Rivière                                  Academiejaar 2007-2008 



EEN COÖPERATIEF NARRATIEF ONDERZOEK OVER HET GEVOEL VAN VROUW-ZIJN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING 4

4.3.2. AUTHENTICITEIT VERSUS VALIDITEIT _________________________________________________ 36 
4.3.2.1. EEN LANGDURIG ENGAGEMENT (PROLONGED ENGAGEMENT) _____________________________________ 37 
4.3.2.2. TRIANGULATIE (TRIANGULATION) _________________________________________________________ 37 
4.3.2.3. INFORMANT FEEDBACK (MEMBER CHECKING) ________________________________________________ 38 

4.3.3. UNICITEIT VERSUS GENERALISATIE ___________________________________________________ 38 
4.4. ONDERZOEKSMETHODES:  LEVENSVERHAAL & NARRATIEF INTERVIEW __________________________ 39 

4.4.1. EÉN LEVENSVERHAAL _____________________________________________________________ 39 
4.4.2. NARRATIEF INTERVIEW ____________________________________________________________ 39 

4.5. DE ONDERZOEKSSTAPPEN ____________________________________________________________ 40 
4.6. DE METHODE VAN ANALYSEREN _______________________________________________________ 41 

4.6.1. VOICE RELATIONAL APPROACH _____________________________________________________ 42 

5. ONDERZOEKSRESULTATEN: HET VERHAAL VAN JESSICA _______________________________________ 43 

5.1. MIJN VERLEDEN ____________________________________________________________________ 44 
5.2. DE LIEFDE: “IK BEN NIET GRAAG ALLEEN” ________________________________________________ 49 

5.2.1. JONGENS ZIJN GEK (K3) & HEEL ALLEEN (CLOUSEAU) ____________________________________ 49 
5.2.2. ZO ZONDER JOU (CLOUSEAU): EEN GEBROKEN HART ______________________________________ 49 
5.2.3. JE HEBT ME DUIZEND MAAL BELOGEN (LAURA LYNN) ______________________________________ 50 
5.2.4. JALOEZIE ______________________________________________________________________ 51 
5.2.5. “ALS HET GEDAAN IS MET DEN ÉÉN, HEB JE NOG DEN ANDER.” ______________________________ 53 
5.2.6. K VRAAG HET AAN (DE FIKSKSES): EEN NIEUWE LIEFDE ___________________________________ 54 

5.3. MIJN UITERLIJK: “IK WIL SNEL ZIJN” ____________________________________________________ 56 
5.3.1. MOOI ZIJN ALLE VROUWEN (JO VALLY & LUC STEENO) ____________________________________ 56 
5.3.1. WE GAAN NU OP DIEET (ANITA EN ED) ________________________________________________ 56 
5.3.2. MAKE-UP (KINDEREN VOOR KINDEREN) _______________________________________________ 57 
5.3.3. MODE (KINDEREN VOOR KINDEREN) _________________________________________________ 57 

5.4. “IK ZOU LIEVER EEN MANNEKE ZIJN” ____________________________________________________ 58 
5.4.1. IK BEN ZO BLIJ DAT IK EEN VROUW BEN! OF TOCH NIET? (PAUL DE LEEUW) _____________________ 58 
5.4.2. IK BEN EEN VROUW (OPIUM) ________________________________________________________ 59 

5.5. VRIENDSCHAP _____________________________________________________________________ 59 
5.5.1. WIJ ZIJN VRIENDINNEN (K3) ________________________________________________________ 59 
5.5.2. INTERNETVRIENDEN: “IK HEB ME INGESCHREVEN OP WWW.NETLOG.BE VOOR VRIENDINNEN EN MATEN TE 

HEBBEN” __________________________________________________________________________ 60 
5.6. TOEKOMSTPLANNEN ________________________________________________________________ 61 

6. VOICE RELATIONAL APPROACH __________________________________________________________ 63 

6.1. EERSTE LEZING: READING FOR THE PLOT AND OUR RESPONSES TO THE NARRATIVE ________________ 63 
6.1.1. HET PLOT: WAT IS DE RODE DRAAD DOORHEEN HET VERHAAL? ______________________________ 63 
6.1.2. DE REACTIE VAN DE ONDERZOEKER __________________________________________________ 65 

6.2. TWEEDE LEZING: READING FOR THE VOICE OF ‘I’ __________________________________________ 66 
6.3. DERDE LEZING: READING FOR RELATIONSHIPS ____________________________________________ 68 
6.4. VIERDE LEZING: PLACING PEOPLE WITHIN CULTURAL CONTEXTS AND  SOCIAL STRUCTURES __________ 70 

7. DISCUSSIE & CONCLUSIE ________________________________________________________________ 73 

7.1. CONCLUSIES _______________________________________________________________________ 73 
7.2. KRITISCHE NABESCHOUWING __________________________________________________________ 81 

8. BIBILIOGRAFIE ________________________________________________________________________ 84 

Promotor Prof. Dr. Van Hove                                     Justine Rivière                                  Academiejaar 2007-2008 



EEN COÖPERATIEF NARRATIEF ONDERZOEK OVER HET GEVOEL VAN VROUW-ZIJN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING 5

 

Deze studie houdt een coöperatief narratief onderzoek in, waarbij het levensverhaal van een vrouw 

met een verstandelijke beperking centraal staat.  

 

“With hope that the term is not sold under false pretences” (Roets, 2008), kies ik in deze scriptie voor 

de term ‘personen met een verstandelijke beperking’. Daarnaast zal het concept ‘disability’ vaak 

aangebracht worden als Engelse term, vermits het terrein van disability studies geen allesomvattende 

en treffende vertaling voor deze term kan geven.  

1.1. MOTIVATIE_______________________________________ 
 

Al te vaak wordt er in de volksmond gesproken over ‘dé gehandicapten’, maar zelden is er 

belangstelling voor de unieke en veelzeggende aspecten die elke persoon kenmerken. Daarom vind ik 

het belangrijk dat vrouwen met een verstandelijke beperking voldoende kansen krijgen om zichzelf te 

ontdekken en te uiten.  

 

Toen ik mij concreet afvroeg waarom ik precies gekozen heb voor een scriptie waarbij één vrouw met 

een verstandelijke beperking centraal staat, dan vind ik het moeilijk om daar een antwoord op te 

geven. Dit scriptiethema – het vrouwzijn van een vrouw met een verstandelijke beperking – boeit mij 

enorm, maar ik kan geen concrete oorsprong detecteren die deze interesse verklaart. Misschien omdat 

ik zelf een vrouw ben… 

 

Mijn ‘liefde’ voor personen met een verstandelijke beperking is echter gegroeid tijdens mijn stage-

ervaringen. Het verbaast me telkens opnieuw hoeveel respect en liefde van personen met een 

verstandelijke beperking je kunt ontvangen. Via deze scriptie kan ik mijn interesse voor vrouwen met 

een verstandelijke beperking voeden én tegelijkertijd wordt mijn wil om hun stem te laten horen 

werkelijkheid. Op die manier kan ik ook wat respect teruggeven.  

1.2. PROBLEEMSTELLING_______________________________ 
 

Vrouwen met een verstandelijke beperking worden nog vaak als aseksueel, ongeschikt om zich voort 

te planten, afhankelijk en onaantrekkelijk aanzien (Sprague & Hayes, 2000; Garland-Thomson, 2002). 

Dergelijke culturele stereotypen zorgen voor een negatieve beeldvorming met betrekking tot vrouwen 

met een verstandelijke beperking. Ook al blijkt de samenleving deze negatieve beeldvorming voorop 

te stellen, toch krijgt het perspectief van vrouwen met een verstandelijke beperking de laatste jaren 

stilaan meer aandacht.  
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Mijn onderzoeksvraag luidt: ‘Wat kan één vrouwelijk verhaal ons vertellen over het gevoel van 

vrouw-zijn met een verstandelijke beperking?’. De vooronderstelling in onze maatschappij die stelt dat 

vrouwen met een verstandelijke beperking aseksueel en incompetent zijn, wordt hierbij in vraag 

gesteld. Door het verhaal van één vrouw met een verstandelijke beperking te beluisteren en 

analyseren, probeer ik argumenten aan te reiken om deze heersende beeldvorming te counteren. Aan 

de hand van mijn scriptieonderzoek en ondersteunende literatuur probeer ik aan te tonen hoe een 

vrouw met een verstandelijke beperking omgaat met haar vrouwzijn. Met deze scriptie – en het unieke 

verhaal van een vrouw met een verstandelijke beperking – hoop ik de competentie en vrouwelijkheid 

van vrouwen met een verstandelijke beperking aan te tonen.   

1.3. OPBOUW________________________________________ 
 

Deze scriptie is een werk van maanden. Na drie jaar verkennen, bezinnen, ideeën verzamelen, 

ontdekken, verdiepen, bestuderen en nadenken ligt mijn scriptie nu voor u. Doorheen deze scriptie zal 

het doorlopen proces zichtbaar worden. De literatuurstudie dient als onderbouwing en versterking van 

het onderzoek. Hierbij worden enkele belangrijke theoretische kaders geschetst. Narratief onderzoek, 

disability studies en gender studies worden hierbij onder de wetenschappelijke loep genomen. Via de 

literatuurstudie werd een onderzoeksvraag geponeerd, aansluitend bij de persoonlijke interesse. Het 

methodologische kader gaat dieper in op de onderzoeksmethode, de genomen methodologische keuzes 

en de vooropgestelde analysemethode. Daarna worden de onderzoeksresultaten nauwkeurig 

beschreven, dit in de vorm van een persoonlijk verhaal. Vervolgens volgt de analyse van het 

gepresenteerde verhaal. Tot slot worden de discussie en conclusie meegegeven, waarbij de 

terugkoppeling naar de onderzoeksvraag centraal staat.  
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Deze literatuurstudie schetst enkele belangrijke theoretische kaders die het scriptieonderzoek inleiden, 

vervolmaken, ondersteunen en onderbouwen. Ter inleiding wordt kort meegedeeld wat de lezer te 

wachten te staat.  

 

In paragraaf 2.1. wordt er wat dieper ingegaan op de narratieve onderzoeksmethode, waarbij het 

universele karakter van het verhaal benadrukt wordt (2.1.1), de expertrol van de verteller wordt 

aangehaald (2.1.2.) en de link met kwalitatief onderzoek wordt gelegd (2.1.3.).  

In paragraaf 2.2. wordt het disability studies - discours nader toegelicht. Hierbij wordt het concept 

‘label’ onder de loep genomen (2.2.1.), er wordt wat meer uitleg verschaft over de groeiende school 

van disability studies (2.2.2.), het ‘social model of disability’ wordt als uitgangspunt genomen (2.2.3.) 

en er wordt wat verteld over disability research (2.2.4.). 

Tot slot wordt er in paragraaf 2.3. ingezoomd op het feministische discours. Er wordt allereerst – in 

een notendop – een blik geworpen op het feminisme (2.3.1.), gender wordt als een sociale constructie 

voorgesteld (2.3.2.), het feminist disability studies – perspectief wordt uitvoerig besproken (2.3.3.) en 

tot slot wordt er wat meer verteld over feminist narratives (2.3.4.).  

2.1. NARRATIEF ONDERZOEK_____________________________ 
 

2.1.1. EEN NARRATIEVE WERELD 
 

“Stories are ubiquitous” (Greenhalgh en Wengraf, 2008) 

 

Het vertellen van verhalen is een eeuwenoud en universeel fenomeen (Goodley, 1996). Mensen 

hebben doorheen de tijd steeds de nood gevoeld om over hun leven te vertellen (Bruner, 2004). 

Mensen zijn in essentie narratieve wezens: “our Selves and our world are narratively constituted”. 

We verhouden ons tot de ander in en door narratives  (Baldwin, 2005). We zijn allemaal 

verhaalvertellers, ook al verschillen we in de manier waarop we ze vertellen en vormgeven (Goodley, 

1996). Mensen gaan allereerst met elkaar communiceren via verhalen (Cunliffe, Luhman & Boje, 

2004). In het dagelijks leven vertellen mensen elkaar vaak over belangrijke levensgebeurtenissen, en 

zulke verbale uitwisselingen spelen een belangrijke rol in de representatie en ontwikkeling van sociale 

identiteiten (Polya, Laszlo & Forgas, 2005). Mensen gebruiken verhalen om hun leven te bepalen, 

ordenen, rechtvaardigen, verdedigen en sturen (Fisher, 1985 in Cunliffe, Luhman & Boje, 2004).  
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 “Narrative forms reality, it is the world.” (Bruner, 1987, 1996; Polkinghorne, 1995; Barone, 

1995 in Baldwin, 2005) 

2.1.2. WHOSE STORY IS IT? 
 

Narratief onderzoek ziet mensen met een beperking niet als ‘sources of data’, maar als mensen die een 

eigen verhaal te vertellen hebben. Hierin ligt het verschil tussen narratief onderzoek en interview 

onderzoek, omdat in narratief onderzoek de stem van het subject het referentiekader van het verhaal 

mee bepaalt (Booth & Booth, 1996). In narratief onderzoek krijgen mensen met een beperking de 

mogelijkheid om zichzelf voor te stellen (Atkinson & Walmsley, 1999).  

 

Mensen met een beperking werden – en worden vaak nog steeds – het zwijgen opgelegd omdat de rest 

van de maatschappij opteerde om niet te luisteren en zodoende hun leven devalueerde (Bogdan & 

Taylor, 1982 in Atkinson & Walmsley, 1999). Er werd niet geluisterd omdat men geloofde dat mensen 

met een verstandelijke beperking niet in staat waren om hun eigen situatie en ervaringen te begrijpen 

en te verwoorden (Atkinson & Williams, 1990 in Atkinson & Walmsley, 1999). Via narratief 

onderzoek worden deze ‘lost voices’ herontdekt en wordt er geluisterd naar hún verhaal (Atkinson & 

Walmsley, 1999). 

 

Narratief onderzoek ziet de verteller als een ervaringdeskundige, als een expert van zijn/haar leven. 

Wanneer een levensverhaal geconstrueerd wordt zonder bijdragen van de persoon met een 

verstandelijke beperking waarover het verhaal gaat, dan wordt de focus gelegd op de beperkingen en 

niet op de persoon (Goodley, Lawthom, Clough & Moore, 2004). De narratieve onderzoeker stelt de 

vertellers centraal en wil hún verhaal in kaart brengen, hún ervaringen aanhoren en hún leven 

begrijpen. Roets (2007) omschrijft aan de hand van een metafoor de positie van de narratieve 

onderzoeker: ze ziet zichzelf als een reiskompaan die Marijke – als verteller – vergezelt doorheen het 

proces van storytelling:  

 

“As a qualitative researcher, I would describe my positionality as being Marijke’s compagnon 

de route. I follow her footsteps and look to the world through her eyes, getting to know her 

community of interest and relationships that reinforces interdependent values.” (Reindal, 

1999 in Roets & Goedgeluck, 2007) 

 

In narratief onderzoek krijgen de vertellers een actieve rol toebedeeld, want het ‘ownership of the 

stories’ behoort hen toe (Atkinson et al., 2000).  
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2.1.3. NARRATIEF ONDERZOEK IS KWALITATIEF ONDERZOEK 
 

“Kwalitatief onderzoek is gebaseerd op de grondhouding dat kennis over de werkelijkheid 

alleen verkregen kan worden ‘door de ogen van de ander’.” (Jonker & Pennink, 2000) 

 

Narratief onderzoek is een vorm van kwalitatief onderzoek die verhalen of narratives als data hanteert 

(Bleakley, 2005). Kwalitatief onderzoek is een parapluterm waaronder verschillende 

onderzoeksmethoden worden geclusterd, alsook narratief onderzoek (Polkinghorne, 2005). Kwalitatief 

onderzoek wordt vaak gestereotypeerd als ‘soft’, dit in tegenstelling tot de ‘harde’ wetenschappen, 

maar de ‘soft’ data – die verkregen worden via narratief onderzoek – kunnen ‘harde’ realiteiten 

onthullen. Narratief onderzoek verlaat de analytische wereld van de ‘harde’ wetenschappen die 

onderzoekssubjecten objectiveren en brengt de onderzoekers en de onderzochten dichter bij elkaar 

door middel van verhalen (Bleakley, 2005).  

 

“Qualitative inquiry deals with human lived experience. It is the life-world as it is lived, felt 

undergone, made sense of, and accomplished by human beings that is the object of study.” 

(Swandt, 2001, p. 84 in Polkinghorne, 2005) 

 

De focus van kwalitatief onderzoek ligt op het beschrijven, begrijpen en verklaren van menselijke 

ervaringen, waarbij taal de belangrijkste toegangspoort is tot die menselijke ervaringen (Polkinghorne, 

2005). Narratief onderzoek legt dan ook de focus op de woordrijke aard van de wereld en niet op de 

numerieke representatie (Goodley et al., 2004).  

 

In het kwalitatief versus kwantitatief debat komt de discussie met betrekking tot subjectiviteit en 

objectiviteit aan het licht. Kwantitatieve onderzoekers streven objectiviteit na en gaan subjectiviteit 

weren (Hanson, 2008). Narratief onderzoek ziet subjectiviteit als een sterkte (Bleeker & Mulderij, 

1984; Bogdan & Biklen, 1998; Ronai, 1997; Goodley, 1999; Smith, 1999; Ellis, 2001 in Roets & Van 

Hove, 2003). Via narratief onderzoek wil men mensen die decennialang het zwijgen werden opgelegd 

een stem geven (Roets & Goedgeluck, 2007), waarbij onderzoekers de ‘lost voices’ aanhoren 

(Atkinson & Walmsley, 1999). Het impliciete doel van narratief onderzoek is empowerment van 

onderdrukte groepen, die onvoldoende macht krijgen om hun stem te laten horen via de traditionele 

wegen van het academische discours (Boot & Booth, 1996). In dit emancipatorisch licht dient 

onderzoek als ‘advocacy’, waarbij het streefdoel van objectiviteit verlaten wordt (Walmsley, 2001). In 

narratief onderzoek staan engagement en dialoog centraal (Barnes, 1996, p. 110 in Roets & Van Hove, 

2003). Zonder dialoog zijn er immers geen mogelijkheden om de ‘norm of silence’ te doorbreken 

(Ronai, 1997, p. 431 in Roets & Van Hove, 2003). Het vertellen van verhalen gebeurt in een 

‘storytelling relation’, waarbij verhalen tot stand komen in een relatie tussen de verteller, de luisteraar 
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en de context waarin het vertellen gebeurt (Riley & Hawe, 2005). Er kunnen zich momenten voordoen 

waarbij de onderzoeker geconfronteerd wordt met gevoelens van kameraadschap, betrokkenheid en 

verbintenis (Goodley & Van Hove, 2005). Met andere woorden: vriendschap kan ontstaan tussen de 

onderzoeker en het onderzoekssubject. Het opbouwen van vriendschap kan de relatie tussen de 

onderzoeker en het onderzoekssubject ten goede komen. Zo kan men als onderzoeker een diepere 

betekenis, ontrafeling en begrijpen van de ervaringen van het onderzoekssubject verwerven. Het 

onderzoekssubject voelt zich begrepen, serieus genomen en aanhoord (Tillmann-Healy, 2003).  Er is 

geen plaats voor een ‘distant outsider’ (Roets & Van Hove, 2003), want onderzoekers kunnen immers 

ook leren van personen met beperkingen, en vice versa (Walsmsley, 2001). Kortom: narratief 

onderzoek is onderzoek ‘with people’, en niet ‘on people’ (Bleakley, 2005; Goodley & Van Hove, 

2005). 

 

“The aim of narrative research is not necessarily to determine a ‘true’ picture of events, but 

rather to explore such things as how the individual has made sense of these events, their 

attitude toward them, what meanings the events hold for them, and how these feelings came to 

be.” (Greenhalgh & Wengraf, 2008) 

2.2. DISABILITY STUDIES________________________________ 
 

2.2.1. WHAT’S IN A LABEL? (ROETS, 2008) 

 
Er worden doorheen de Engelstalige literatuur heel wat verschillende termen gehanteerd om het 

concept ‘verstandelijke beperking’ te omschrijven: ‘mental retardation’, ‘general learning disorder’, 

‘mental handicap’, ‘learning disability’, ‘intellectual handicap’, ‘intellectual disability’, etc. (Leonard 

& Wen, 2002). Hierdoor worden mensen met een verstandelijke beperking op verschillende manieren 

gerepresenteerd: ‘people with learning disabilities’, ‘people with intellectual disabilities’, ‘people with 

developmental disabilities’, ‘people with learning difficulties’, ‘people with cognitive impairments’, 

‘the mentally retarded’, etc. (Roets, 2008). 

 

Er heerst momenteel een discussie met betrekking tot het veranderen van de terminologie “to a name 

that better portrays those affected” (Luckasson and Reeve, 2001 in Leonard & Wen, 2002). Zowel in 

de literatuur als in de praktijk heerst er nog steeds een grote onzekerheid over de aard en betekenis van 

het fenomeen ‘learning difficulties’. Zowel historisch als internationaal is de variabiliteit aan 

gehanteerde termen immens. Er is een groeiende golf van definities, terminologie en labels merkbaar 

(Roets, 2008). 
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De American Association of Mental Retardation (AAMR) gaat bijvoorbeeld de term ‘mental 

retardation’ hanteren, omschrijven en categoriseren door het IQ als een standaard te hanteren (Roets, 

2008): “Although far from perfect, intellectual functioning is still best represented by IQ scores when 

obtained from appropriate assessment instruments. The criterion for diagnosis is approximately two 

standard deviations below the mean of a corresponding group of people considering the standard 

error of measurement for the specific assessment instruments used and the instruments’ strengths and 

weaknesses.” (AAMR, 2002, p. 17 in Roets, 2008) 

 

Dé vraag is uiteraard: welke terminologie moet je nu kiezen uit deze grote epistemologische 

wildernis? (Roets, 2008). De term ‘mental retardation’ wordt als problematisch bestempeld omdat het 

aanleunt bij het medische model van disability en het probleem bijgevolg bij de persoon zelf legt 

(Switzky & Greenspan, 2006). Goodley & Rapley (2001 in Roets, 2008) opteren voor de term ‘people 

with learning difficulties’ omdat: “if you put people with ‘learning difficulties’ then they know that 

people want to learn and to be taught how to do things.”  

 

Een andere vraag is: hoe zit het in Vlaanderen? Van Hove (2003) merkt op dat sinds ‘verstandelijke 

handicap’ een studieonderwerp is geworden, reeds vele en zeer verschillende naamgevingen, 

omschrijvingen en definities werden uitgewerkt: ‘zwakzinnigheid’, ‘oligofrenie’, ‘geestelijk 

gehandicapt’, ‘verstandelijk gehandicapt’, ‘subnormaliteit’, etc.   

 

“Here they call us, amongst others: ‘mensen met een verstandelijke beperking’ (people with 

mental impairments), ‘mensen met een mentale handicap’ (people with mental retardation), 

‘mentaal gehandicapten’ (the mentally  retarded), … And more labels exist about us. In Dutch, 

we feel it sounds like we are ‘metaal’ (metal).” (Robert & Steve geciteerd in ONT, 2002, p. 45 

in Roets, 2008).  

 

De term ‘handicap’ wordt in Vlaanderen gehanteerd om toegang te verkrijgen tot de hulpverlening en 

heeft dan ook een centrale plaats in de reglementering van het Vlaams Agentschap voor Personen met 

een Handicap (Van Hove, 2003). Een label dat om puur administratieve redenen toegekend wordt, 

loopt uit de hand op het moment dat men besluit dat het volledig gelijkloopt met de persoon aan wie 

het werd toegekend. De grens tussen ‘label’ en ‘stigma’ is bijgevolg heel nauw (Van Hove, 2000). 

Daarnaast wordt de term ‘handicap’ vaak in een negatief daglicht geplaatst, met een negatieve 

connotatie. Deze term verwijst bijvoorbeeld naar het feit dat mensen met beperkingen – historisch 

gezien – hoofdzakelijk bedelden: ‘cap-in-hand’ (Biklen & Bogdan, 1977 in Devlieger, 1999). 

Daarnaast wordt handicap omschreven als het verlies of de begrenzing van de mogelijkheden om deel 

te nemen aan het gemeenschapsleven op een gelijkwaardig niveau als de anderen (Wendell, 1997).  

 

Promotor Prof. Dr. Van Hove                                     Justine Rivière                                  Academiejaar 2007-2008 



EEN COÖPERATIEF NARRATIEF ONDERZOEK OVER HET GEVOEL VAN VROUW-ZIJN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING 12

De gehanteerde terminologie verschilt duidelijk doorheen de tijd en naargelang de cultuur (Jordan & 

Dunlap, 2001 in Roets, 2008). Maar deze veranderingen van definities doorheen de geschiedenis 

wijzen eerder op de verschillen die door ‘anderen’ op een dominante en verwerpende manier werden 

verwekt, dan op een minderheidsgroep die zijn eigen geschiedenis en eigen identiteit zoekt (Roets, 

2008). Er kan niet ontkent worden dat een label een groot effect heeft op diegene die gelabeld wordt: 

“We have a lot of troubles with labels. Labels are for jars, not people…” (Monroe, 1994 in Roets, 

2008) 

 

“Being labelled disabled often makes you feel bad inside or not worth much as a person. 

Others often look down on you or call you names such as dummy, stupid, moron, to name just 

a few. I have been called those names and when I lashed out I was then seen as a challenging 

behaviour. A challenge to whom?” (Martin, 1996, p. 64 in Roets, 2008) 

   

Fine & Asch (1988 in Roets, 2008) benadrukken dat we te snel veronderstellen dat het hebben van een 

beperking een centraal gegeven is in het zelfconcept van mensen met een beperking. Mensen met een 

beperking hebben immers betekenisvolle levens met verschillende sociale identiteiten, waarbij we niet 

mogen veronderstellen dat de ‘disability identity’ centraal staat: 

 

“Everyone in this room has abilities. I want you to remember that is true as well for us who 

are self-advocates. We have a lot to offer. Let’s get rid of the labels. Our disabilities are only a 

small part of our lives. We are people too.” (Martin, 1996, P. 64-65 in Roets, 2008) 

 

De termen ‘handicap’, ‘beperking’, ‘retardation’, etc. zijn allen problematisch van aard, opgesteld 

vanuit een deficit perspectief, dat hand in hand gaat met de onderwaardering, uitsluiting en 

stigmatisering van personen met een verstandelijke beperking (Roets, 2008). Eén van de gevaren die 

het labelen met zich meebrengt, is dat het label gezien wordt als een overheersend kenmerk van de 

betreffende persoon: “a learning difficulty, for example, may be associated with a disease within an 

individual” (Johnstone, 1998). Door mensen met een beperking een label op te kleven, worden ze als 

‘anders’ bestempeld, waarbij vooral de nadruk op de verschillen wordt gelegd (Wendell, 1997). Door 

de focus op de beperking te leggen via het labelen, worden alle andere positieve eigenschappen die de 

gelabelde persoon bezit, verwaarloosd en ontkend (Johnstone, 1998). Taylor & Bogdan (1982 in 

Roets, 2008) stellen dat mensen die gelabeld worden, omhuld zijn door een ‘cloak of incompetence’: 

“they thus become prisoners of the explicit and implicit meanings attached to these labels.” 

 

Mensen met een beperking zijn in essentie niet anders dan andere mensen. Wanneer men veronderstelt 

dat er mensen zijn met beperkingen en mensen zonder beperkingen, dan wordt discriminatie mogelijk. 
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Wanneer dit dualisme wordt aanvaard dan ontstaat het onderscheid ‘wij en zij’ en ‘wij’ zijn altijd beter 

dan ‘zij’. (Pfeiffer, 2003).  

 

“Being identified with such labels [as mental retardation] often prevents people from being 

‘labelled’ with more positive, meaningful, and personally satisfying descriptors, such as 

‘poet’, ‘actor’ or ‘artist’. It has been assumed … that ‘cognitive impairments’ – which 

diagnosticians determine based on performance in vocabulary, memory, math and abstract 

reasoning – are total impairments, pervasively diminishing everything those so ‘afflicted’ can 

do.” (Lakin, 1997, p. 4. in Goodley & Moore, 2000) 

 

Rekening houdend met bovenstaande inzichten, is het moeilijk om een ‘juiste’ term te hanteren die 

mensen met een verstandelijke beperking positief representeert. Devlieger (2003) spreekt van een 

‘never-ending search’ want het is steeds opnieuw een uitdaging om een terminologie te vinden die 

beantwoordt aan de steeds veranderende maatschappelijke ontwikkelingen: “new definitions of mental 

retardation as difference attempt to go beyond earlier created definitions of difference. New 

definitions of difference absolve older ones that have become “polluted” by accumulated negative 

connotations. Again and again, the defined differences become outmoded by the changing times and 

the new definitions.” 

2.2.2. WHAT IS DISABILITY STUDIES? 

 
Disability studies kent de laatste drie decennia een groeiende invloed binnen de sociale wetenschappen 

(Gabel, 2005 in Roets, 2008): “disability studies is not a frail weed growing haphazardly, but a strong 

plant which is beginning to take its place in the fields of academia” (Pfeiffer & Yoshida, 1994 in 

Devlieger et al. 2003). Disability studies heeft zich verspreid in Noord-Amerika, de Noorse landen en 

Groot-Brittannië (Goodley & Van Hove, 2005). Ook in Vlaanderen kent disability studies een opmars. 

In de lage landen wordt weliswaar de term ‘orthopedagogiek’ gehanteerd om interventies in het veld 

van de disability studies te benoemen (Roets, 2008).  

 

“The word Ortho-pedagogy derives from Greek: the prefix orthos meaning right or correct 

and the word ped or pais meaning child. Agogy originates from agein and means action or 

doing. ‘Pedagogy’ is the ‘science of education’, and the prefix ortho distinguishes it from 

ordinary education, in that it implies a return to order (normality). ” (Roets, 2008) 

 

Disability studies is geen exclusief academisch paradigma (Goodley & Van Hove, 2005; Davis, 1997). 

Het is evenzeer een domein van politieke activiteit (Davis, 1997); een emancipatorisch paradigma 

(Goodley & Van Hove, 2005). Disability studies heeft aldus een dubbel intentie: het ontwikkelen en 
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bevorderen van sociale theorieën én sociale verandering (Lather, 1991 in Goodley & Van Hove, 

2005). 

 

“Disability studies aims to interrogate – and change – elements of the disabling world, 

including the political, economic, social, cultural, interpersonal, relational and discursive.” 

(Goodley & Van Hove, 2005). 
 

Disability studies doelt op het opbouwen en bevorderen van kennis, praktijken en activisme met 

betrekking tot disability (Goodley & Van Hove, 2005). Naar analogie met Goodley & Van Hove 

(2005) en Van Hove (2000) worden hieronder – ter illustratie – de concrete doelen van disability 

studies voorgesteld: 

 

 Zoveel mogelijk de perspectieven en de expertise van personen met een beperking voor het 

voetlicht brengen; 

 Het begrijpen van de condities van disablement, exclusie, onderdrukking en marginalisatie van 

mensen met een beperking; 

 Het ontwikkelen van sociale theorieën rond disability die een licht werpen op de rationele, 

materiële, culturele, politieke en sociale condities van disablement; 

 Het aanmoedigen en bevorderen van professionele praktijken ‘that enable rather than 

disable’; 

 Het ontwikkelen van praktijken die de participatie van mensen met een beperking stimuleren 

en waarderen gedurende het onderzoeksproces; 

 Het aansporen van de individuele en collectieve verantwoordelijkheid van mensen zonder 

beperkingen om mee te helpen om de condities van disablement te veranderen; 

 De structurele problemen die mee bepalend zijn voor de minderheidspositie blootleggen; 

 Het bevorderen van een inclusieve samenleving. 

 

Doorheen de literatuur zijn er verschillende benaderingen met betrekking tot disability studies terug te 

vinden, die elk eigen accenten leggen. ‘Om door het bos de bomen te zien’ worden de verschillende 

modellen hieronder verduidelijkt. Allereerst kan er verwezen worden naar het ‘medical model of 

disability’. Hier ligt de focus vooral op het deficit – als persoonlijke tragedie – met als gevolg dat 

gelijkheid wordt ontkend (Johnstone, 1998; Pfeiffer, 2003). Het ‘rehabilitation model of disability’ 

probeert de verschillen te veranderen of verbergen zodat de persoon met een beperking ‘normaler’ 

wordt, zodat hij/zij samen kan leven met andere mensen (Johnston, 1998; Pfeiffer, 2003). Een derde 

model is het ‘minority model of disability’, waarbij men mensen met een beperking als een 

onderdrukte groep aanziet. De aanhangers van het minderheidsmodel zijn bezorgd om de politieke 

processen die mensen met een beperking onderdrukken en discrimineren (Pfeiffer, 2003). Het ‘rights 
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based model’ benadrukt dat alle mensen het recht hebben om aan zelfbeschikking te doen (Johnstone, 

1998). Tenslotte is er het ‘social model of disability’, waarbij disability gezien wordt als iets dat 

geconstrueerd wordt door andere mensen (Johnstone, 1998; Pfeiffer, 2003; Goodley & Vanhove, 

2005). Het sociale model erkent zowel de stem en de meningen van personen met een beperking als de 

structurele en persoonlijke barrières die gecreëerd worden door de maatschappij (Johnstone, 1998).  

2.2.3. THE SOCIAL MODEL OF DISABILITY ALS UITGANGSPUNT – DISABILITY ALS EEN 

SOCIALE CONSTRUCTIE 

 
De eerste poging met betrekking tot een sociale interpretatie van disability werd gepleegd door de 

‘disability rights activists’ in Groot Brittannië in 1972 (Roets, 2008). The Union of the Physically 

Impaired Against Segregation (UPIAS) wekte in 1976 het ‘social model of disability’ tot leven, 

waarbij disability beschouwd werd als een vorm van sociale onderdrukking (Tregaskis, 2002; Roets, 

2008).   

 
“The social model of disability is, first and foremost, a focus on the environmental and social 

barriers which exclude people with perceived impairments from mainstream society.” 

(Barnes, 1998, p. 78 in Goodley & Van Hove, 2005) 

 

Het ‘social model of disability’ maakt een expliciet onderscheid tussen impairment en disability 

(Goodley & Van Hove, 2005). In de literatuur zijn verschillende definities van beide termen terug te 

vinden. Goodley & Van Hove (2005) hanteren volgende definities: “impairment refers to biological 

characteristics of the body and mind, and disability to society’s failure to address the needs of 

disabled people.” Chappel et al. (2001) definiëren impairment als het verlies van of het gebrek aan 

enkele functionerende delen van het lichaam. Disability wordt omschreven als de betekenis die de 

maatschappij verleent aan de aanwezigheid van een impairment. Samenvattend kan er gesteld worden 

dat disability aanzien wordt als een fundamenteel sociaal, cultureel, politiek, historisch en relationeel 

fenomeen (Bogdan & Taylor, 1992; Pfeiffer, 2003 in Roets & Goedgeluck, 2007); maar “this is not a 

denial of the importance of impairment…” (Barnes, 1998, p. 78 in Goodley & Van Hove, 2005). Het 

sociale model ziet het probleem van uitsluiting en discriminatie niet als een rechtstreeks gevolg van de 

beperkingen die een persoon heeft (Chappell et al. 2001), met andere woorden: disability en 

impairment worden niet onder éénzelfde noemer geplaatst. Het sociale model distantieert zich dan ook 

van het ‘medical model of disability’, omdat dit model ‘the problems of disability’ als een direct 

gevolg aanzien van de impairment en aldus het probleem bij de persoon zelf legt (Chappell et al. 

2001). Het individualiseren en medicaliseren van ‘handicap’ brengt immers met zich mee dat mensen 

afhankelijk worden gemaakt van het oordeel en de behandeling van experts. Hun eigen ervaringen en 
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inbreng worden geminimaliseerd. Er wordt dan enkel verwacht dat ze zich aanpassen aan datgene wat 

de omgeving van hen verwacht (Van Hove, 2000).  

 
Als disability aanzien wordt als een sociale constructie dan gaat men uit van een machtsverschil tussen 

mensen met een beperking en mensen zonder beperking (Linton, 1998). Mensen met impairments 

worden disabled omdat de maatschappij hen uitsluit, bevooroordeeld en discrimineert (Chappell et al., 

2001). Mensen zonder een beperking verkrijgen een bevoorrechte positie omdat de dominante groep 

zichzelf als norm stelt (Thomson, 1990 in Linton, 1998). Het sociale model distantieert zich van het  

dominante geloof dat stelt dat mensen met een verstandelijke beperking een homogene populatie 

vormen en dat ze allemaal hetzelfde zijn (Goodley, 1996).  

 

De sterkte van het sociale model ligt in het verleggen van de focus op de individuele en persoonlijke 

verantwoordelijkheid naar gedeelde en collectieve verantwoordelijkheid. De nadruk ligt niet meer op 

de beperkingen van het individu, maar op de beperkingen die geconstrueerd worden door de omgeving 

(Johnstone, 1998). Daarnaast erkent het sociale model de nood aan participatie van mensen met 

beperkingen in onderzoek (Johnstone, 1998), want enkel mensen met beperkingen weten hoe het is om 

te leven met een beperking (Kitchen, 2000). In de volgende paragraaf wordt hier dieper op in gegaan. 

2.2.4. DISABILITY RESEARCH WITH PEOPLE  
 

Gedurende de laatste decennia is er een shift in disability studies research merkbaar. De 

onderzoeksfocus werd verlegd van een deficit perspectief om naar mensen met beperkingen te kijken, 

naar disabling sociale attitudes en omgevingen. Disability research wil – via onderzoek – inclusie en 

verandering teweegbrengen, om zo deviantie, stigmatisering en onderwaardering te reduceren. Een 

belangrijke impuls kwam vanwege het ‘social model of disability’. Het sociale model stelt dat mensen 

met een verstandelijke beperking het onderzoeksproces moeten controleren, met sociale verandering 

en emancipatie van de personen met disabilities als onderzoeksdoelen (Roets, 2008). Onderzoekers die 

ernaar streven om personen met een verstandelijke beperking in hun onderzoek te betrekken denken 

over beperkingen vanuit het sociale model (Van Hove, 1999). Disability research behelst onderzoek 

met, eerder dan onderzoek over personen met een beperking: “if research is not constructed through 

participation it will confirm rather than challenge existing social constructions” (Goodley, 1999 in 

Roets, 2008). Disabilities studies streeft naar een inclusieve samenleving (Goodley & Van Hove, 

2005). Disability research dat geen inclusie vooropstelt, zowel als onderzoeksdoel als gedurende het 

onderzoeksproces, strookt niet met de basisfilosofie van disability studies, want “any point where 

people are not included is a point where they are being rejected” (Townson et al., 2004 in Schoeter et 

al., 2005).  
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“Giving people with disabilities the opportunity to voice their opinions and talk about their 

experiences meets an important criterion of good disability research principles.” (McCarthy, 

1999 in Lesseliers & Van Hove, 2002). 

 

Disability research werd jarenlang gedomineerd door kwantitatieve onderzoeksmethoden die 

hoofdzakelijk de functionele beperkingen van mensen probeerden te meten en te taxeren. Zo’n 

onderzoek heeft bijgedragen aan de beeldvorming van disability als een individueel deficit. Het werd 

meestal uitgevoerd door onderzoekers zonder beperkingen in artificiële omstandigheden. Recentelijk 

is er meer interesse in het uitvoeren van kwalitatief onderzoek, case studies en coöperatief onderzoek. 

Deze ontwikkelingen verleggen de focus van onderzoek ván mensen met een beperking naar de 

exploratie van levenservaringen van mensen met beperkingen, en dit in een inclusieve omgeving 

(Johnstone, 1998).  

 

“The traditional ‘expert’ model of research represents a ‘rape model of research’ that is 

alienating, and disempowers and disenfranchises disabled research participants by placing 

their knowledge into the hands of the researcher to interpret and make recommendations on 

their behalf. Researchers are compounding the oppression of disabled respondents through 

exploitation for academic gain.” (Oliver, 1992 in Kitchen, 2000) 

2.3. GENDER STUDIES (FEMINISTISCH DISCOURS)______________ 
 

2.3.1. IN EEN NOTENDOP: WAT IS FEMINISME?  
 
De feministische traditie kent een lange geschiedenis. In de literatuur wordt de term ‘feminisme’ op 

verschillende manieren gedefinieerd. Egeland (2004) definieert feminisme als “a resistance to and 

criticism of hegemonic politics, norms and values resulting in oppressive political, economic, social, 

cultural and sexual conditions for women”. Shelton (1999) omschrijft feminisme als volgt: “feminism 

can be defined as the ideology of women’s liberation.” De empowerment van vrouwen – die 

eeuwenlang onderdrukt en uitgebuit werden – staat centraal in feminist studies (Benhabib, 1992 in 

Egeland, 2004).  

 

“Feminism is a cultural as well as a political movement. It changes the way women think and 

feel and affects how women and men live their lives and interpret the world.” (Hannam, 2006) 

 

Feminisme kan algemeen beschouwd worden als een specifiek wereldbeeld dat hoopt bij te dragen tot 

het ondersteunen van vrouwen om een gelijkwaardige plaats in te nemen in de samenleving (Russel in 

Goodley et al., 2004). 
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2.3.2 GENDER ALS EEN SOCIALE CONSTRUCTIE  

 
Net zoals disability studies een onderscheid maakt tussen disability en impairment, maakt gender 

studies een onderscheid tussen sex en gender (Linton, 1998; Roets, 2007). Sex refereert naar de 

biologische verschillen tussen mannen en vrouwen die onveranderbaar zijn (Cahill, 2003). Gender is, 

net als disability, een sociale constructie (Cahill, 2003; Linton, 1998; Sheldon, 1999; Thomas, 1999; 

Wendell, 1997).  

 

“Gender is the division of people into contrasting and complementary social categories, 

‘boys’ and ‘girls’, ‘men’ and ‘women’. In this structural conceptualization, gendering is the 

process and the gendered social order the product of social construction.”  (Lorber, 2000). 

 

Vanuit een historisch oogpunt, werden disability en vrouwzijn als gebrekkige eigenschappen 

beschouwd, die afweken van de gevestigde en gewaardeerde standaard. Aristoteles, bijvoorbeeld, 

definieerde vrouwen als ‘mutilated males’ met een ‘improper form’. Recentelijk wordt het vrouwzijn 

nog steeds gezien als een benadeelde conditie in een seksistische cultuur (Garland-Thomson, 2002). 

Young (1990 in Garland-Thomson, 2002) beweert dat: “women in a sexist society are physically 

handicapped”. Net zoals mensen met beperkingen worden vrouwen gezien als incompetent (Garland-

Thomson, 2002), want niemand ‘wants to throw like a girl’ (Young, 1990 in Garland-Thomson, 

2002).  

 

“Feminist and disability studies are producing new understandings of disability and gender. 

Fundamentally, these studies interpret disability and gender (and race, social class, age and 

sexuality) as interlocking categories of experience that affect all aspects of human existance as 

they simultaneously structure people’s lives.” (Traustadóttir, 2006) 

 

Women’s studies en disability studies voeren een gelijkaardige strijd (Linton, 1998), want zowel 

vrouwen als mensen met beperkingen worden afgeschilderd als hulpeloos, afhankelijk, zwak, 

kwetsbaar en onbekwaam (Garland-Thomson, 2002): “Both the disability movement and the women’ s 

movement have argued that society should be changed in order to include all its citizens irrespective 

of their biology” (Sheldon, 1999). Feministen willen de uitsluiting, bagatellisering en onderdrukking 

van vrouwen een halt toeroepen (Reinharz, 1992 in Traustadóttir, 2006). Terwijl disability studies wil 

breken met de dominante beeldvorming van mensen met een verstandelijke beperking als ziek, 

ongelukkig, afwijkend en zwak (Barnes & Mercer, 2003 in Traustadóttir, 2006). Er kan gesteld 

worden dat zowel women’s studies als disability studies een nature-nurture strijd voeren, waarbij 

nature slaat op de biologische factoren – zoals de genen – en nurture de sociale en omgevingsfactoren 

insluit (Rogers, 2001). Uitgaande van dit nature-nurture debat rijst de volgende vraag: leren mannen 
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en vrouwen om verschillend te zijn of zijn de verschillen biologisch gedetermineerd? Feministe 

Simone de Beauvoir (1949 in Jackson & Scott, 2002) geeft hier een duidelijk antwoord op wanneer zij 

de volgende stelling aanneemt: “one is not born a woman, but rather becomes one.”  

2.3.3. FEMINIST STUDIES + DISABILITY STUDIES = FEMINIST DISABILITY STUDIES 
 
Morris (1991 in Roets & Goedgeluck, 2007) stelt dat de feminist theory grote bijdragen kan leveren 

aan het onderzoeksveld van disability studies, want deze kan hierdoor cruciale kennis over de 

ervaringen van vrouwen met een beperking verwerven: “disability studies can benefit from feminist 

theory and feminist theory can benefit from disability studies” (Garland-Thomson, 2002). 

 

“We need a feminist theory of disability, both because 16 percent of women are disabled, and 

because the oppression of disabled people is closely linked to cultural oppression of the body. 

Disability is not a biological given; like gender, it is socially constructed from biological 

reality. Our culture idealizes the body and demands that we control it. Thus, although most 

people will be disabled at some time in their lives, the disabled are made “the other”, who 

symbolize failure of control and the threat of pain, limitation, dependency, and death. If 

disabled people and their knowledge were fully integrated into society, everyone’s relation to 

her/his real body would be liberated.” (Wendell, 1997) 

 

Feminist disability studies daagt het geloof uit dat beweert dat vrouwen van nature uit kampen met een 

fysiek en mentaal tekort. Daarnaast zet het ook meerdere vraagtekens bij de assumpties die disability 

als een zwakte, een onvolmaaktheid en een gebrek beschouwen (Garland-Thomson, 2005). In feminist 

disability studies smelten feminist studies en disability studies samen om de strijd aan te gaan met de 

culturele verwachtingen en sociale constructies die een situatie creëren waarin mensen gecategoriseerd 

worden als vrouw en als disabled en zodoende dubbel benadeeld worden (Garland-Thomson, 2001). 

Feminist disability studies sluiten zich dus aan bij het sociale model van disability, omdat beide 

disability definiëren vanuit een sociaal perspectief, en bijgevolg afstand nemen van het medische 

model.  

 

Feminist disability studies wil stereotypen met betrekking tot mensen met beperkingen teniet doen. 

Het daagt dominante assumpties over het leven met een beperking uit. Het situeert ervaringen van 

mensen met een beperking in een context van rechten en exclusie. Het streeft erna om verloren 

stemmen te aanhoren en misgeïnterpreteerde ervaringen te corrigeren. Het helpt ons om de 

ingewikkelde relatie tussen het lichaam en het zelfconcept te begrijpen. Tenslotte werpt het een licht 

op de sociale processen van identiteitsvorming (Garland-Thomson, 2005).  
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Dichotomieën, zoals man/vrouw en able/disable, zijn niet neutraal. Er wordt betekenis aan gehecht om 

zo machtsrelaties en ongelijkheden te bestendigen. Er ontstaan classificatiesystemen omdat men de 

binaire verschillen gaat erkennen. Identiteiten worden geconstrueerd vanaf het moment dat mensen  

zich beroepen op de verschillen in zo’n classificatiesysteem. Het mes snijdt hier langs twee kanten: 

enerzijds kunnen mensen positief worden gerepresenteerd en anderzijds kan er op basis van de 

verschillen een negatieve representatie ontstaan (Ludvig, 2006). Daarnaast worden steeds meer 

categorieën geconstrueerd – zoals ‘zwarte vrouwen’, ‘lesbiennes’, ‘zwarte lesbiennes’, etc. – waardoor 

meer en meer verschillen worden toegevoegd zoals klasse, leeftijd, huidskleur, seksuele geaardheid, 

etc. Er is echter geen universele vrouwelijke identiteit. De geconstrueerde categorieën gaan vrouwen 

ten onrechte homogeniseren (Thomas, 1999). Vrouwen met een beperking worden daarnaast ook vaak 

uitgesloten uit de overkoepelende sociale categorie van vrouwen (Garland-Thomson, 2002).  

Feminist disability studies gaat een ruimere blik hanteren om naar vrouwen te kijken. Vrouwen 

worden niet als een homogene eenheid aanzien, maar er wordt erkend dat vrouwen verschillende 

identiteiten hebben, en niet enkel de disability identity en/of de gender identity. Hiermee tracht men 

onder andere de exclusieve man-vrouw focus te verlaten (Garland-Thomson, 2001).  

 

Zowel de constructie van gender als van disability wijzen op de aanwezigheid van machtsrelaties 

(Garland-Thomson, 2002).  Vrouwen met een beperking worden in – een door mannen gedomineerde 

samenleving – zowel gediscrimineerd omwille van hun beperking als op basis van hun geslacht 

(Wendell, 1997). Culturele stereotypen stellen vrouwen met een verstandelijke beperking voor als 

aseksueel, ongeschikt om zich voort te planten, afhankelijk en onaantrekkelijk (Sprague & Hayes, 

2000; Garland-Thomson, 2002). Vrouwen met beperkingen moeten vaak vechten om hun seksualiteit 

te kunnen uiten en voor hun recht om kinderen te baren (Finger, 1990 in Garland-Thomson, 2002), 

onder andere omdat de samenleving volwassen personen met een verstandelijke beperking beschouwt 

als ‘eeuwige kinderen’ en niet als volwassenen (Lesseliers & Van Hove, 2002). McCarthy (1999 in 

Lesseliers & Van Hove, 2002) stelt dat er twee dominante overtuigingen met betrekking tot de 

seksualiteit van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving heersen. Ten eerste, vele 

mensen geloven dat personen met een verstandelijke beperking beschermd moeten worden tegen de 

‘seksuele wereld’. Een tweede overtuiging is dat de ‘anderen’ in de samenleving beschermd dienen te 

worden van – wat men bestempeld als – ‘de zeer uitgesproken seksualiteit’ van personen met een 

verstandelijke beperking. De seksuele expressie van mensen met een verstandelijke beperking wordt 

hoofdzakelijk begrensd door de samenleving, en niet door hun beperking(en): “The barriers to the 

sexual expression of disabled people are primarily to do with the society in which we live, not the 

bodies with which we are endowed” (Shakespeare, 2000). Seidman (1996 in Shakespeare, 2000) stelt 

dat ook seksualiteit een sociale constructie is: “Sexuality is perhaps the last human dimension that 

many of us refuse to grant is socially created, historically variable, and therefore deeply political.” 
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Het ‘social model of disabled sexuality’ benadrukt dat het probleem van disability en seksualiteit geen 

vanzelfsprekend en onontkoombaar resultaat is van lichamelijke verschillen (Shakespeare, 2000).  

 

“Disabled people are people, and people are sexual.” (Anderson & Kitchen, 2000) 
 

Vrouwen met een verstandelijke beperking worden vaak niet toegelaten tot het domein van ‘true 

womanhood’ en vrouwelijke schoonheid (Garland-Thomson, 2002). Ze worden onbekwaam geacht de 

‘vrouwelijke’ rollen te vervullen (Sheldon, 1999). Ze worden uitgesloten omdat men hen als 

abnormaal en afwijkend aanziet (Garland-Thomson, 1997). Feminist disability studies tracht sociale 

verandering teweeg te brengen door de negatieve representaties van vrouwen en mensen met een 

beperking te verbreken (Garland-Thomson, 2001).  

2.3.4. FEMINIST NARRATIVES 
 
Het feministische discours heeft een belangrijke rol gespeeld in het uitbouwen van onderzoek met en 

voor vrouwen: “the voice of the researched is given a much equal weighting in the research process.” 

(Goodley et al., 2004). Feministische onderzoekers weren de hiërarchische scheiding tussen 

onderzoekers en participanten (Tillman-Healy, 2002; Foltz & Griffin, 1996 in Roets & Goedgeluck, 

2007). ‘Working the hyphen’ is een streefdoel, waarbij feministen opteren om een sociale strijd aan te 

gaan, samen met diegenen die onderdrukt worden (Fine, 1996 in Roets & Goedgeluck, 2007): 

 

“Self and Other are knottily entangled. This relationship as lived between researchers and 

informants, is typically obscured in social science texts, protecting privilege, securing 

distance, and laminating the contradictions. Despite denials, qualitative researchers are 

always implicated at the hyphen. (…) When we opt to engage in social struggles with those 

who have been exploited and subjugated, we work the hyphen, revealing far more about 

ourselves, and far more about the structures of othering. By working the hyphen, I mean to 

suggest that researchers probe how we are in relation with the contexts we study and with our 

informants, understanding that we are multiple in all that relations.” (Fine, 1994 in Roets & 

Goedgeluck, 2007) 

 

‘Working the hyphen’ houdt onder andere het creëren van mogelijkheden tot dialoog in tussen ‘wij’ en 

de ‘anderen’, als een manier om onderdrukte personen te ontdekken, waarbij gestreefd wordt naar 

relationele en existentiële ‘waarheden’ (Krauss, 2005 in Roets & Goedgeluck, 2007), ‘passionate 

inquiry’ en sociale rechtvaardigheid (Tillman-Healy, 2003). Het doel is om een dialoog – als een 

proces – tussen mensen met verschillende achtergronden, talenten en persoonlijke narratieven te 

bewerkstelligen (Danforth, 2001 in Roets & Goedgeluck, 2007). We willen leren – via het 
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gezamenlijk exploreren – van de persoonlijke levenservaringen van vrouwen met een verstandelijke 

beperking (Roets & Goedgeluck, 2007).  

 

Het ‘bringing in of the personal’ en ‘writing the self’ staan centraal in narratief onderzoek en zijn 

kenmerkend voor feministische benaderingen. De stem van vrouwen met een verstandelijke beperking 

wordt niet alleen aanhoord, maar de nadruk wordt eveneens gelegd op mogelijke nieuwe manieren om 

kennis te begrijpen en hoe deze wordt geproduceerd. Kennis is immers een sociaal product dat onder 

invloed staat van de tijd, plaats en sociale positionering (Thomas, 1999). Bordo (1990 in Thomas, 

1999) benadrukt metaforisch: “there is no view from nowhere”, waarbij hij de ‘mannelijke’ kijk op de 

sociale wetenschappen, die lange tijd de wereld domineerde, wil illustreren.  

 

De tijd is zeerzeker gekomen voor vrouwen met een verstandelijke beperking om hun verhalen te 

vertellen. In het laatste kwart van de twintigste eeuw werden de ‘jaren van stilte’ doorbroken, waarbij 

de stemmen van vrouwen met een verstandelijke beperking het publieke domein zijn 

binnengedrongen. Feministen zien narratief onderzoek niet enkel als een academische gebeurtenis 

maar eveneens als een politieke gebeurtenis: “making the personal political” (Thomas, 1999).  

 

“Feminist research begins with women’s own perspectives and experiences.” (Presser, 2005) 
 

Het feministische discours tracht om de diversiteit aan ‘vrouwelijke’ stemmen, standpunten en 

ervaringen – inclusief vrouwen met beperkingen – te benadrukken (Garland-Thomson, 2005). Een 

‘feminist tale’ beklemtoont de stem en het verhaal van een vrouw. Verhalen – als rijke en waardevolle 

data – vormen de sleutel tot het begrijpen van de ervaringen van vrouwen met een verstandelijke 

beperking (Goodley et al., 2004).  
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In dit hoofdstuk wordt allereerst het onderzoeksdoel nauwkeurig omschreven (3.1.). Daarna wordt de 

onderzoeksvraag (3.2.) meegedeeld en verantwoord, om afsluitend dieper in te gaan op de 

maatschappelijke (3.3.) en wetenschappelijke relevantie (3.4.) van het geleverde onderzoek. 

3.1. ONDERZOEKSDOEL________________________________ 
 
 

In deze scriptie wordt de confrontatie aangegaan tussen enerzijds het dominante beeld dat leeft over 

mensen met een verstandelijke beperking, waarbij ze afgeschilderd worden als afhankelijk en 

incompetent (Peter, 2000, p. 357 in Roets &  Van Hove, 2003) en anderzijds het unieke, persoonlijke 

verhaal van een lost voice (Atkinson & Walmsley, 1999) die gemachtigd wordt, na jarenlange 

onderdrukking, om haar stem te laten klinken en blinken. Deze scriptie is doordrenkt met de 

overtuiging dat mensen met een verstandelijke beperking wel in staat zijn om zichzelf voor te stellen. 

Deze scriptie daagt de lezer dus uit om het individu achter het label te zien (Goodley, 1996).  

 

Zoals de titel “Een coöperatief narratief onderzoek over het gevoel van vrouw-zijn met een 

verstandelijke beperking” reeds liet vermoeden, wordt een vrouwelijk verhaal aanhoord. Vrouwen met 

een verstandelijke beperking worden vaak gestereotypeerd als onverleidelijk, aseksueel en ongeschikte 

ouders (Garland-Thomson, 2005). Ze werden in het verleden de toegang tot vele menselijke 

ervaringen ontnomen, inclusief tewerkstelling, seksualiteit, voortplanting en ouderschap, en dit op 

basis van hun beperkingen (Scior, 2003). Vrouwen met een verstandelijke beperking worden dubbel 

gediscrimineerd: “disabled women and girls live at the corner of disability and womanhood – with 

two ‘minority’ identities, a double dose of discrimination and stereotyping and multiple barriers to 

achieving their life goals” (Garland-Thompson, 2001). Via deze scriptie wordt een bijdrage geleverd 

aan het opheffen en afbreken van dergelijke stereotyperingen en op wanattitudes berustende barrières 

die heersen in onze maatschappij. In deze scriptie wordt dan ook de confrontatie aangegaan tussen het 

stereotype beeld van vrouwen met een verstandelijke beperking dat hen onterecht devalueert en het 

verhaal van een competente vrouw.  

 

Het doel van het onderzoek is om het verhaal van een vrouw met een verstandelijke beperking te 

aanhoren, op te tekenen, te begrijpen en te respecteren, om zo een steentje bij te dragen aan de 

empowerment en inclusie van personen met een verstandelijke beperking. Het onderzoek creëert 

kansen voor het onderzoekssubject om inzicht te krijgen in haar persoonlijk verhaal. Een lost voice 

krijgt een stem, een verhaal, een gezicht, maar eveneens een kans tot zelfinzicht en om zichzelf voor te 

stellen. Atkinson et al. (2000) verwoorden op een duidelijke en overzichtelijke manier wat dit 
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onderzoek behelst: “Women with a learning disability give voice to their thoughts and feelings on the 

topics that matter to them: work, relationships, children; what it means to be a woman with a learning 

disability.”   

3.2. ONDERZOEKSVRAAG_______________________________ 
 
 

“The most crucial development aspect of the research process (whether qualitative or 

quantitative) is the research question; yet ironically, it is also the least well described in the 

literature.” (Burck, 2005) 

 

Vanuit voorgaand theoretisch kader en onderzoeksdoel, vloeit de volgende onderzoeksvraag voort: 

 

Wat kan één vrouwelijk verhaal ons vertellen over het gevoel van vrouw-zijn met een 

verstandelijke beperking? 

 

Deze onderzoeksvraag is heel ruim op te vatten, omdat deze alle facetten van vrouwelijkheid wil 

insluiten. Een meer afgebakende onderzoeksvraag houdt het gevaar in dat vrouwelijkheid te nauw 

gedefinieerd wordt, en zo belangrijke onderdelen van het vrouw-zijn buiten beschouwing laat. Wat het 

vrouwelijke gevoel is en wat een vrouw – al dan niet met een verstandelijke beperking – belangrijk 

vindt in haar leven, is een persoonlijke ervaring die voldoende ruimte dient te krijgen om zich in al 

zijn aspecten te manifesteren.  

 

Het antwoord op de onderzoeksvraag zal bijgevolg niet eenduidig, maar omvattend zijn. Het 

onderzoek poogt alle facetten, gevoelens en ervaringen van het vrouw-zijn met een verstandelijke 

beperking te omhelzen. Het onderzoek zal idealiter een afspiegeling van een ‘real story’ presenteren, 

maar zoals Goodley et al. (2004) formuleren: “it can raise more questions than it answers”.  

3.3. MAATSCHAPPELIJKE RELEVANTIE______________________ 
 
 
Zoals reeds eerder aangehaald, kan dit onderzoek bijdragen aan het wegwerken van de stereotype 

beeldvorming over vrouwen met een verstandelijke beperking. Door mensen een actieve stem te 

geven, kunnen stereotype beelden teniet worden gedaan. Mensen met een verstandelijke beperking 

worden vaak over dezelfde kam geschoren: “‘they’ do this, ‘they’ are like that, ‘they’ need such and 

such”, wat bijdraagt tot “the objectification of disabled people” (Linton, 1998). Daarnaast wijzen 

Roets & Goedgeluck (2007) erop dat disability studies research de inclusie van mensen met een 

verstandelijke beperking moet bevorderen. Het verhaal van een vrouw met een verstandelijke 
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beperking kan stereotypering en stigmatisering doorbreken en de inclusie en empowerment van 

mensen met een verstandelijke beperking bevorderen.  

 

“The hallmark of life story research is that it should prompt positive social change.” 

(Goodley et al., 2004) 

 

Door mensen met een verstandelijke beperking een stem te geven, wordt het pad naar sociale 

verandering vrijgemaakt: “narrative inquiry paving the road to social change” (Roets & Van Hove, 

2003). Deze scriptie kan aldus het pad naar sociale verandering helpen vrijmaken door een silent voice 

aan het woord te laten.  

 

“To tell one’s stories empowers devalued individuals and groups within our society by giving 

them a voice and by challenging the monologue – pursuing social justice one story at a time” 

(Ferguson & Ferguson, 1995, p. 119 in Roets & Van Hove, 2003) 

3.4. WETENSCHAPPELIJKE RELEVANTIE_____________________ 
 
 
Al meerdere malen werd benadrukt dat disability research onderzoek met mensen vooropstelt in plaats 

van onderzoek over mensen. Coöperatief narratief onderzoek ruilt de hiërarchische scheiding tussen 

onderzoeker en participant in voor een partnerschap, een bondgenootschap, een coöperatieve 

samenwerking tussen onderzoeker en participant. Participanten met een verstandelijke beperking 

worden bijgevolg als competente co-onderzoekers betrokken bij het onderzoek. In navolging van het 

‘social model of disability’, wordt een label als een sociale constructie gezien. Deze scriptie poogt om 

de persoon achter het label te ontmoeten en volgt de overtuiging dat participanten met een 

verstandelijke beperking een waardevolle bijdrage aan onderzoek kunnen leveren. Mensen met een 

beperking worden aanzien als ervaringsdeskundigen en experts van hun leven (Goodley et al., 2004). 

Deze scriptie draagt dan ook bij aan de herkenning en erkenning van de competentie van co-

researchers met een verstandelijke beperking. Daarnaast kan dit onderzoek heel wat informatie 

leveren over het vrouwzijn met een verstandelijke beperking. De kennis, ervaringen en inzichten van 

personen met een verstandelijke beperking kunnen een authentiek en uniek beeld weergeven over het 

leven met een verstandelijke beperking. Narratief onderzoek kan dus helpen om het alledaagse leven 

van vrouwen met verstandelijke beperkingen te begrijpen: “feminist theory and methodology have 

major contributions to make to the field of disability studies, which could gain crucial knowledge from 

disabled women’s experiences” (Morris, 1991 in Roets & Goedgeluck, 2007).  

 
Tot slot kan ik nog aanhalen dat het gebruik van life stories in onderzoek zich nog steeds verder 

ontwikkeld, waarbij “working with life stories involves a number of difficult methodological questions 
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for which there are no ready-made answers” (Blumer, 1979 in Bertaux & Kohli, 1984). Via dit 

scriptieonderzoek hoop ik een steentje bij te dragen aan het onderbouwen en aantonen van de 

methodologische kwaliteit van narratief onderzoek.  
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In dit onderdeel wordt de wijze waarop het onderzoek werd uitgevoerd toegelicht.  

 

In paragraaf 4.1. wordt er een portret van het onderzoekssubject geschetst. Hierbij komen vooral de 

woorden van het onderzoekssubject in de kijker te staan.  

In paragraaf 4.2. worden de kernelementen van coöperatief narratief onderzoek besproken. Allereerst 

wordt de onderzoeksmethode nauwkeurig uitgelegd (4.2.1.). Daarna wordt de meerwaarde van 

coöperatief onderzoek meegedeeld (4.2.2) en hoe het onderzoek een coöperatief project werd via 

muziek (4.2.2.1.) en tekeningen (4.2.2.2.). Tot slot wordt er dieper ingegaan op de emancipatorische 

omkadering van het onderzoek (4.2.3).  

In paragraaf 4.3. worden enkele belangrijke methodologische ingrediënten besproken. De subjectiviteit 

van de onderzoeker wordt onder de loep genomen (4.3.1.). Er wordt bepleit dat subjectiviteit een 

sterkte is (4.3.1.1.), vriendschap wordt gezien als onderzoeksmethode (4.3.1.2.) en de nood aan een 

kritische onderzoekersbril wordt aangetoond (4.3.1.3.). Daarnaast wordt aangegeven dat narratief 

onderzoek authenticiteit nastreeft in plaats van validiteit (4.3.2.). Hierbij worden enkele technieken om 

de authenticiteit van het verhaal te verzekeren besproken: een langdurig engagement (4.3.2.1.), 

triangulatie (4.3.2.2.) en informant feedback (4.3.2.3). Tenslotte wordt aangetoond waarom uniciteit in 

plaats van generalisatie centraal staat in narratief onderzoek (4.3.3.).  

In paragraaf 4.4. worden de onderzoeksmethodes toegelicht, namelijk één levensverhaal (4.4.1.) en het 

narratief interview (4.4.2.). 

In paragraaf 4.5. worden de verschillende onderzoeksstappen op een overzichtelijke manier 

weergegeven, zodat het onderzoeksproces duidelijk wordt aangetoond.  

In paragraaf 4.6. wordt de methode van analyseren verduidelijkt. Via een schematisch overzicht wordt 

de voice relational approach (4.6.1.) voorgesteld.  

4.1. EEN PORTRET VAN HET ONDERZOEKSSUBJECT____________ 
 

Jessica werd gediagnosticeerd als een jongvolwassene die behoort tot de overgangsgroep van personen 

met een matige tot ernstige verstandelijke beperking. Een diagnose zegt veel maar dan ook weer niets. 

De persoon achter het label mag niet in de schaduw komen te staan (Goodley, 1996).  

 

“We use the term ‘lost voices’ to convey the apparent silence of people with learning 

difficulties over the centuries. Often other voices have been heard speaking for (or against) 

them, but rarely have their own voices been heard. (…) The voices of people with learning 

difficulties were lost because, it seemed, they could not represent themselves.” (Atkinson & 

Walmsley, 1999) 
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Atkinson & Walmsley (1999) stellen dat de ‘the voices of the experts’ de ‘lost voices’ niet mogen 

overschaduwen. Impliciet veronderstelt de classificatie van personen als ‘normaal’ of ‘abnormaal’ dat 

de macht ligt bij de personen die de norm definiëren en zo controle uitoefenen over diegenen die niet 

aan deze norm voldoen (Peter, 2000 in Roets & Van Hove, 2003). Doorheen deze scriptie wordt de 

nadruk gelegd op de persoon – en zijn verhalen – en niet op de beperkingen. Narratief onderzoek daagt 

het dominante geloof met betrekking tot mensen met beperkingen uit, namelijk dat ‘deze mensen’ een 

homogene populatie vormen en dat ze allemaal gelijk zijn (Goodley, 1996). 

 

“The person’s own words force us to think of subjects as people, and categories of all kinds 

become less relevant.” (Bogdan & Taylor, 1976 in Goodley 1996) 

 

Een label is een sociale constructie die bestaat in hoofde van diegenen die andere personen labelen 

(Taylor, 1996 in Roets & Van Hove, 2003). Een label gaat mensen objectiveren (Goodley, 2001 in 

Roets & Van Hove, 2003). Mensen met een verstandelijke beperking krijgen vaak een identiteit 

opgelegd door significante anderen (Barton, 1998 in Roets & Van Hove, 2003). Mensen met 

beperkingen zijn echter niet anders dan anderen: wat ze doen is verbonden met wat hun context hen 

toelaat te doen en met de beschikbare mogelijkheden en kansen (Dybwad, 2000 in Roets & Van Hove, 

2003). De constructie van een ‘defective identity’ ontstaat  binnen een dominant discours waar mensen 

met beperkingen geportretteerd worden als afhankelijk en incompetent, eerder dan binnen een 

alternatief discours waarin mensen voorgesteld worden als bekwaam en verantwoordelijk (Peter, 2000 

in Roets & Van Hove, 2003). Onderzoekers veronderstellen vaak dat disability een centraal concept is 

in het leven van mensen met beperkingen. Alhoewel, het zijn van een persoon met beperkingen geen 

overheersende identiteit is (Roets & Van Hove, 2003). Jessica een stem geven is dan ook een 

belangrijk onderdeel van dit onderzoek. Mensen met beperkingen moeten de kans krijgen om hun 

eigen identiteit te bepalen en om zichzelf voor te stellen. De narratieve onderzoeker wil dicht bij de 

mensen staan, hun interesses exploreren, hun relaties begrijpen en naar de wereld kijken door hun 

ogen (Bogdan & Bilken, 1998 in Roets & Van Hove, 2003). De stem van de verteller wordt hierbij 

evenwaardig geacht als de stem van de onderzoeker. Roets & Van Hove (2003) benadrukken evenwel 

dat het belangrijk is om je als onderzoeker bewust te zijn van de mogelijke machtsverhoudingen in het 

onderzoeksproces en in de voorstelling van de onderzoekssubjecten (Roets & Van Hove, 2003). 

Daarom, in het licht van empowerment, zie ik het niet als mijn taak om Jessica zowel te labelen als 

voor te stellen. Ik vroeg haar dan ook om zichzelf voor te stellen. Zij nam spontaan pen en papier bij 

de hand en begon op te schrijven hoe zij wil dat de lezer van deze scriptie haar ziet, welke informatie 

belangrijk is om mee te delen en welke dan weer niet. Ik gaf haar de creatieve vrijheid zodat háár 

verhaal op de voorgrond komt te staan en niet de bekommernissen en accenten die zowel de 

onderzoeker als de diagnosticus belangrijk achten.  
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“IK BEN JESSICA. IK BEN 25 JAAR. IK ZWEM GRAAG. IK VIND DAT LEUK. IK DOE GRAAG DANSEN. IK 

VIND HET ZEER LEUK MET MARTHE EN GREET DAT ZIJN MIJN BESTE VRIENDINEN. IK VIND MIJ SNEL 

MET EN APARIJ. IK WEL EN SNELLE JONGEN DIE SERIEUS IS VOOR MIJ DIE NIET AF MAKT MET MIJ. 

HEM MOET 25 JAAR ZIJN DAT WE OVEREENKOMEN EN WEGGAAN.  IK VIND DAT NIET LEUK ALLEN 

ZIJN ZONDER IEMAND EN DAT IK GELUKKIG BEN.”  

 
Deze bovenstaande, persoonlijke voorstelling van Jessica toont meteen hoe zij zichzelf ziet en wat zij 

belangrijk vindt in haar leven. Ik geloof niet dat het mijn taak is om haar voorstelling te beoordelen, 

maar wel om ze te respecteren.  

4.2. COÖPERATIEF NARRATIEF ONDERZOEK__________________ 
 

“Stories as data and data as stories – welcome to the world of narrative inquiry” (Bleakley, 

2005) 

4.2.1. HET VERHAAL ALS RODE DRAAD  
 

Ik heb ervoor geopteerd om een kwalitatieve narratieve onderzoeksmethode te hanteren, namelijk life 

story research (Booth & Booth, 1996; Angrosino, 1998; Goodley, 1996; Goodley et al., 2004; 

Atkinson & Walmsley, 1999; Roets & Goedgeluck, 2007).  In narratief onderzoek ligt de focus op de 

woordrijke aard van de wereld en niet op de numerieke representatie (Goodley et al., 2004). De kracht 

van narratief onderzoek ligt in het geven van een stem aan mensen die decennialang het zwijgen 

werden opgelegd (Roets & Goedgeluck, 2007).  

 

“Narrative methods provide access to the perspectives and experience of oppressed groups 

who lack the power to make their voices heard through traditional modes of academic 

discourse.” (Booth & Booth, 1996) 

 

Mensen met een verstandelijke beperking verlaten hun passieve rol die hen werd opgelegd door de 

maatschappij en krijgen een actieve rol toebedeeld (Bogdan & Taylor, 1989 in Roets & Van Hove, 

2003). Mensen met een verstandelijke beperking worden aan het woord gelaten. Narratief onderzoek 

heeft als doel: “to capture the point of view of the people with learning difficulties themselves because 

they have their own stories to tell.” (Roets & Van Hove, 2003) De stem van het subject determineert 

het referentiekader van het verhaal (Thompson, 1981 in Booth & Booth, 1996). Via narratief 

onderzoek wordt het subject gemachtigd om de leiding te nemen (Plummer, 1983 in Boot & Booth, 

1996). Narratief onderzoek poogt om te begrijpen hoe mensen denken, wat ze ervaren en waar ze veel 

waarde aan hechten: “narrative inquiry captures how people make sense of the world” (Riley & Hawe, 
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2005). De realiteit wordt vastgelegd in verhalen waardoor de verhalen realiteit worden, met andere 

woorden: wij zijn onze verhalen (Baldwin, 2005).  

 

“In order to understand the social production of life, we need people who story their lives 

which lends some insight into everyday realities of people with learning difficulties as active 

human subjects.” (Booth & Booth, 1996; Goodley, 1996; Atkinson & Walmsley, 1999; 

Nunkoosing, 2000 in Roets & Goedgeluck, 2007) 

4.2.2. EEN COÖPERATIEVE TOUCH 
 

“Nothing about us without us.” (Barton, 2005) 
 

Doorheen het onderzoek zag ik Jessica als een partner, een co-onderzoeker. Co-researching 

veronderstelt een evenwichtig partnerschap, waarbij onderzoekers samenwerken met mensen met een 

verstandelijke beperking om hun expertise samen te bundelen. De kennis en vaardigheden van de 

onderzoeker worden verenigd met het unieke perspectief van de persoon met een verstandelijke 

beperking (Walmsley & Johnson, 2003). Wanneer een partnerschap ontstaat tussen een (non-disabled) 

onderzoeker en een (disabled) co-onderzoeker wordt de expertise van beide partijen zowel herkend als 

erkend. De co-onderzoeker heeft een insiderpositie. Zijn/haar kennis is vaak individueel, praktisch en 

verkregen door eigen ervaring. De onderzoeker als outsider bezit gespecialiseerde vaardigheden en 

theoretische inzichten. Dergelijk partnerschap maakt de wederzijdse uitwisseling van kennis mogelijk 

en er ontstaat een platform waar co-onderzoekers hun stem kunnen laten horen (Kitchen, 2000). In een 

partnerschap worden alle partners serieus genomen, waarbij iedereen leert van iedereen (Chapman & 

McNulty, 2004; Wilson, 1991 in Schoeters et al., 2005). Wanneer men mensen niet gaat betrekken, 

dan is dit een teken van afwijzing en verwerping (Townson et al., 2004 in Schoeters et al., 2005), wat 

mijns inziens niet strookt met de achterliggende filosofie van disability studies. Van Hove & Goodley 

(2005) stellen immers dat disability studies doelen op het bevorderen van een inclusieve samenleving. 

Coöperatief onderzoek is verstrengeld met de inclusiegedachte en daarom “a way forward to 

inclusion” (Schoeters et al., 2005). 

 

In de literatuur is er een grote verscheidenheid aan begrippen terug te vinden die telkens een 

partnerschap tussen onderzoeker en co-onderzoeker vooropstellen, zoals ‘collaborative research’ 

(Zarb, 1992 in Knox, Mok & Parmenter, 2000), ‘emancipatory research’ (Freire 1970; Reason, 1998 

in Walmsley & Johnson, 2003), ‘particpatory research’ (Freire 1970; Reason, 1998 in Walmsley & 

Johnson, 2003), ‘inclusive research’ (Walmsley & Johnson, 2003) en ‘action research’ (Freire 1970; 

Reason, 1998 in Walmsley & Johnson, 2003). Ik heb ervoor geopteerd om de term ‘coöperatief 

onderzoek’ te omarmen, zoals geïntroduceerd door Van Hove (1999 in Walmsley & Johnson, 2003). 
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“Cooperative research is doing research with people with labels (not on or for them)” 

(Schoeters et al., 2005).  

 

De term ‘coöperatief’ wordt omschreven als ‘de bereidheid tot samenwerken’, waarbij vooral de 

bereidheid van de onderzoeker wordt benadrukt. (Van Hove, 1999). Het aannemen van een 

‘coöperatieve attitude’ als onderzoeker staat hierbij centraal, waarbij de participanten niet langer als 

‘machteloze wezens’ worden aanzien (Heller, 1996 in Van Hove, 1999). Er wordt afstand genomen 

van het ‘expert researcher’-model en de participanten met een beperking nemen een geëngageerde 

positie in het onderzoekswerk in (Sample, 1996, p. 318 in Van Hove, 1999). Van Hove (1999) 

benadrukt dat de ‘coöperatieve overtuiging’ theoretisch gevoed wordt door het werk van de 

bevrijdingspedagoog Freire (1972): “De theorie van het anti-dialogisch handelen houdt verovering als 

haar eerste karakteristiek in: een subject dat een ander verovert en hem verandert in een ‘ding’. Bij de 

dialogische actie-theorie ontmoeten subjecten elkaar in coöperatie, om de wereld te veranderen. (…) 

Tot de theorie van het dialogisch handelen behoort niet een subject dat krachtens verovering heerst, 

en een object dat overheerst wordt. Er zijn veeleer subjecten die zich aaneensluiten om de wereld te 

benoemen om haar te veranderen. Coöperatie als karakteristiek van dialogisch handelen komt alleen 

tot stand tussen subjecten (die wel verschillende functie- en daarmee ook 

verantwoordelijkheidsniveaus kunnen hebben) en kan alleen door communicatie worden bereikt. 

Dialoog, zo belangrijk in communicatie, moet de basis van iedere coöperatie zijn…” (Freire, 1972, p. 

145-146 in Van Hove, 1999). Via coöperatief onderzoek wordt de afstand tussen de onderzoeker en de 

onderzochte gedicht (Arovaara, 1997 in Van Hove, 1999), dit via het opbouwen van een dialogische 

en samenwerkingsrelatie met participanten (Van Hove, 1999). Er wordt een horizontale dialoog 

vooropgesteld waarbij interactie, openheid, coöperatie, wederzijds vertrouwen en respect nagestreefde 

doelen zijn (Freire, 1972 in Van Hove, 1999). Er wordt een bottom-upstrategie gehanteerd waarbij 

vertrokken wordt van de realiteit en het perspectief op die realiteit van de personen met een beperking. 

Participanten met een beperking worden betrouwbare partners waarbij hun ‘subjectief perspectief’ een 

centrale positie in het onderzoek inneemt. Via coöperatief onderzoek worden mensen met een 

beperking aan het woord gelaten over de belangrijkste thema’s in hún leven en hún realiteit. Mensen 

met beperkingen hebben immers het recht om betrokken te worden in onderzoek dat slaat op 

belangrijke aspecten van hun leven (Van Hove, 1999).   

 

Dit scriptieonderzoek wordt gekleurd en gekruid door de bijdragen van de co-researcher; hieronder 

een overzicht:    
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4.2.2.1. MUZIEK 
 

Jonas-Simpson & Mitchell (2005) zien muziek en kunst als een medium: “as mediums for participants 

to describe their lifes”. Volgens Jonas-Simpson (2003) kan het begrijpen van lived experiences 

versterkt worden via muziek.  

 

“The use of music as a way of expressing lived experience.” (Jonas-Simpson, 2001) 

 

De integratie van muziek in het onderzoek is een initiatief van Jessica. Als fervent muziekliefhebster 

wou ze ‘iets doen met muziek’. Samen zijn we op zoek gegaan naar een manier om muziek te 

integreren in het onderzoek. Via Nederlandstalige liedjes wou Jessica haar gevoelens over bepaalde 

onderwerpen en thema’s uiten. Jessica gaf mij de vrijheid om de liedjes te zoeken en te selecteren. Wel 

gaf ze enkele van haar lievelingsliedjes en lievelingszangers en –zangeressen aan die ze absoluut bij 

het onderzoek wou betrekken. Via liedjes werd het gesprek niet alleen aangenamer en leuker voor 

Jessica, maar het vormde een brug tussen fictie en non-fictie, tussen muziek en verhaal, tussen drama 

en leven, tussen melodie en woord. De link tussen het lied en de levenservaringen van Jessica werd 

telkens achterhaald en besproken. Het lied vormde als het ware een toegangspoort tot het leven en de 

verhalen van Jessica.  

4.2.2.2. TEKENINGEN  
 

Het gebruik van tekeningen is een manier voor participanten om hun levenservaringen te schetsen 

(Jonas-Simpson, 2003). Tekeningen kunnen de participant aanzetten tot nadenken over en reflecteren 

op hun levensverhalen (Atkinson & Williams, 1990 in Gilbert, 2004). Wat niet gemakkelijk onder 

woorden is te brengen, kan via kunst worden gerepresenteerd (Sclater, 2003). Tekeningen worden, in 

dit onderzoek, gezien als een medium om de verhalen te ondersteunen, bevestigen en versterken. Het 

is eveneens een manier om participanten nauwer bij het onderzoek te betrekken omdat ze de 

mogelijkheid krijgen om een persoonlijke bijdrage te leveren. 

 

Jessica stelde voor om eens tekeningen te maken in plaats van ‘altijd te vertellen’. Via tekeningen 

hebben we samen de verzamelde onderzoeksgegevens en -resultaten besproken. Jessica tekende enkele 

tekeningen bij de thema’s die een rode draad vormen in haar levensverhaal. Zij koos zelf bij welke 

thema’s ze een tekening wou maken. De tekeningen vormden een uitstekend platform om de 

onderzoeksresultaten te bespreken. Op die manier werd alles duidelijker en minder abstract 

voorgesteld. Participatie veronderstelt immers dat de participanten met een verstandelijke beperking 

toegang hebben tot de onderzoeksbevindingen en dat deze informatie op een toegankelijke en 

begrijpbare manier wordt gecommuniceerd (Walsmsley, 2001). Daarnaast kreeg Jessica de kans om 
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via de tekeningen haar eigen stempel op de bevindingen te drukken. Het gaf haar het gevoel belangrijk 

te zijn omdat ze een persoonlijk bijdrage aan het onderzoek kon leveren. 

 

“Art as a mode of narrative inquiry, as a way of transgressing conventions, and as a method 

for understanding one’s own life, producing multicultural knowledge, evoking self-

understanding, and representing research findings.” (Bochner & Ellis, 2003) 

4.2.3. EEN EMANCIPATORISCHE OMKADERING    

 
“Emancipatory research is about the systematic demystification of the structures and 

processes which create disability and the establishment of a workable ‘dialogue’ between the 

research community and disabled people in order to facilitate the latter’s empowerment. To 

do this, researchers must learn how to put their knowledge and skills at the disposal of 

disabled people.” (Barnes, 1992, p. 122. in Walsmley 2001) 

 

Binnen een emancipatorische omkadering wordt de stem van het onderzoekssubject tijdens alle fases 

van het onderzoek aanhoord. Het verhaal van Jessica is dan ook, zoals reeds vermeld, een coöperatief  

project tussen interviewer en geïnterviewde (Goodley et al., 2004). 

 

“Social inquiry is not a form of inquiry on human action as much as it is a inquity with human 

actors.” (Schwandt, 1997, p. 63 in in Goodley et al., 2004) 

 

De geïnterviewde – als co-onderzoeker – geeft mee vorm aan het onderzoeksverloop en –proces. Deze 

woorden werden daden, hieronder worden enkele voorbeelden opgesomd: 

 

Het tempo van de gesprekken werd volledig bepaald door het onderzoekssubject. Rosenthal (2003) 

wijst erop dat de onderzoeker de verteller de nodige tijd moet geven om zijn/haar verhaal te vertellen. 

Daarnaast bepaalde Jessica ook de duur van de gesprekken. Wanneer ze aangaf om het gesprek stop te 

zetten, dan respecteerde ik haar mening. Booth & Booth (1996) waarschuwen onderzoekers voor het 

gevaar van tempoversnelling. Zij stellen dat onderzoekers vaak het tempo van het onderzoek opdraven 

om zo snelle resultaten te bekomen en daarmee aan ‘fast research’ doen.  

 

De inhoud van de gesprekken werd meebepaald door het onderzoekssubject. Tijdens de gesprekken 

wilde ik voornamelijk het ‘vrouwelijke’ verhaal van Jessica te horen krijgen. Ik nodigde haar uit om 

over verschillende vrouwgerelateerde onderwerpen te praten. Daarnaast gaf ik haar ook de vrijheid om 

te praten over thema’s die zij zelf aanhaalde en dus een belangrijke rol spelen in haar leven. Jessica 

kreeg bijgevolg medezeggenschap waardoor zij mee kon bepalen welke thema’s en gebeurtenissen 
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werden besproken. De keuzes van de onderzoeker werden gecombineerd met de keuzes en accenten 

van het onderzoekssubject, zodat een volledig en authentiek verhaal werd verteld.  

 

De plaats waar de gesprekken plaatsvonden, werd eveneens door het onderzoekssubject gekozen. De 

gesprekken vonden plaats in voorziening x – een dagcentrum voor volwassenen met een verstandelijke 

beperking – telkens op vrijdagnamiddag. Een vertrouwde en veilige omgeving, zowel voor Jessica als 

de onderzoeker, die voldoende privacy bood om diepgaande gesprekken te voeren. Wegens de 

aanwezigheid van verschillende afgesloten ruimtes, zoals de ateliers, was er steeds de mogelijkheid 

om op een rustige plaats een vertrouwelijk gesprek aan te gaan.  

 

De geregistreerde gesprekken werden telkens volledig en letterlijk uitgetypt. Na een gesprek werden 

de vertelde verhalen kort samengevat en teruggespeeld naar Jessica, zodat zij de kans kreeg om haar 

goedkeuring te geven. Jessica kreeg ook telkens de kans om eventuele aanpassingen of correcties aan 

te brengen. Jessica bracht bovendien zelf enkele voorstellen aan die een meerwaarde en bonus 

vormden voor het onderzoek, zoals bijvoorbeeld het initiatief om via persoonlijke tekeningen haar 

gevoelens en gedachten met betrekking tot enkele centrale thema’s in haar leven te visualiseren.   

4.3. DE VRAAG NAAR METHODOLOGISCHE KWALITEIT?__________ 

4.3.1. SUBJECTIVITEIT VERSUS OBJECTIVITEIT 
 

“One evening my attention was drawn to my cat that was chasing her tail, or chasing ‘ghosts’ 

as we call it in our family. I could not help seeing a similarity: both my cat and the literature 

on how to manage and be in charge of one’s subjectivity were trying to catch the 

‘uncatchable’… Neither subjectivity, nor a cat’s tail exits as an independent entity. My cat will 

find out one day, if she actually manages to "catch" her tail, that it is not separate from her, 

that it is her.  She will find out that she cannot restrain it, be in charge of it, tame it, or keep it 

under her control.”  (Heshusius, 1992) 

 

Wat is subjectiviteit? Hoe meet je subjectiviteit? Hoe kan je jouw subjectiviteit als onderzoeker onder 

controle houden? “Let us assume for a moment that I could account for all of my subjectivity, then why 

call it ‘subjectivity’: it would be simply all of me” (Heshusius, 1992). 

4.3.1.1. SUBJECTIVITY IS A STRENGHT  
 

“The emancipatory mode presents research as advocacy, and abandons the claim of research 

to objectivity.”   
 

Promotor Prof. Dr. Van Hove                                     Justine Rivière                                  Academiejaar 2007-2008 



EEN COÖPERATIEF NARRATIEF ONDERZOEK OVER HET GEVOEL VAN VROUW-ZIJN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING 35

Kwalitatief onderzoek onderscheidt zich van kwantitatief onderzoek, daar het onder andere de focus 

legt op subjectiviteit. In kwalitatief onderzoek wordt het onderzoeksobject een subject. Onderzoek mét 

mensen wordt nagestreefd eerder dan onderzoek over mensen (Goodley & Van Hove, 2005). 

Heshusius (1992) sluit hierbij aan wanneer hij spreekt over de “participatory nature of being a 

scientist”. Hij ziet ‘knowing as participation’: als een daad van samensmelting en identificatie met de 

‘ander’ en met het fenomeen dat men wenst te onderzoeken. De onderzoeker wordt dan een 

‘participator’. In het licht van emancipatorisch onderzoek staat ‘research as advocacy’ centraal, 

waarbij het nastreven van objectiviteit verlaten wordt (Walmsley, 2001). Onderzoekers moeten zich 

vooral “on the side of people with learning disabilities” (Barnes, 1996; Williams 2002 in Walmsley & 

Johnson, 2003) bevinden. 

 

“There is no room for the distant outsider in disability research. We firmly believe that 

subjectivity is a strength” (Bleeker & Mulder, 1984; Bogdan & Biklen, 1998; Ronai, 1997; 

Goodley, 1999: Smith, 1999; Ellis, 2001 in Roets en Van Hove, 2003). 

 

Barnes (1996 in Roets & Van Hove, 2003) stelt evenzo dat onderzoekers waarde moeten hechten aan 

het aangaan van een verbintenis en hierbij engagement moeten vooropstellen in plaats van 

objectiviteit. Doorheen het onderzoeksverloop groeide de vertrouwensband tussen Jessica en mezelf. 

Beiden keken we met veel plezier uit naar de wekelijkse gesprekken. Het gespreksmoment kreeg een 

vriendschappelijk karakter. Goodley & Van Hove (2005) bevestigen dat er zich gedurende disabilty 

studies research vele momenten zullen voordoen waarbij de onderzoeker geconfronteerd wordt met 

gevoelens van kameraadschap, engagement en verbintenis. Het is dus incorrect om te beweren dat 

onze band gedurende het onderzoek noch emotioneel noch vriendschappelijk was. Emotionele 

onderwerpen scheppen een verbintenis, wekken empathie op en leiden tot betrokkenheid. Onze band 

werd ook steeds sterker, onder andere door het opbouwen van vertrouwen, het delen van 

levenservaringen en emoties, het aangaan van een vertrouwelijke dialoog en het vertellen van 

geheimen. De objectieve onderzoeker “who is holding back a safe distance” (Goodley & Van Hove, 

2005) werd een nabije vriend. 

4.3.1.2. FRIENDSHIP AS METHOD (TILLMANN-HEALY, 2003) 
 

Rawlins (1992 in Tillmann-Healy, 2003) definieert een vriend als “somebody to talk to, to depend on 

and rely on for help, support, and caring, and to have fun and enjoy doing things with”. Volgens 

Rubin (1985 in Tillmann-Healy, 2003) zoeken we in vriendschap vertrouwen, eerlijkheid, respect, 

veiligheid, ondersteuning, loyaliteit, wederkerigheid, begrip en aanvaarding. Al deze eigenschappen 

kunnen ook geprojecteerd worden op de relatie tussen onderzoeker en participant. Tillmann-Healy 

(2003) gaat vriendschap en onderzoek op een methodologische wijze aan elkaar linken. Naast het 

verzamelen van data op een traditionele manier – zoals veldnotities, formeel en informeel interviewen 
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– wordt een vriendschappelijke band met de participanten opgebouwd: een luisterend oor, 

engagement, kwetsbaarheid, betrokkenheid en openheid.   

 

“I didn’t want to be thought of as just the guy who showed up every so often with the tape 

recorder. I wanted to remain someone who had connections to their lives in general.” 

(Angrosino, 1998, p. 38) 

 

Zowel de onderzoekers als de participanten kunnen voordelen halen uit deze methode. Volgens 

Tillmann-Healy (2003) kunnen onderzoekers via ‘friendship as method’ het persoonlijke en het 

academische discours verbinden, vergelijken, tegenover elkaar plaatsen en bekritiseren. Daarin ligt 

dan ook de sterkte van deze methode.  

De participanten zullen doorheen het onderzoek nieuwe manieren van denken en voelen ontdekken. Ze 

leren naar zichzelf kijken op een andere manier. Via vriendschap en betrokkenheid geeft de 

onderzoeker ook iets terug aan de participant, wat wijst op respect en empowerment. Onderzoek is dan 

niet enkel gebaseerd op nemen, maar ook op geven.  “We never ask more of participants than we are 

willing to give” (Tillmann-Healy, 2003).   

4.3.1.3. RESEARCHER REFLEXIVITY (GOODLEY, 1996) 
 
Omwille van de subjectiviteit die life histories doordringen, is het aangewezen dat onderzoekers hun 

eigen rol in het onderzoek onder de loep nemen (Goodley, 1996). Ook Tillmann-Healy (2003) 

verkondigt dat de onderzoeker een kritische blik moet werpen op zichzelf. De onderzoeker moet de 

grens tussen empathie en eerlijkheid zorgvuldig bewaken. Een kritische reflectie op de gemaakte 

keuzes, de houding, mogelijke vooroordelen en assumpties van de onderzoeker zorgen voor een 

ontsluiering van de onderzoeksbevindingen. De rol die de onderzoeker doorheen het onderzoeksproces 

vertolkte, is eveneens voer voor reflectie (Goodley, 1996). Om subjectieve klanken te detecteren en 

om deze uit het onderzoek te filteren, heb ik gekozen voor een analysemethode die de onderzoeker 

aanzet om op zoek te gaan naar zichzelf in het onderzoek (zie paragraaf 4.6.1.).  

4.3.2. AUTHENTICITEIT VERSUS VALIDITEIT 
 

Goodley et al. (2002 in Goodley et al., 2004) en Clough & Nutbrown (2002 in Goodley et al., 2004) 

benadrukken dat life story research vooral authenticiteit nastreeft en geen validiteit: “life story 

research is engaged with the authentic meanings of a story and its narrator rather than devising 

measures that measure what they purport to measure.”  

 

Er werden enkele methodes gehanteerd om de authenticiteit van het verhaal zoveel mogelijk te 

garanderen: 

Promotor Prof. Dr. Van Hove                                     Justine Rivière                                  Academiejaar 2007-2008 



EEN COÖPERATIEF NARRATIEF ONDERZOEK OVER HET GEVOEL VAN VROUW-ZIJN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING 37

4.3.2.1. EEN LANGDURIG ENGAGEMENT (PROLONGED ENGAGEMENT) 
 

“Prolonged engagement involves conducting a study for a sufficient period of time to obtain 

an adequate representation of the ‘voice’ under study.” (Onwuegbuzie & Leech, 2007) 

 

Het aangaan van een langdurig engagement houdt onder andere in: het begrijpen van de cultuur en de 

context van de participant en het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de participant (Glesne & 

Peshkin, 1992; Lincoln & Guba, 1985 in Onwuegbuzie & Leech, 2007). 

 

Het onderzoek duurde ongeveer negen maanden. De periode van ‘storytelling’ liep vanaf eind 

augustus 2007 tot begin april 2008. Daarnaast kende ik Jessica al twee jaar, via stage en 

vrijwilligerswerk in voorziening x, waardoor reeds een stabiele vertrouwensrelatie was opgebouwd. 

Hierdoor had de onderzoeker al enige notie van de culturele, contextuele en persoonlijke achtergrond 

van het onderzoekssubject. 

4.3.2.2. TRIANGULATIE (TRIANGULATION) 
 

Denzin (1978 in Onwuegbuzie & Leech, 2007) definieert triangulatie als “the combination of 

methodologies in the study of the same phenomenon.” Triangulatie houdt het gebruik van meerdere en 

verschillende methodes, onderzoekers, bronnen, theorieën en analysemethoden in, om zo het verhaal 

te versterken en de validiteit te vergroten. Triangulatie verkleint zowel de mogelijkheid tot toevallige 

associaties als systematische afwijkingen die te wijten zijn aan het gebruik van één methode. Door 

verschillende methodes te combineren, worden de interpretaties betrouwbaarder (Fielding & Fielding, 

1986; Maswell, 1992 in Onwuegbuzie & Leech, 2007; Tobin & Begley, 2004).  

 

Jick (1979, in Onwuegbuzie & Leech, 2007) stelt dat triangulatie verschillende voordelen met zich 

mee brengt. Triangulatie zorgt ervoor dat de onderzoeker zekerder is van zijn/haar bevindingen. 

Triangulatie kan contradicties detecteren. Via triangulatie kan men rijkere data bekomen. Daarnaast 

kan triangulatie ook leiden tot een fusie van verschillende theorieën.  

 

Doorheen het onderzoek zijn verschillende voorbeelden van triangulatie terug te vinden. Allereerst kan 

ik verwijzen naar de ‘theory triangulation’ (Onwuegbuzie & Leech, 2007), waarbij verschillende 

theorieën en invalshoeken worden gehanteerd om de onderzoeksresultaten te interpreteren. Een tweede 

voorbeeld is ‘methodological triangulation’ (Onwuegbuzie & Leech, 2007). Hierbij worden 

verschillende methoden om de onderzoeksresultaten te bestuderen vooropgesteld. De voice relational 

approach (zie paragraaf 4.6.1.) stelt vier verschillende manieren voorop om de analyse van de 

resultaten uit te voeren. ‘Investigator triangulation’ (Onwuegbuzie & Leech, 2007) houdt in dat 

meerdere onderzoekers het onderzoek opvolgen. Jessica surft mee op de golf van het onderzoek. Als 
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co-onderzoeker heeft ze medezeggenschap in het verloop en de vormgeving van het onderzoek, de 

opbouw van de gesprekken en het analyseren van de onderzoeksresultaten. Twee verschillende 

invalshoeken bieden een ruimere bril om de verkregen data te bekijken.  

4.3.2.3. INFORMANT FEEDBACK (MEMBER CHECKING) 
 

“Member checking is the most effective way of eliminating the possibility of misrepresentation 

and misinterpretation of the ‘voice’.” (Maxwell, 1996 in Onwuegbuzie & Leech, 2007) 
 

‘Member checking’, ook wel ‘informant feedback’ en ‘member validation’ (Lincoln & Guba, 1985; 

Denzin, 1994 in Knox et al., 2000) genoemd, houdt het terugspelen van de verzamelde data, de 

analytische bevindingen, de interpretaties en de conclusie aan de participant in. Hierbij krijgt de 

participant de mogelijkheid om persoonlijke feedback te geven over de waarheidsgetrouwheid van de 

verzamelde en verwerkte gegevens (Guba & Lincoln, 1989 in Onwuegbuzie & Leech, 2007; Tillman-

Healy, 2003). Lincoln & Guba (1985 in Onwuegbuzie & Leech, 2007)  stellen dat ‘member checking’ 

zowel formeel als informeel kan gebeuren.   

4.3.3. UNICITEIT VERSUS GENERALISATIE 
 

De participant werd niet at random geselecteerd. De onderzoeker en het onderzoekssubject kenden 

elkaar al voor de start van het onderzoek. De participant gaf toestemming tot medewerking aan mijn 

scriptieonderzoek, wat erop kan wijzen dat zij graag haar verhaal wou vertellen. Door slechts één 

vrouw met een verstandelijke beperking een stem te geven, werden heel wat andere stemmen en 

verhalen niet gehoord. Ik ben me ook bewust dat ik niet alle vrouwen over dezelfde kam mag scheren. 

Het is dan ook niet zozeer mijn doel om te generaliseren, maar wel om het verhaal van een vrouw te 

horen, voelen, vatten, interpreteren en begrijpen. Ik hoop dat de lezers, door zich in het verhaal te 

verdiepen, geconfronteerd worden met zaken die zij gemeenschappelijk hebben met Jessica, om 

zichzelf zo beter te leren kennen (Roets & Van Hove, 2003). 

 

“One can often generalize on the basis of a single case, and the case study may be central to 

scientific development via generalization as supplement or alternative to other methods. But 

formal generalization is overvalued as a source of scientific development, whereas “the force 

of example” is underestimated.” (Flyvbjerg, 2006) 

 

Levensverhalen distantiëren zich van generalisatie omdat zij de uniciteit van het individu willen 

aangrijpen en appreciëren (Baldwin, 2005). Goodley et al. (2002 in Goodley et al., 2004) en Clough & 

Nutbrown (2002 in Goodley et al., 2004) beklemtonen dat specificity een centraal basisprincipe is van 
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life story research en niet generalisatie: “life story research is amenable to the specific description and 

explanation of a few people rather than the representative generalities of a wider population”.  

 

“We research and write not to capture the totality of social life but to interpret reflectively 

slices and glimpses of localized interaction in order to understand more fully both others and 

ourselves.” (Denzin, 1997 in Tillman-Healy, 2003) 

 

Daarnaast is life history research geïnteresseerd in de private, individuele en subjectieve aard van het 

leven, en niet in de publieke, algemene en objectieve aard. De nadruk ligt op het idiografische karakter 

van life history research, waarbij een nomothetisch uitgangspunt wordt geweerd (Goodley et al., 2002; 

Clough & Nutbrown, 2002 in Goodley et al., 2004).   

 

4.4. ONDERZOEKSMETHODES:  LEVENSVERHAAL & NARRATIEF 
INTERVIEW__________________________________________ 

4.4.1. EÉN LEVENSVERHAAL 
 

Binnen het onderzoek werd er met één vrouw met een verstandelijke beperking gewerkt. De 

onderzoeker (Justine) en Jessica kenden elkaar, bij het opstarten van het onderzoek, ongeveer twee 

jaar. Mijn eerste stage, in het jaar 2005, vond plaats in voorziening x – een dagcentrum voor 

volwassenen met een verstandelijke beperking – waar Jessica tijdens de week verblijft.  Daarna heb ik 

er vooral tijdens de vakanties vrijwilligerswerk geleverd. De medewerkers van voorziening x gaven 

mij voldoende vrijheid om mijn onderzoek uit te voeren. Nadat ik mijn onderzoek uitvoerig met de 

medewerkers had besproken en een onderzoekssubject had geselecteerd, legde ik persoonlijk contact 

met Jessica. Allereerst legde ik de opzet en het verloop van mijn onderzoek uit aan Jessica, waarna ik 

haar toestemming vroeg tot medewerking. Via een informed consent ondertekende Jessica een akkoord 

voor de opname van haar verhalen op tape, het gebruik van haar echte voornaam en de verwerking van 

de verkregen gegevens in mijn scriptie.   

4.4.2. NARRATIEF INTERVIEW 
 

“Narrative interviewing is a qualitative research method used to stimulate interviewees or 

study participants to express their experiences and views of the topic being studied through 

telling stories or narratives. A narrative interview takes the form of a conversation and 

participants relate their experiences, bringing in whatever they consider to be relevant.” 

(Jovchelovitch & Bauer, 2000 in Bates, 2004) 
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Het narratieve interview stimuleert het vertellen van verhalen en moedigt de geïnterviewden aan om 

gebeurtenissen te beschrijven zoals zij deze zien – in hun eigen taal – vanuit hun eigen referentiekader, 

met de nadruk op de acties en personages die zij als significant aanzien (Bates, 2004).  

 

“In narrative interview the researcher invites participants to ‘tell me what happened’ and 

allows them to speak uninterrupted until the story ends.” (Greenhalg, Russell & Swinglehurst, 

2005) 

 

Via narratieve interviews krijgt de onderzoeker inzicht in hoe de onderzoeksparticipanten zin geven 

aan hun alledaagse leven in relatie tot het onderzoeksthema (Bates, 2004). Riessman (1993, in Bates, 

2004) omschrijft het doel van het narratieve interview als “to see how respondents in interviews 

impose order on the flow of experience to make sens of events and actions in their lives”. Het doel van 

de onderzoeker is om via open interviews zo authentiek mogelijk het standpunt van de geïnterviewde 

te achterhalen en weer te geven (Van Hove et al., 2001 in Roets & Van Hove, 2003). Het is hierbij de 

taak van de onderzoeker om de geïnterviewde te gidsen doorheen de verschillende onderzoeksthema’s 

(Bates, 2004). Ik heb ervoor geopteerd om open vragen te combineren met gesloten vragen. De 

respondent kreeg niettemin telkens de kans om vrijuit te praten. Bertaux (1981 in Booth & Booth 

1996) wijst erop dat een goed levensverhaal pas vorm krijgt wanneer de geïnterviewde de controle 

neemt over de interviewsituatie en vrijuit kan praten. Plummer (1983 in Booth & Booth, 1996) sluit 

hierbij aan en benadrukt dat interviews open en vloeiend moeten zijn, waarbij het subject het voortouw 

neemt. Personen met een verstandelijke beperking kunnen zich echter niet altijd even goed uitdrukken 

en kunnen hun gevoelens niet altijd onder woorden brengen. Bij gebrek aan reactie en respons is het 

aangewezen dat de onderzoeker een meer directe stijl van interviewen hanteert (Booth & Booth, 

1996). Volgens Booth & Booth (1996) is het mogelijk dat mensen hun verhaal communiceren aan de 

hand van antwoorden die bestaan uit slechts één woord: “even single words can leave a big wash.” 

4.5. DE ONDERZOEKSSTAPPEN___________________________ 
 

Het verloop van het onderzoek wordt hieronder schematisch voorgesteld. De verschillende 

onderzoeksstappen representeren een chronologisch verloop van het onderzoek.  
 

Onderzoeksstap Doel Methode 

1 
 

Opstellen van een onderzoeksvraag en  

-doel 

 

Verkennen van literatuur en op basis van 

de eigen interesse 

2 
 

Onderzoeksmethode bepalen die 

aansluit bij het onderzoeksdoel 

 

Onderzoeksmethode bestuderen op basis 

van literatuur 
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3 
 

Co-onderzoeker of onderzoekssubject 

zoeken  

 

Netwerk raadplegen 

Contact met voorziening x en Jessica 

4 

 

Toestemming van Jessica tot het 

registreren en verwerken van haar 

levensverhaal 

 

Informed consent 

Vertrouwensrelatie en -omgeving 

5 
 

The story begins…  

In kaart brengen van het levensverhaal 

 

Formele en informele gesprekken, notities 

en bandopnames  

6 

 

Let’s get creative… 

De ideeën en voorstellen van Jessica 

integreren  

 

Samen zoeken naar creatieve 

invalshoeken die een meerwaarde kunnen 

bieden aan het onderzoeksconcept 

(samenwerking) 

7 

 

Uitschrijven levensverhaal 
 

Jessica geeft zelf aan welke onderwerpen 

zij belangrijk vindt. Háár verhaal staat 

centraal. 

Onderzoeker typt de verhalen uit. 

8 
 

Analyse en interpretatie van de 

levensverhalen 

 

Voice relational approach 

9 

 

Formuleren van een antwoord op de 

onderzoeksvraag en komen tot een 

conclusie 

 

Onderzoeksresultaten koppelen aan 

literatuur  

10 

 

The story ends… 

Member checking 

De onderzoeksresultaten samen met 

Jessica bespreken 

 

Een afsluitend gesprek 

 

4.6. DE METHODE VAN ANALYSEREN_______________________ 
 

Story en narrative worden vaak als verwisselbare termen gebruikt, maar ze zijn vanuit een analytisch 

oogpunt verschillend. Het verschil houdt verband met waar de primaire data eindigt en waar de 

analyse van die data begint. Frank (2000 in Riley & Hawe, 2005) stelt dat mensen stories vertellen, 

maar narratives krijgen vorm tijdens de analyse van de stories. De taak van de onderzoeker is het 

interpreteren van de stories om zo de onderliggende narratives te analyseren (Riley & Hawe, 2005).  
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4.6.1. VOICE RELATIONAL APPROACH 
 

De voice relational approach werd ontworpen door Brown en Gilligan (1992,1993 in Goodley et al., 

2004) en Brown et al. (1989, 1991 in Goodley et al., 2004) en vond zijn oorsprong in de feministische 

traditie.  

 

De analyse krijgt vorm aan de hand van vier verschillende leesmomenten van de verzamelde verhalen. 

De eerste lezing houdt het zoeken naar een plot in en naar de reacties van de onderzoeker op de 

verhalen. Tijdens de tweede lezing wordt er gezocht naar de ik-figuur. De derde lezing staat in het 

teken van het zoeken naar relaties die werden uitgestippeld in de verhalen. Tot slot wordt, tijdens de 

vierde lezing, de verteller geplaatst binnen culturele contexten en sociale structuren (Goodley et al., 

2004).   

 

Een gedetailleerd overzicht van de vier verschillende leesmomenten wordt hieronder schematisch 

weergegeven, dit naar analogie met Goodley, Lawthom, Clough & Moore (2004).  

 

Leesmoment Omschrijving 

 

Lezing 1:  Reading for 

plot and our response to 

the narrative 

 

Er wordt gezocht naar terugkerende thema’s, woorden en metaforen. De 

onderzoeker reflecteert eveneens op de relatie die hij/zij heeft met de verteller 

(achtergrond, geschiedenis en ervaringen). Hij gaat als het ware op zoek naar 

zichzelf in de tekst. Dit staat de onderzoeker toe om te onderzoeken hoe 

zijn/haar assumpties mogelijks de interpretaties beïnvloeden.  
 

 

Lezing 2: Reading for 

the voice of ‘I’ 

 

Tijdens deze lezing wordt er gezocht naar de ‘ik’ en hoe deze verschuift naar 

‘we’ of ‘jij’, wanneer percepties of ervaringen bediscussieerd worden. Brown 

& Gilligan (1993 in Goodley, Lawthom et al., 2004) noemen deze lezing: 

“how she speaks of herself before we speak of her”. 
 

 

Lezing 3: Reading for 

relationships 

 

Tijdens de derde lezing wordt er gezocht naar de manier waarop de respondent 

spreekt over interpersoonlijke relaties met andere mensen en bredere sociale 

netwerken. Er vindt een bewust zoeken naar relaties plaats waarbij connecties, 

autonomie en afhankelijkheid onderzocht worden. 
 

 

Lezing 4: Placing people 

within cultural contexts 

and social structures 

 

De narratieven worden hier verkend in termen van bredere politieke, culturele 

en sociale contexten.  
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In dit onderdeel worden de resultaten van de narratieve interviews gepresenteerd. De ervaringen van 

Jessica die verband hielden met de onderzoeksvraag werden uit de gesprekken gedestilleerd. Samen 

met Jessica, werd er besloten om de onderzoeksresultaten thematisch voor te stellen. De gesprekken 

werden gezamenlijk overlopen, waaruit we samen enkele rode draden – in de vorm van thema’s – 

hebben gekozen. Het doel van de thema’s is om een overzichtelijk geheel te bekomen die de 

belangrijke levensgebeurtenissen van Jessica met betrekking tot de onderzoeksvraag voorstellen. De 

voorstelling van de onderzoeksresultaten wordt eveneens gekleurd door enkele persoonlijke bijdragen 

van Jessica. De interviews werden ingeleid en aangevuld met Nederlandstalige liedjes. In het verhaal 

werden de geselecteerde thema’s telkens gelinkt aan het bijhorende liedje. Daarnaast gebeurde de 

bespreking van de onderzoeksresultaten aan de hand van tekeningen. Jessica heeft de belangrijkste 

thema’s en ervaringen creatief op papier gezet en dienen doorheen het verhaal als illustrerende 

tekeningen. De muziek en de tekeningen zijn tekens van de persoonlijkheid en inbreng van Jessica, op 

die manier wordt zij in deze scriptie geïntegreerd.  

 

In paragraaf 5.1. wordt het verleden van Jessica geschetst. Enkele gebeurtenissen die een grote impact 

hebben gehad op Jessica’s leven worden beschreven.  

De liefde vormde een centraal gespreksonderwerp gedurende de narratieve interviews. In paragraaf 

5.2. wordt er aan de hand van enkele fragmenten geïllustreerd wat liefde betekent voor Jessica en 

welke liefdeservaringen haar leven doorkruisten. Haar persoonlijke kijk op de liefde wordt doorheen 

het verhaal verduidelijkt.  

Jessica vindt haar uiterlijk heel belangrijk. In paragraaf 5.3. wordt er aandacht besteed aan dit thema 

en aan  Jessica’s accenten, bekommernissen en wensen met betrekking tot dit thema. 

In paragraaf 5.4. wordt er dieper ingegaan op het thema vrouwzijn.  

Paragraaf 5.5. schetst hoe belangrijk vriendschap is voor Jessica.  

Tot slot wordt er in paragraaf 5.6. een blik geworpen op Jessica’s toekomst, waarbij haar wensen en 

dromen aan bod komen.  

 
In de gesprekken met Jessica komen heel wat andere personen aan bod, die allen een belangrijke rol in 

haar leven spelen. Omdat ik hun recht op privacy niet wil schenden, gebruik ik fictieve namen om hen 

voor te stellen.  
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5.1. MIJN VERLEDEN___________________________________ 
 

Jessica woont bij haar tante en haar neef. Haar moeder is drie jaar geleden overleden. Dit heeft een 

grote impact gehad op haar leven, waar ze tot op heden aan terugdenkt. Jessica mist haar moeder 

enorm.  

 
(Jessica) Het is al drie jaar dat mijn moeder dood is. 
(Justine) Denk je nog veel aan jouw mama? 
(Jessica) Ja. 
(Justine) Kijk je op naar je mama? 
(Jessica) Ja, ik heb zo’n klein fotootje op mijn nachtkastje 
in zo’n kruis met haar naam erop en de datum waarop ze 
overleden is. 
(Justine) Ja, van in de kerk. 
(Jessica) Ja. 
(Justine) Was je liever bij je moeder? 
(Jessica) Ja, het was beter bij zij. 
(Justine) Wat mis je aan jouw mama? 
(Jessica) Dat ze er niet meer is. 
 

De laatste maanden van haar moeders leven heeft Jessica gezorgd voor haar moeder. Zo moest ze 

koken, afwassen, afdrogen en haar moeder eten geven. Samen met haar tante heeft ze gewaakt aan 

haar moeders sterfbed. 

 
(Justine) Wat had jouw moeder? 
(Jessica) Baarmoederkanker. En allemaal bloed verliezen. Zo’n stukken van bloed. Al zo’n 
dingen. Allemaal in huis, hé. En ze moest eens naar de kliniek voor bloed te geven met zo’n 
dingske. En het vloog er allemaal uit. Het was er allemaal eruit. Al het bloed ging eruit. Het bleef 
niet in haar. In spoed is ze overleden. In spoed zelf, in bed. Het is daar dat ze overleden is. 
(Justine) Heb jij moeten bellen naar het spoed? 
(Jessica) Neen, mijn tante. Awel, dat ze veel bloed verloor. Ze hebben ze direct naar de kliniek 
gevoerd. Mijn huisdokter. En ik kwam aardig (onwel) van mijn epilepsie. Ik kwam heel wit en 
draaiingen. Ik heb moeten in de wachtzaal gaan zitten. Ik was niet goed. Mijn tante zei: “Wacht 
maar in de wachtzaal”, en ze heeft mij meegedaan. Want ze dacht dat ik ging één hebben. Een 
aanval. En ze passeerde, mijn tante en ze zei: “Gaat het?”. En ik zei: “Ja”. “Maar dat doet raar”, 
zei ik tegen mijn tante. Mijn tante had ook verschoten. En mijn tante heeft haar alzo genomen aan 
haar nek en ik heb haar hand genomen en er een zoen opgegeven. En draaien. Haar ogen draaiden 
alzo. Dat doet raar als je haar ogen ziet draaien. En haar hand begon koud te krijgen. En ze hebben 
haar dan in zo’n koud ding gestoken. In de Pollie daar. 
(Justine) Bij Pollie. De begrafenisondernemer. 
(Jessica) Het is daar dat ze geweest is. Het was lijk in een kamer alzo. 
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(Justine)  Ja, het is daar koud. 
(Jessica) Wij hebben daar binnen geweest en het was daar koud. Ze lag alzo (toont biddende 
handen). 
 

Na haar moeders overlijden, alvorens ze bij haar tante introk, verbleef Jessica een tijdje in   

voorziening y: een Tehuis voor Kort Verblijf voor Personen met een Handicap. Dit was de eerste maal 

dat Jessica geconfronteerd werd met een residentiële voorziening.  

 

(Justine) Je leven is veel veranderd hé na de dood van je moeder. Je bent dan naar voorziening y 
geweest. 
(Jessica) En daar ben ik veel vermagerd ervan. Van het verschot van mijn moeder. 
(Justine) Was je daar graag? 
(Jessica) Neen.  
(Justine) Waarom niet? 
(Jessica) Het was niet zo geestig. An maakte veel ruzie op ik. 
(Justine) Waarom? 
(Jessica) Gewoon alzo. Ze zei over ik: “Aja, Jessica is naar mijn kamer gekomen en geslaan tegen 
ik en al”. En dat was allemaal geen waar. 
(Justine) En wie geloofden ze? 
(Jessica) De begeleider geloofde mij. Ze zeiden: “Aja, ge moe gij dat niet zeggen. Jessica gaat niet 
naar jouw kamer. Jessica blijft in haar kamer.” 
(Justine) Wat was er nog saai? 
(Jessica) Niet zo geestig omdat je daar moeste slapen en al. 
(Justine) Mocht je daar doen wat je wilde? 
(Jessica) Neen. Ge mocht niet naar buiten gaan en al. 
(Justine) Had je daar vriendinnen? 
(Jessica) Isabel. Die vroeger in voorziening x zat. 
(Justine) Je hebt ook al verteld dat je niet mocht kiezen hoeveel je at. 
(Jessica) Zo weinig boterhammen krijgen. Twee of drie maar. 

 
Jessica vond het niet leuk in voorziening y omdat ze er niet mocht doen wat ze wou. Zo mocht ze 

bijvoorbeeld niet kiezen hoeveel en wat ze at, wanneer ze naar buiten mocht, welke 

televisieprogramma’s ze bekeek en wanneer ze nieuwe kledij mocht kopen. 

 
(Jessica) Ik mocht daar niet veel eten. Twee of drie boterhammen ’s avonds. Ik mocht geen vier 
boterhammen eten. 
(Justine) Jij mocht zelf niet kiezen hoeveel je at? 
(Jessica) De begeleiders zeiden dan: “De vrouwen twee of drie boterhammen. De venten drie of 
vier boterhammen.” 
(Justine) Dus de venten kregen een boterham meer? 
(Jessica) Ja. Dat was alzo vroeger daar. 
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(Justine) Ge voelde u daar niet goed bij? 
(Jessica) Ik eet normaal meer. 
 

Zoals reeds duidelijk werd uit het vorige, ontbreekt de vaderfiguur in Jessica’s leven. Jessica heeft 

haar vader niet lang gekend. Toch kan ze zich nog enkele dingen herinneren.  

 
(Jessica) Dat mijn vader niet fraai (braaf) was vroeger. Hij heeft me bijna door het venster 
gesmeten boven. 
(Justine) Is het waar? Waarom? 
(Jessica) En met flessen smijten. 
(Justine) Achter jouw moeder? 
(Jessica) Nee, achter ik. 
(Justine) En deed hij iets tegen jouw moeder? 
(Jessica) Met een mes. 
(Justine) Oei. Was je er benauwd (bang) van? 
(Jessica) Ja. 
(Justine) Is jouw moeder er dan van weg gegaan? 
(Jessica) Ze is dan met Leo geweest. Hij is ook dood. 
(Justine) Was hij ziek? 
(Jessica) Nee, hij heeft geslapen op straat. Op den bank en het was héél héél héél koud. En hij is 
dood gegaan. Mijn tante heeft dat aan mij verteld. Mijn echte vader is Sam. 
(Justine) Sam. 
(Jessica) Grootaerts. 
(Justine) Woont hij nog in Frankrijk? 
(Jessica) Hij is dood. 
(Justine) Jouw echter vader is dood?  
(Jessica) Hij heeft gehangen aan een touw in de garage. Zelf. 
(Justine) Hij heeft zelfmoord gepleegd in de garage? 
(Jessica) Ja. Anders moest hij heel zijn leven in een rolstoel met zijn benen. 
(Justine) Oei. Heeft hij een ongeluk gehad? 
(Jessica) Neen, van drinken. 

 
Jessica wordt soms geconfronteerd met ‘kwade woorden’, zoals ze zelf zegt, over haar vader. Toch 

zou ze graag de achternaam van haar echte vader hebben. Jessica moet vaak nog aan haar vader 

denken.  

 
(Jessica) Mijn vader, het schijnt dat dat een dronkaard was vroeger. 
(Justine) Wie zegt er dat? 
(Jessica) Mijn tante. 
(Justine)  En geloof je haar? 
(Jessica) Ik peis dat het waar is. Als zij dat zegt, dan kan dat zijn dat het waar is hé. Het is raar dat 
ik niet de achternaam heb van hem. 
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(Justine) Heb jij zijn achternaam niet? 
(Jessica) Neen. Ik heb de achternaam van mijn moeders vriend, haar tweede of haar derde vriend.  
(Justine)  Haar vriend achter papa? 
(Jessica) Ja. Ik peis het wel.  
(Justine) Mama en papa waren al uit elkaar toen jij geboren werd? 
(Jessica) Ja. En ik heb iemand anders achternaam. Waar dat mijn moeder mee geweest is. Want 
mijn vaders achternaam is Grootaerts. Ik zou graag veranderen. Grootaerts noemen. Mijn vaders 
achternaam.  
(Justine) Waarom? 
(Jessica) Het is schone (mooi). Het is een schone naam.  
(Justine) Je wilt jouw achternaam niet houden? 
(Jessica) Ik hoor dat niet graag.  

 
Jessica gaat zichzelf ook vergelijken met haar vader. Ze zegt dat ze hetzelfde karakter heeft als haar 

vader. 

 
(Jessica) Ik ben heel mijn vader. Dezelfde karakter van mijn vader. Hij had ook zo’n raar karakter. 
En kwaad, direct kwaad zijn. En zijn gedacht willen doen. En van mij is het ook alzo.  
(Justine) Ben jij vlug kwaad? 
(Jessica) (knikt) En willen mijn gedacht doen. 
(Justine)  Koppig? 
(Jessica) Ja. En als ik niet mag weggaan, ga ik toch weg. Mijn vader was hetzelfde. Als hij niet 
mocht weggaan, ging hij toch weg.  

 
Zoals duidelijk werd uit bovenstaande verhalen, werd Jessica vaderloos opgevoed. Toch denkt Jessica 

met veel plezier terug aan het leven alleen met haar moeder. Desondanks zijn er enkele ‘vieze wolken’ 

die de rooskleurige herinneringen van Jessica doorbreken.  

 

(Justine) Ben je al eens naar bed geweest met 
iemand? 
(Jessica) Met Kevin. Vroeger. (lacht) En nog één 
die mij verkracht heeft. Vroeger. Een vent van 
veertig jaar.  
(Justine)  Oei! Waar? 
(Jessica) Het was één van Frankrijk maar hij 
woonde bij mijn moeder. En mijn moeder heeft 

hem buiten gesmeten heel in zijn bloten met zijn kleren. Hupla! 
(Justine) Heeft ze jullie gevonden? 
(Jessica) Ja. Ik heb het gezegd tegen mijn moeder. En mijn moeder heeft hem buiten gesmeten met 
zijn kleren. Zijn kleren in een zak en hup! En hem in zijn bloten buiten. 
(Justine) Het was de vriend van jouw moeder? 
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(Jessica) Ja, een maat van mijn moeder. Geen vriend. Een maat. Een gewone maat.  
(Justine) Die bij jullie woonde? 
(Jessica) Ja. En mijn moeder dacht dat ik zwanger was. En ik heb naar de ding geweest voor te 
kijken dat ik zwanger was. 
(Justine) De gynaecoloog. 
(Jessica) Ja, en ik was niet. Gelukkig! Het ging moeten alzo zijn, amai! Het ging schone zijn. 
(Justine) Hoe oud was je toen? 
(Jessica) Veertien zeker of dertien... of elf. Ik weet het niet meer. Maar ik had verzeker al mijn 
regels. Maar ik was elf als ik in straat X woonde, dus het is die leeftijd die ik had. En hij woonde 
al bij ons. En ik had al mijn regels. Ik was elf jaar als hij dat gedaan heeft. Maar ik heb dat nog 
niet verteld tegen iedereen. Kevin weet dat, van vroeger. Ik heb het hem al verteld. De rest niet. 
(Justine) De begeleiders ook niet? 
(Jessica) Verzeker Bea, peis ik. De rest niet. Ik had verschoten (geschrokken) want hij zei tegen 
mij: “Aja, ga naar boven. Ik kom achter.” En hij heeft toen... Het is toen gebeurd. En seksboeken 
en al tonen. Ik wist niet dat het voor dat was. Ik dacht dat het voor te babbelen was of zoiets.  
(Justine) En je mama was niet thuis? 
(Jessica) Jawel, ze was beneden tv aan het kijken. Ik heb het direct verteld. Ik heb vlug naar 
beneden gelopen en ik heb het verteld.  En hij is dan naar beneden gekomen. En toen heeft mijn 
moeder hem buiten gesmeten. Hij zei dat het niet waar was. Maar ik zei: “Het is wel waar.” En ze 
heeft hem buiten gesmeten 
(Justine) Mama heeft jou geloofd? 
(Jessica) Ja. Maar nu zie ik hem niet meer. Maar ik ben wel bang om hem te zien op straat.  

 
De verkrachting heeft diepe littekens bij Jessica nagelaten. Zo vindt ze seksuele betrekkingen vies. Ze 
kan er niet meer van genieten omdat ze telkens moet terugdenken aan deze nare ervaring.  
 

(Justine) Heb je graag seks? 
(Jessica) Neen. 
(Justine) Waarom niet? 
(Jessica) Omdat ik daaraan denk. 
(Justine) Hoe voel je je als je daaraan denkt? 
(Jessica) Niet goed. Raar alzo. 

 
Jessica draagt ook de angst mee om opnieuw verkracht te worden. Ondanks het feit dat Jessica 
seksueel actief is geweest met haar ex-vriend, heeft ze tot op heden moeite om haar kleren uit te 
trekken in het bijzijn van haar vriend.  
 

(Justine) Waarom ben je beschaamd om voor iemand in jouw blootje te staan? 
(Jessica) Awel, dat ze mij ook zouden verkrachten.  
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5.2. DE LIEFDE: “IK BEN NIET GRAAG ALLEEN”________________ 
 

Na het voorstellen en uitleggen van de opzet van mijn scriptie aan Jessica, stelde ze nog enkele vragen, 

zoals: Waarover gaan we dan allemaal praten? Mag ik dan alles zeggen wat ik maar wil? Ik legde haar 

uit dat mijn scriptie vooral over ‘vrouwenzaken’ gaat. Jessica gaf onmiddellijk aan dat ze vooral over 

de liefde wilde praten, wat momenteel een heel belangrijk thema in haar leven is. Zo is – aan het begin 

van het onderzoek – haar  relatie met Kevin nog maar pas verbroken. 

5.2.1. JONGENS ZIJN GEK (K3) & HEEL ALLEEN (CLOUSEAU) 
 

(Justine) Vind je ook dat jongens gek zijn? 
(Jessica) Op meisjes ja, als ze een relatie hebben. (lacht) 
(Justine) Een relatie is duidelijk iets heel belangrijk voor jou hé. Waarom vind je dat zo 
belangrijk? 
(Jessica) Omdat je iemand hebt en omdat je niet alleen bent. Ik ben niet graag alleen. Ik heb liever 
een jongen met mij.  

5.2.2. ZO ZONDER JOU (CLOUSEAU): EEN GEBROKEN HART 

 
Toen ik aan het eerste interview begon, vertelde Jessica mij meteen dat ze over Kevin wilde praten. 

Kevin heeft de relatie verbroken omwille van een bericht. Jessica stuurde hem een bericht met daarin 

de boodschap dat hij niet meer mocht praten met Virginie, Lindsay en Bea – eveneens cliënten van 

voorziening x – waarop Kevin een einde maakte aan hun relatie.  

 
(Justine) Waarom is jouw relatie met Kevin gedaan? 
(Jessica) Ik heb een berichtje gestuurd. 
(Justine) Wat stond er in dat berichtje? 
(Jessica) Awel, dat hij niet meer met Virginie, Lindsay 
en Bea mocht babbelen. 
(Justine) Waarom? 
(Jessica) Omdat ik vind dat je in een relatie niet naar 
andere meisjes mag kijken. 

 

De liefdesbreuk vormde een centraal onderwerp tijdens de gesprekken. Jessica heeft het moeilijk met 

de relatiebreuk, vooral omdat ze Kevin elke weekdag nog ziet in voorziening x. Zo moet ze 

bijvoorbeeld af en toe wenen wanneer ze kijkt naar oude foto’s van hen samen. Jessica heeft het vooral 

moeilijk met het feit dat Kevin haar ontwijkt en niet meer met haar praat.  

 
(Jessica)  Als ik kijk naar de foto’s moet ik wenen. 
(Justine)  Nog altijd? 
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(Jessica)  (knikt) 
(Justine)  Heb je je foto’s niet weggedaan, want vorige week zei je dat je aan het twijfelen was om 
ze weg te doen.  
(Jessica)  Ik weet niet wat hij gaat doen, dat is het probleem. 
(Justine)  Hangen de foto’s nog uit in je kamer? Omdat je vorige week zei dat je ze in jouw kast 
ging stoppen. 
(Jessica)  Nee, ze zitten in dat potje. 
(Justine)  En kijk je soms nog eens naar de foto’s? 
(Jessica)  Ja. 
(Justine)  En hoeveel kijk je er nog naar? 
(Jessica)  Niet zoveel want ik moet dan altijd wenen. 
(Justine)  Maar ge voelt u toch al beter dan vorige week. Ge ziet er ook beter uit. 
(Jessica)  Weet je wat er lastig is, dat hij niet meer wil babbelen met mij. Dat hij laat van babbelen 
daarvoor. 
(Justine)  Totaal niet meer? 
(Jessica)  Neen. 
(Justine)  Ook geen goedendag? 
(Jessica)  Neen, ook niet. Hij wil zelfs ook niet naast mij zitten om te eten. 
(Justine) Misschien is het nog wat te vroeg om al zo dicht bij elkaar te zitten. Dat kan ik misschien 
wel begrijpen, dat kan moeilijk zijn. En zeg jij goedendag tegen Kevin? 
(Jessica)  Soms wel. 
(Justine)  En zeg je ook saluut? 
(Jessica)  Ja. 
(Justine)  En wat zegt Kevin dan? 
(Jessica)  Soms niks. Ik heb de vorige keer saluut gezegd en hij heeft niks terug gezegd. 
(Justine)  Misschien is hij nog wat boos op jou, zoals je zelf zei. 
(Jessica)  Moet je daarvoor lang boos zijn, wel amai. Ik zou niet meer vies (boos) zijn ze. Ik ben er 
al door. Ik ben al niet meer vies. Maar van hem duurt dat zo lang. 
(Justine)  En was jij in het begin boos? 
(Jessica)  Ja, omdat hij ermee stopte. Als hij er niet mee had gestopt dan ging ik niet vies zijn. 
(Justine)  Met de relatie dan. 
(Jessica)  Ja. 

5.2.3. JE HEBT ME DUIZEND MAAL BELOGEN (LAURA LYNN) 
 

De verbroken relatie zorgde niet alleen voor een gebroken hart, maar de toekomstplannen van Jessica 

verdwenen als sneeuw voor de zon. De beloftes die Kevin maakte tijdens hun relatie werden 

verbroken, samen met de relatie. 

 
(Justine) Het liedje zegt: je hebt me duizend maal belogen. Denk je daar ook zo over? 
(Jessica) Soms, omdat hij veel beloofd heeft vroeger. 
(Justine) Wat dan? 
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(Jessica) Hij heeft beloofd voor bij mij te blijven, voor te trouwen en voor kindjes te krijgen. Dat 
had hij beloofd! 
(Justine) Gingen jullie ook niet alleen gaan wonen? 
(Jessica) Ja voor tezamen, begeleid wonen. Dat ook nog.  

Haar verlangen om alleen te gaan wonen is heel groot. Samen met Kevin had ze al plannen gemaakt 

om alleen te gaan wonen.  

 
(Jessica)  En we gaan gelukkig zijn en al, zei hij. Amai! En we gaan niet op café gaan, één keer 
maar, zei hij. Later hé, voor begeleid wonen. Hij zei dat. En we gaan een kindje hebben en al, zei 
hij. 
(Justine)  Hadden jullie plannen om samen te gaan wonen? 
(Jessica)  Ja, normaal ja. 
(Justine)  Begeleid wonen? 
(Jessica)  Normaal in 2008. 
(Justine)  Heeft Chantal jullie op de wachtlijst gezet misschien? 
(Jessica)  Ja, op de wachtlijst met hem. 
(Justine)  Samen? 
(Jessica)  Ja, tezamen. 

5.2.4. JALOEZIE 

 
Wanneer een relatie nog maar pas is verbroken, kunnen gevoelens van jaloezie opwellen. Vooral als je 

elkaar nog dagelijks ziet. Jessica heeft het soms moeilijk om Kevin met andere meisjes te zien. Ook al 

heeft Kevin geen andere relatie, het blijft moeilijk voor Jessica om Kevin plezier te zien maken met 

ander meisjes.  

 
(Jessica) Ik peis dat Kevin met Stefanie is. Weet je waarom? Ze zitten altijd samen voor te eten. 
Altijd zitten ze bij elkaar aan tafel. ’S Middags. 
(Justine) Wat vind je daarvan? 
(Jessica) Ik weet het wel dat het waar is. Ge ziet dat direct. 
(Justine) Hoe weet je dat het waar is? 
(Jessica) Awel, ze zitten altijd samen aan tafel. Hij heeft mij niet meer nodig maar hij pakt wel een 
ander. 
(Justine) Beetje jaloers? 
(Jessica) Een beetje. 
(Justine) Ben je nog verliefd op Kevin? 
(Jessica) Nee. Voorlopig niet meer. 
(Justine) Ben je het zeker? Omdat je zo jouw schouders ophaalt. 
(Jessica) Maar hij kijkt soms nog naar ik. Het is gedaan en hij kijkt nog naar ik.  
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Jessica denkt dat Kevin haar soms opzettelijk jaloers maakt. Wanneer hij met andere meisjes plezier 

maakt, is het voor haar moeilijk om dit aan te zien. Vooral wanneer hij haar daarbij nog eens expliciet 

aankijkt, krijgt ze het moeilijk.  

 
(Jessica) Dat Kevin mij jaloers maakt, heel de tijd. 
(Justine) Waarom? 
(Jessica)  Ik weet het niet. En hij lacht dan in mijn aangezicht. 
(Justine)  Wat doet hij dan om je jaloers te maken? 
(Jessica)  Awel, lachen met de anderen alzo. 
(Justine)  Wat bedoel je met de anderen? 
(Jessica)  Als hij iets zegt, beginnen de anderen al te lachen. 
(Justine)  Geef daar eens een voorbeeld van.  
(Jessica)  Dat hij iets zei tegen Fran en tegen Greet en dan is hij beginnen lachen. Alle twee. En hij 
lachte luid. 
(Justine)  En jij denkt dat dit is om jou jaloers te maken? 
(Jessica)  Ja, want hij zat te kijken in mijn aangezicht dan. 
(Justine)  Kan het niet gewoon zijn dat hij het gesprek grappig vond?  
(Jessica)  Het was in de leefruimte. 
(Justine)  Tijdens het eten dan? 
(Jessica)  Ja, want hij zat recht te kijken in mijn aangezicht dan. 
(Justine)  Wat zei hij dan al? 
(Jessica)  Awel, dingen vertellen. 
(Justine)  Hij mag toch babbelen met andere mensen? 
(Jessica)  Jawel, maar hij moet het niet express (opzettelijk) doen. 
(Justine)  Hoe weet jij dat hij dat express doet? 
(Jessica)  Omdat hij kijkt in mijn aangezicht en hij begint ermee te lachen. Het is dat dat ik lastig 
vind. 

 
Kevin en Jessica zitten samen in de netbalploeg van voorziening x. Wanneer ze gaan matchen tegen 

andere voorzieningen, moeten ze als team samenwerken en overeenkomen op het veld. Naast het veld 

worden soms eens woorden gewisseld, al dan niet uit jaloezie… 

 
(Justine)  Ik heb gehoord dat er iets gebeurd is tijdens het turnen. 
(Jessica)  In de netbal. 
(Justine)  Ja. 
(Jessica)  Ja. Er is weer spel (ruzie) geweest. 
(Justine)  Wat is er gebeurd? 
(Jessica)  Ik heb An-Sofie geroepen en gezegd: “Ge moet het niet aanmaken met Kevin.” 
(Justine)  Wie is An-sofie? 
(Jessica)  Een meisje waar hij ook heel de tijd mee lacht en al. En heel de tijd er naartoe gaat. 
(Justine)  Waar heb je ze dan gezien? Aan het zwembad in de sporthal? 
(Jessica)  Nee, we moesten ertegen spelen. Woensdag. 
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(Justine)  Ben je woensdag moeten gaan matchen? 
(Jessica)  Ja, we hebben gewonnen tegen voorziening z. 
(Justine)  Ach, en kende je dat meisje? 
(Jessica)  Euh, ja van in mijn vroegere school. 
(Justine)  En wat zei dat meisje allemaal? 
(Jessica)  Dat meisje zei: “Awel, ik ga het niet aanmaken met hem.” 
(Justine)  En heb je dat dan gaan zeggen tegen Kevin? 
(Jessica)  Nee, ik heb gewoon gezegd tegen Kevin: “Aja, An-Sofie wil niet met jou.” Omdat ze dat 
gezegd had tegen ik. 
(Justine)  Is dat meisje over Kevin beginnen babbelen tegen jou of heb je dat gewoon gevraagd? 
(Jessica)  Ik heb dat gewoon gezegd. Omdat hij er heel de tijd mee lachte en al. 
(Justine)  Met dat meisje? 
(Jessica)  Jaja. En hij had het vroeger ook nog aan met mij en hij heeft dat ook nog gedaan. 
(Justine)  En wat zegt hij dan aan dat meisje als hij ermee lacht? 
(Jessica)  Altijd dingen vertellen en zij had een keer gevraagd aan Kevin om het aan te maken 
terwijl hij met mij was. En het is daarom ook. 
(Justine)  Dat je het aan haar gevraagd hebt? 
(Jessica)  Ik heb gezegd: “Ge zou het best niet aanmaken want ge krijgt daarvan problemen met 
hem. Ge krijgt problemen met hem. Zoals ik nu heb. Ik heb ervan problemen”. “Aja maar ik ga het 
niet aanmaken hoor”, zei ze. 
(Justine)  Ben jij dan ook niet een beetje jaloers? 
(Jessica)  Hij maakt mij zelf jaloers. Het is gedaan maar hij maakt mij zelf jaloers. 
(Justine)  Ja, maar dat zijn twee verschillende dingen hé. Volgens jou maakt hij jou jaloers, maar 
ben je dan ook effectief jaloers? Zoals je daarnet zei: als hij praat met iemand en hij kijkt in jouw 
aangezicht, ben je dan jaloers? 
(Jessica)  Als hij dat doet, ja. Anders niet. 
(Justine)  Wat voel je dan? 
(Jessica)  Niet gerust. Niet op mijn gemak. Omdat ik denk dat hij dat express (opzettelijk) doet. 
Hij kijkt dan recht in mijn aangezicht hé. 
(Justine)  En op de netbal. Hoe heeft Kevin dan gereageerd op jou? 
(Jessica)  Hij heeft gewoon gezegd: “Aja, ik wil ook niet met haar.” 
(Justine)  En heeft hij daarna nog met jou gepraat? 
(Jessica)  Nee. Hij wilde alzo komen voor te slaan (toont slagbeweging). 
(Justine)  En waarom ging hij jou willen slaan? 
(Jessica)  Omdat ik gewoon dat gezegd heb verzeker. Ofwel omdat ik gaan babbelen heb tegen 
An-Sofie. Verzeker daarom. 

5.2.5. “ALS HET GEDAAN IS MET DEN ÉÉN, HEB JE NOG DEN ANDER.” 

 
Na Kevin heeft Jessica enkele andere liefdes gehad. Jessica is niet graag alleen en ging ook actief op 

zoek naar een vriend. Meteen na Kevin is ze even samen geweest met Frank, een jongen uit 
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voorziening x. Maar tijdens haar relatie met Frank heeft ze contact gelegd met Dirk, een jongen die ze 

via het internet heeft leren kennen. Op een bepaald moment had ze twee vrienden tegelijk… 

 
(Jessica) Ik heb een nieuwe vriend. 
(Justine) Frank? 
(Jessica) Neen, het is nog iemand anders. Buiten hier. Van de site. 
(Justine) Van… 
(Jessica) De site. Dak een berichtje heb gestuurd voor jongens. Voor een relatie te hebben.  
(Justine) Wat is dat een site? 
(Jessica) Dat je een berichtje moet sturen: ‘aja ik ben vrij, ik zoek een vriend’, dadde. En diene 
jongen wil met mij. Maar ik heb hem nog niet gezien. 
(Justine) Wat heeft hij gestuurd? 
(Jessica) Aja, ik zou je graag leren kennen en ik wil met jou. 

 
Jessica geniet van de aandacht die ze krijgt van de jongens. Ze vindt het totaal niet erg om met twee 

jongens tegelijkertijd een relatie te hebben, want als de één het gedaan maakt, dan heb je nog de 

ander… Op die manier wordt ze niet meer gekwetst. 

 
(Justine) Je bent dan geen koppel meer met Frank? 
(Jessica) Jawel! Ook een beetje. Hier. 
(Justine) Je hebt er dan twee? 
(Jessica) Hier Frank en daar Dirk. 
(Justine) Weet Frank dat je nog een andere vriend hebt? 
(Jessica) Ik denk het wel. Hij heeft het al een paar keer gehoord. Maar het kan hem niet schelen 
van hem. 
(Justine) Dus je hebt twee vrienden? En wat vind je er zelf van? 
(Jessica) Geestig (leuk). 
(Justine) En vind je dat eerlijk? 
(Jessica) Voor mij geeft dat niet. 
(Justine) Weet Dirk dat je nog een vriend hebt in stad X? 
(Jessica) (Schudt het hoofd) Neen. 
(Justine) En ga je het hem zeggen? 
(Jessica) Ik ga maar zwijgen. Zie dat ik onder mijn voeten krijg.  
(Justine) Vind je dat eerlijk? 
(Jessica) Voor mij geeft dat niet. 

5.2.6. K VRAAG HET AAN (DE FIKSKSES): EEN NIEUWE LIEFDE 
 
Jessica heeft Dirk maar éénmaal ontmoet. Ze is alleen naar Gent afgereisd met de trein om hem een 

bezoekje te brengen. Ze hielden vooral via sms’jes contact. Nadat Dirk wekenlang niets meer van zich 

liet horen en haar vele sms’jes niet beantwoordde, was een breuk onafwendbaar. Tijdens het 

verwerkingsproces, kruiste Bert haar pad. Bert is een jonge man – en een nieuwe cliënt van 
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voorziening x – die tijdens de weekdagen ook in het dagcentrum verblijft. Jessica is voor Bert gevallen 

en momenteel vormen ze een hecht koppel. Jessica heeft bijgevolg besloten om haar relatie met Frank 

te beëindigen. Ze is dolenthousiast over haar nieuwe liefde en dat bewijst ze met een liefdevolle 

tekening.  

 

 

(Jessica) Ik heb een nieuwe vriend. Bert. (lacht) 

(Justine) Hij komt ook naar voorziening x? 
(Jessica) Ja. 
(Justine) Hoe komt het dat jullie samen zijn? 
(Jessica) Omdat dat een snelle (mooie) jongen is. 
(Justine) Hoe zijn jullie samen gekomen? 
(Jessica) Omdat Roland het gevraagd heeft. Hij heeft 
gezegd: “ja.” 
(Justine) Roland heeft het voor jou gevraagd aan Bert? 
(Jessica) En Bert zei: “Ja, het is aan. Het is goed.” 

 
 
 

Jessica heeft meerdere malen, doorheen de gesprekken, benadrukt dat ze op zoek is naar liefde. Nu 

ze opnieuw een vriend heeft, is ze gelukkig. Aan de hand van een tekening uit ze haar gelukkig 

gevoel. De tekening toont twee lachende zonnen: Jessica en Bert.  

 
 
 
 
 

(Justine) Waarom wou je een nieuwe liefde? 
(Jessica) Omdat ik niet meer alleen zou zijn. Dat ik 
zou gelukkig zijn. 
(Justine) En ben je gelukkig? 
(Jessica) Nu wel. 
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5.3. MIJN UITERLIJK: “IK WIL SNEL ZIJN”____________________ 
 

5.3.1. MOOI ZIJN ALLE VROUWEN (JO VALLY & LUC STEENO) 

Jessica vindt haar uiterlijk heel belangrijk. Zo laat ze bijvoorbeeld elke week, op vrijdag, haar nagels 

vijlen en lakken door haar beste vriendin. Het bijhorende zelfportret onthult Jessica zoals ze zichzelf 

graag ziet als vrouw: met juwelen (oorringen en neuspiercing), een mooi kleedje, make-up en lang 

haar.  

 
(Justine) Je zegt: meisjes zijn mooier en beter dan jongens. 
Wat doe jij dan om jou mooi te maken? Wil je mooi zijn? 
(Jessica) Ja. 
(Justine) En wat doe je dan? 
(Jessica) Mij schminken. En nu mijn haar laten groeien.  
(Justine) En waarom laat je het groeien? 
(Jessica) En dadde (wijst naar haar vingers), nagellak en 
ringen. En oorringen en kettingen. En bandjes doe ik ook 
soms aan.  
(Justine)  En waarom laat je je haar groeien? 
(Jessica)  Omdat dat schone is. Het is schoner dan kort haar.  
(Justine)  En je hebt je haar ook gekleurd? 
(Jessica)  Ja, blonde stressen. 

(Justine)  Vind je jezelf mooi? 
(Jessica)  Met mijn kort haar niet, maar wel met lang haar. (Lacht) 

5.3.1. WE GAAN NU OP DIEET (ANITA EN ED)  

Jessica vindt zichzelf wat te dik. Ze zou heel graag vermageren. Ze probeert wat op haar voeding te 

letten, zodat ze wat kilo’s kan verliezen.  

 
(Justine)  Ben je tevreden met jezelf? 
(Jessica)  Ja. 
(Justine)  Zou je iets willen veranderen? 
(Jessica) Mager. Vermageren. (lacht) 
(Justine) Waarom zou je willen vermageren? 
(Jessica) Omdat je schoner zijt als je mager bent. En als je dikke zijt niet. 
(Justine)  Is dat voor jezelf dat je wil vermageren? 
(Jessica) Ja. 
(Justine) Of is het voor de jongens? 
(Jessica) Ook voor de jongens, en voor mezelf.  
(Justine)  Hoe bedoel je voor de jongens? 
(Jessica) Dat ze dan naar mij zullen komen. (lacht) 
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(Justine) Je denkt dat ze dan meer naar jou gaan komen? 
(Jessica) (lacht) Achja, de jongens doen dat hé. Naar meisjes komen.  
(Justine) De meisjes moeten niet naar de jongens gaan? 
(Jessica)  Ach neen hé! T’is altijd de jongens die komen. Ge moet laten de natuur doen. (lacht) 
(Justine) Jongens komen dus naar de … 
(Jessica)  Meisjes. 
(Justine)  Dat is de natuur? 
(Jessica)  Ja. 
(Justine) Dus je wilt vermageren voor de jongens.  
(Jessica) Maar ik heb dat eens gezien dat er een jongen naar een meisje gaat. Naar meisjes gaan. 
(Justine)  Je hebt dat eens gezien? 
(Jessica)  Ja. 
(Justine)  En waar heb je dat gezien? 
(Jessica) Aan het station. Er zijn veel jongens die dat doen. Naar meisjes gaan. Naar meisjes die 
mager zijn. (lacht) 
(Justine) En doe je iets speciaal om te vermageren? 
(Jessica) Een beetje opletten wat ik eet. Niet veel sneukelen (snoepen) en chicletten (kauwgom) 
mag ik niet voor mijn appareil (beugel). En veel water drinken. 

5.3.2. MAKE-UP (KINDEREN VOOR KINDEREN) 

Jessica vindt het belangrijk om mooi te zijn. Ze maakt zich graag op voor de jongens.  
 

(Jessica) Ik ga mij schminken vanavond voor achter die medailles van de netbal te gaan.  
(Justine) Waarom? 
(Jessica) Om snel (mooi) te zijn. Als er daar schone ventjes zijn. (lacht) Aja dat kan. 
(Justine) Wat ga je schminken? 
(Jessica) Mijn ogen en dat hier (wijst naar lippen). Lippenstift. 
(Justine) In welk kleur? 
(Jessica) De lippenstift? Roze of licht roze. 
(Justine) En je ogen? 
(Jessica) Misschien wit. 
(Justine) Heb je zo’n doos met verschillende kleuren? 
(Jessica) Ja.  

5.3.3. MODE (KINDEREN VOOR KINDEREN) 

Jessica kleedt zich graag jong. Ze volgt de mode, want dat is voor jonge mensen. Jessica heeft zo haar 

eigen redenen om de mode te volgen:  

 

(Justine)  Volg jij de mode? 
(Jessica)  Ja. 
(Justine)  Hoe weet je wat in de mode is en wat niet? 
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(Jessica)  Awel, de oude mensen doen iets anders aan. 
(Justine)  Waarom wil je de mode volgen?  
(Jessica)  Omdat ik jong ben. Voor snel (mooi) te zijn. (lacht) Dan de jongens zouden kijken.  
 

Ze draagt bijvoorbeeld schoenen met hoge hakken, broeken met diamanten op en T-shirts van haar 

idool Eminem. Jessica gaat graag winkelen. Ze vindt het leuk om nieuwe kleren te kopen. Ze beslist 

ook zelf wat ze gaat kopen en wat ze ’s morgens aandoet. 

 

(Justine) Ga je veel gaan winkelen? 
(Jessica)  Soms. 
(Justine)  Wat bedoel je met soms? 
(Jessica)  Als ik kleren nodig heb, nieuwe. 
(Justine)  Beslis jij dat of jouw tante? 
(Jessica)  Ik beslis dat, wanneer. 
(Justine)  Gaat jouw tante mee gaan winkelen of krijg je geld en ga je alleen? 
(Jessica)  Ze is nu meegegaan achter broeken.  
(Justine)  Mag je dan zelf kiezen? 
(Jessica)  Ja. 
(Justine)  En als jouw tante het niet graag ziet, mag je het dan ook kopen? 
(Jessica)  Ja. 
(Justine)  Ga je soms alleen gaan winkelen? 
(Jessica)  Soms, achter die schoenen ben ik alleen geweest. 
(Justine)  Krijgt je dan geld mee van jouw tante? 
(Jessica)  Van mijn advocaat. Zakgeld. 
(Justine)  En daar koop je dan je kleren mee? 
(Jessica)  Ja. 
(Justine)  Moet je dan vragen aan jouw advocaat of je kleren mag gaan kopen? 
(Jessica)  Ja, ik krijg dan extra zakgeld. 

5.4. “IK ZOU LIEVER EEN MANNEKE ZIJN”____________________ 
 

5.4.1. IK BEN ZO BLIJ DAT IK EEN VROUW BEN! OF TOCH NIET? (PAUL DE LEEUW) 

Jessica vindt zichzelf een mooie, sterke vrouw. Toch is ze niet altijd even blij met haar vrouw-zijn. 
 

(Justine)  Ben jij blij dat je vrouw bent? 
(Jessica)  Ik zou liever een manneke zijn! (lacht) 
(Justine)  Waarom? 
(Jessica)  Awel, ik zou mijn regels niet hebben. 
(Justine)  Vind je dat ambetant? 
(Jessica)  (knikt) 
(Justine)  Waarom vind je dat ambetant? 
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(Jessica)  Omdat je vrouw bent,  heb je dat altijd.  
(Justine)  Dat is juist. Wat vind je precies ambetant aan jouw regels? 
(Jessica)  Dat je dan pijn aan je hoofd hebt. En soms in je buik.  

5.4.2. IK BEN EEN VROUW (OPIUM) 

Wat verstaat Jessica onder vrouwzijn? Deze vraag mag, in een scriptie die het vrouwzijn centraal stelt, 

niet onbeantwoord blijven.  

 
(Justine) Wat is voor jou vrouwzijn? 
(Jessica) Awel, dingen die de mannen niet hebben. Dat zijn dingen van vrouwen. 
(Justine) Zoals? 
(Jessica) Awel, borsten en het onderste. Dat hebben de venten niet en de vrouwen hebben dat wel 
(Justine) Wat verschilt er nog? 
(Jessica) En geen oorringen en geen ringen en geen ketting. 
(Justine) Dat is het uiterlijk. Zijn er nog innerlijke verschillen? Gedragen vrouwen en venten zich 
hetzelfde? 
(Jessica) Venten hebben kort haar. Maar er zijn er ook die lang haar hebben.  
(Justine) Je hebt ook vrouwen met kort haar. 
(Jessica) (lacht) En regels.  
(Justine) Ja, dat is juist. Gedragen venten zich hetzelfde als vrouwen? 
(Jessica) Van babbelen. 
(Justine) Leg eens uit. 
(Jessica) Een andere stem van vent.  
(Justine) Ja, je hebt gelijk. De mannen hebben een zwaardere, diepere stem 
(Jessica) En wij niet. 

5.5. VRIENDSCHAP____________________________________ 
 

5.5.1. WIJ ZIJN VRIENDINNEN (K3) 
 

(Jessica) Greet en Marthe zijn mijn beste vriendinnen. Als er iets scheelt mag ik dat altijd tegen zij 
zeggen.   

      
Jessica heeft twee beste vriendinnen: Greet en Marthe, twee zussen. Ze hebben elkaar leren kennen in 

voorziening x. Net zoals Jessica, gaan Greet en Marthe elke weekdag naar het dagcentrum. Ze zitten 

ook in dezelfde leefgroep, waardoor ze heel veel tijd samen kunnen doorbrengen. 
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(Justine) Wat vertel je zoal tegen jouw beste 
vriendinnen? 
(Jessica) We vertellen wat er op onze lever ligt. Als zij 
problemen hebben dan vertellen ze het tegen mij, Marthe 
en Greet. En ik aan hen. 
(Justine) Vind je vriendschap belangrijk? 
(Jessica) Ja, dat is geestig (leuk).  
 
Zoals reeds eerder vermeld, is Jessica niet graag alleen. 

Een beste vriendin is voor Jessica iemand waar je altijd 

mee samen bent en alles mee samen doet.  

 
(Jessica) Marthe en Greet hebben gezegd dat ze mijn 
beste vriendinnen zijn, maar dat ze graag vrijheid nodig 

hebben. Lijk Bea en Virginie zijn altijd samen, en dat vind ik beste vriendinnen. Iemand die niet 
altijd samen zijn, zijn geen beste vriendinnen.  
(Justine) Zijn Marthe en Greet dan niet jouw beste vriendinnen? 
(Jessica) Ik peis het niet. Omdat ze niet zoals Bea en Virginie doen. Niet altijd bij mij zijn. Ze 
willen niet meer altijd bij mij zijn. Ze willen vrijheid hebben, zeggen ze. 
(Justine) Hoe heb je daarop gereageerd? 
(Jessica) Ik voel me daar een beetje raar bij. Omdat ze zij heel de tijd samen zijn. 
(Justine) Greet en Marthe? 
(Jessica) Neen, Bea en Virginie. En ik niet. Ik bij niemand lijk niet meer. Niet meer zo veel. 
(Justine) En jij wilt dat ook met Greet en Marthe? 
(Jessica) Ja, maar zij willen niet. Zij willen vrijheid. 
(Justine) Wat hebben ze precies gezegd? 
(Jessica) Wij kunnen niet altijd bij jou zijn. We hebben ook vrijheid nodig. 

 

Greet en Marthe zijn nog steeds de beste vriendinnen van Jessica, ondanks hun nood aan vrijheid. 

Sinds Jessica een nieuwe vriend heeft, steunt ze niet meer zoveel op Greet en Marthe. In voorziening x 

brengt ze momenteel haar vrije tijd door met Bert. 

5.5.2. INTERNETVRIENDEN: “IK HEB ME INGESCHREVEN OP WWW.NETLOG.BE VOOR 

VRIENDINNEN EN MATEN TE HEBBEN” 

 
Jessica zou graag een grote vriendenkring hebben. Ze gaat actief op zoek naar nieuwe ‘maten’. Ze 

beantwoordt zoekertjes in de krant, waarin mensen aangeven dat ze op zoek zijn naar vrienden. 

Daarnaast zet ze haar zoektocht verder op de website www.netlog.be. Jessica geeft aan dat de 

computer haar belangrijkste hobby is.  
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(Jessica) Als ik er ga opgaan, ga ik ook veel maten hebben. 
In de bibliotheek op netlog. 
(Justine) Waarom wil je zoveel maten? 
(Jessica) Awel, dat ik niet meer alleen ben. Ik heb graag 
volk rond mij. 
(Justine) Waarom? 
(Jessica) Voor mij te amuseren en uit te gaan. 
(Justine) Waarom ben je bang om alleen te zijn? 
(Jessica) Ik weet het niet. 

 

5.6. TOEKOMSTPLANNEN________________________________ 
Samen met Jessica werd er even vooruit gekeken. Hoe ziet Jessica zichzelf in de toekomst? Jessica wil 

later vooral een vriend, een kindje, mager zijn en alleen wonen. Deze vier thema’s zijn gedurende de 

gesprekken heel vaak op de voorgrond komen te staan. 

 
(Justine) Wil je kinderen? 
(Jessica) Later. Ééntje.  
(Justine) Waarom maar ééntje? 
(Jessica) Omdat dat veel werk is. 
(Justine) Waarom wil je kinderen? 
(Jessica) Omdat dat geestig (leuk) is en omdat ik dat graag zie.  
 

Jessica wil later graag een kindje, zoals zoveel vrouwen koestert Jessica een kinderwens. Wanneer 

mensen haar afraden om later een kindje te krijgen, heeft Jessica een pasklaar antwoord klaar: 

 
(Justine) Zijn er mensen die zeggen tegen jou dat je geen kindjes mag hebben? 
(Jessica) Soms mijn tante. 
(Justine) Wat bedoelt ze daarmee? 
(Jessica) Dat dat veel werk is en al zo’n dingen. 
(Justine) Ze wilt niet dat je kindjes hebt? 
(Jessica) Neen. Maar ik mag wel. Ze heeft zij ook één. Ze heeft zij ook een zoon. Iedereen doet 
wat ze willen. Als ze zij dat willen. 
(Justine) Wanneer zou je een kindje willen? 
(Jessica) Nu nog niet. Later. 

 
Wat zal de toekomst brengen voor Jessica? Niemand zal het nu al weten. Jessica heeft alvast haar 

eigen dromen. 
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(Justine) Wat zou je nog willen in de toekomst. Je hebt al gezegd: een vriend, slank zijn en een 
kindje. 
(Jessica) Dat is alles. En samenwonen. 
(Justine) Dat is ook belangrijk hé, voor jou. Wil je niet meer bij je tante wonen? 
(Jessica) Neen. 
(Justine) Waarom niet meer? 
(Jessica) Omdat ik groot genoeg ben om mijn plan te trekken, in een huizeke. 
(Justine) Moeit jouw tante zich te veel misschien? 
(Jessica) Nee, maar ik zou graag voort gaan. 
(Justine) Een beetje meer onafhankelijkheid? 
(Jessica) Ja, een beetje vrij zijn en al. 
(Justine) Je wilt meer vrijheid? 
(Jessica) Ja. 

(Justine) Wat zou je dan doen als je meer 
vrijheid hebt? 
(Jessica) Weggaan met maten en vriendinnen. 
(Justine) En nu gaat dat niet? 
(Jessica) Neen, dat gaat niet zo goed. 
(Justine) Waarom niet? 
(Jessica) Omdat ik moet meer thuis blijven. 
(Justine) Mag je van je tante gaan waar je wilt? 
(Jessica) Niet overal. 

(Justine) En dat zou je wel willen? 
(Jessica) Ja. 

 
Nu Jessica een nieuwe vriend heeft is haar wens al grotendeels vervuld. Jessica geeft aan dat ze graag 

zou gaan samenwonen met Bert. Ze wil zelfs binnenkort trouwen… 
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Het verhaal van Jessica levert een overvloed aan analysemateriaal. Hier wordt er via de voice 

relational approach (Goodley et al., 2004), en de bijhorende vier leesbrillen, getracht om deze 

veelheid aan reflectiemateriaal  te analyseren.  
 

6.1. EERSTE LEZING: READING FOR THE PLOT AND OUR 
RESPONSES TO THE NARRATIVE___________________________ 
 

6.1.1. HET PLOT: WAT IS DE RODE DRAAD DOORHEEN HET VERHAAL? 
 
Jessica haar leven kan gezien worden als een zoektocht. Jessica is op zoek naar liefde, affectie, 

vriendschap en nabijheid. De zin ‘omdat ik niet alleen wil zijn’, komt meerdere malen voor in het 

verhaal, dit met betrekking tot liefde, vriendschap en familie. Jessica heeft in haar verleden meerdere 

verliezen gekend, zoals haar moeder, haar vader, haar maagdelijkheid, haar vriend, haar hond en haar 

stiefvader. De angst om alleen te zijn, is een centrale angst in Jessica’s leven. Haar zoektocht naar 

vriendschap en liefde kent een actief karakter, waarbij ze zoekertjes in de krant beantwoordt en het 

internet afschuimt op zoek naar ‘maten en vriendinnen’. Jessica is ook op zoek naar zichzelf. Wat is 

haar plaats in deze wereld? Ze heeft haar toekomst al min of meer gepland. Ze weet wat ze wil: een 

vriend, een kindje, vermageren en alleen wonen. Deze vier thema’s komen meerdere malen aan bod in 

de gesprekken. Daarnaast heeft haar verleden ook een impact op haar identiteit. Ze gaat na in hoeverre 

ze op haar vader lijkt. Ze wil de achternaam van haar biologische vader aannemen, hoewel ze hem zelf 

nooit gekend heeft.  

 

Jessica ziet vrouw-zijn als een concrete afscheiding van het man-zijn. Ze focust zich vooral op 

uiterlijke kenmerken, zoals ‘mannen hebben geen borsten’, ‘mannen hebben kort haar’ en ‘mannen 

hebben een andere stem’. Jessica zou zelf liever een man zijn, want dan heeft ze geen last meer van 

haar pijnlijke maandstonden. Naast dit kwaaltje, is Jessica best fier op haar vrouwelijkheid. Ze heeft 

aandacht voor de mode, draagt heel graag make-up en juwelen en draagt schoenen met een torenhoge 

hak. Jessica maakt zich namelijk heel graag op voor de jongens. Ze vindt het belangrijk om mooi te 

zijn voor haar vriend.  

 

Hieronder wordt een schematisch overzicht gegeven van de belangrijkste thema’s doorheen het 

verhaal: 
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Wie?  

(centrale figuren, 

plaatsen of 

gebeurtenissen) 

Wat? 

(korte omschrijving) 

Gevoelens? 

 

Moeder 

 

Centrale figuur in het verhaal. Ze is enkele jaren 

geleden overleden. Jessica heeft voor haar 

moeder moeten zorgen: koken, afwassen, kuisen 

en moeder eten geven. Samen met haar tante 

heeft ze aan haar moeders sterfbed gewaakt. 

Jessica mist haar moeder 

enorm. Ze kijkt met veel plezier 

terug op haar verleden samen 

met haar moeder. 

Vader 

Jessica heeft haar vader niet gekend. Ze wordt 

vaak geconfronteerd met ‘kwade woorden’ over 

haar vader. Hij heeft zelfmoord gepleegd. 

 

Ze mist haar vader. Jessica zegt 

dat ze hetzelfde ‘rare’ karakter 

heeft zoals haar vader. Ze zou 

ook graag de achternaam van 

haar vader aannemen. 

Verkrachting 
Jessica werd op elfjarige leeftijd verkracht door 

een vriend van haar moeder. 

 

Jessica is ‘verschoten’ 

(geschrokken). Ze vond het 

vuil. Jessica is bang om haar 

verkrachter ooit nog eens te 

zien. 

Kevin 

(liefdesbreuk) 

Kevin heeft hun relatie, na twee jaar verkering, 

verbroken. 

 

Jessica is gekwetst en eveneens 

kwaad. Er komen heel wat 

gevoelens van jaloezie in het 

verhaal naar boven. 

Bert 

 

De nieuwe vriend van Jessica. Er zijn al trouw- 

en samenwoonplannen. 

 

Jessica is gelukkig, want nu is 

ze niet meer alleen. 

Greet en Marthe Beste vriendinnen. 

 

Ze vindt het leuk om beste 

vriendinnen te hebben, want ze 

kan tegen hen vertellen wat er 

op haar lever ligt. 
 

Zoektocht naar 

vrienden op het 

internet en in de 

krant. 

Jessica gaat op het internet en via zoekertjes in 

de krant op zoek naar nieuwe vrienden. Ze wil 

een grote vriendenkring. 

 

Jessica is niet graag alleen. Ze 

wil vrienden om samen mee uit 

te gaan. 
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Thuis (bij tante en 

neef) 

 

Na de dood van haar moeder is Jessica 

ingetrokken bij haar tante en neef, na een kort 

verblijf in voorziening y. 

 

Jessica en haar tante maken 

geregeld ruzie. Jessica zou 

liever alleen gaan wonen. 

Voorziening y 

 

Jessica mocht niet doen wat ze wou in 

voorziening y. Zo mocht ze niet kiezen hoeveel 

boterhammen ze at, wat ze ’s morgens aantrok 

en wanneer ze naar buiten ging. 

Jessica vond het niet leuk in 

voorziening y. Ze is dan ook 

heel blij dat ze daar niet meer 

woont. 

Zichzelf 

 

Jessica vindt zichzelf mooi. Ze wil vooral ‘snel’ 

(knap) zijn. 

 

Ze is best tevreden met 

zichzelf. Toch wil ze wat 

vermageren. 

 

6.1.2. DE REACTIE VAN DE ONDERZOEKER 
 

De onderzoeker gaat in dit onderdeel op zoek naar zichzelf in het verhaal en in de analyse.  

 

De kinderjaren van Jessica zijn heel verschillend met mijn kindertijd. Jessica is geconfronteerd 

geweest met heel wat verlieservaringen, waarbij ik mij slechts kan inbeelden hoe erg het moet geweest 

zijn voor haar. Ik heb altijd twee zorgzame ouders rondom mij gehad, die mij altijd en overal 

onvoorwaardelijk steunden. Ik ben opgegroeid in een stabiel en liefdevol gezin. Ik heb nooit iets tekort 

gehad. Het was soms hartverscheurend om te luisteren naar de pijnlijke ervaringen van Jessica.  

 

Wanneer je afstapt van een feministische en disability-lens om de verhalen te lezen, dan ben je 

geneigd om vrouwen met een verstandelijke beperking alleen als onderdrukt en als slachtoffer te 

aanzien. Jessica is vaak een slachtoffer geweest, zoals bij haar verkrachting, maar daarnaast heeft 

Jessica ook veel sterke punten. Disability studies gaat het potentieel van personen met een beperking 

erkennen. Ik vind Jessica een hele sterke vrouw want ze heeft, desondanks haar slechte ervaringen uit 

het verleden, een hele sterke levenslust. Jessica heeft het leven niet opgegeven en koestert een sterke 

wil om haar dromen te realiseren. Het verleden heeft een grote impact op haar levensverhaal gehad, 

maar ze heeft de drang om door te zetten niet verloren. Ik bewonder haar doorzettingsvermogen en 

haar wil om iets van haar leven te maken.  

 

Ondanks de vele verschillen in onze levenslijn, zijn er toch enkele gelijkenissen merkbaar. Ik hecht 

ook, net zoals Jessica, heel wat belang aan liefde en vriendschap. Liefde en vriendschap zijn eveneens 

belangrijke thema’s in mijn leven. Vrouwelijkheid wordt in onze maatschappij vaak geassocieerd met 
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het schoonheidsideaal, waar vele vrouwen naartoe streven. Ik herken me vaak in Jessica’s verhaal. 

Wie volgt nu niet de mode? Wie maakt zich niet eens op? Wie wil er niet graag wat kilo’s verliezen?   

 

Mijn plaats in het verhaal is het luisterend oor, de klaagbank en de vriend. Zowel Jessica als ikzelf 

keken wekelijks uit naar de gesprekken. Jessica gaf aan dat ze blij was om wekelijks even haar hart te 

kunnen luchten tijdens de gespreksmomenten. Ik nam dus niet enkel de rol van onderzoeker aan, maar 

eveneens van luisterend oor. Daarnaast was ik ook een vriendin, waarmee vertrouwelijke en pijnlijke 

informatie werd gedeeld. De opbouw van deze vriendschap was noodzakelijk om te praten over 

persoonlijke problemen. Wie geeft nu immers het diepste van zichzelf prijs aan een vreemde, kille 

onderzoeker? Deze rol van vriendin werd me niet opgelegd, maar groeide langzaamaan. Als vriend is 

het gemakkelijker om over bepaalde onderwerpen te beginnen, maar is het moeilijker om afstand te 

nemen. Wanneer je dicht bij iemand komt te staan, dan voel je mee, dan voel je de pijn of het geluk 

die de andere persoon voelt. Als onderzoeker voel je de gevoelens die de verteller voelt, waardoor het 

verhaal meer doorleefd wordt.   

 

Als vrouwelijke onderzoeker heb ik eveneens voeling met vrouwgerelateerde onderwerpen. Het was 

gemakkelijker om – onder vrouwen én onder vrienden – te praten over ‘vrouwenzaken’. Was Jessica 

zo open omwille van het feit dat ik ook een vrouw ben en omwille van onze opgebouwde 

vriendschap? Het heeft ongetwijfeld een rol gespeeld. Zo kan mijn inlevingsvermogen en open 

houding ook meegespeeld hebben. Wanneer je interesse toont in het verhaal, kan de persoon zich 

gewaardeerd en gestimuleerd voelen om verder te vertellen. De houding van de onderzoeker heeft 

ongetwijfeld een invloed gehad op het verloop van het onderzoek.  

 

Wanneer je je engageert in een verhaal, dan ben je geneigd om een ‘happy ending’ te verwachten en 

eveneens te hopen. Ik wou heel graag, voor Jessica, dat haar verhaal op een goed einde afstevende. 

Wanneer je iemand pijn ziet lijden, dan wil je het beste voor hem/haar. Ik koesterde een sterke wens 

om Jessica gelukkig te zien, om haar dromen en wensen te laten uitkomen, om haar te zien bloeien,… 

Hoewel het hier niet om een sprookje gaat – maar om het levensecht verhaal van een vrouw – heb ik, 

doorheen het vele lezen en herlezen van het verhaal, veel sterke fragmenten en emotionele momenten 

herkend. Het verhaal staat op papier, maar het leven van Jessica gaat ongetwijfeld verder.  

6.2. TWEEDE LEZING: READING FOR THE VOICE OF ‘I’___________ 
 

Tijdens deze tweede lezing wordt op zoek gegaan naar de persoon zelf en de manier waarop ze over 

zichzelf spreekt. Door op zoek te gaan naar de ‘ik-figuur’ wordt er gepoogd om na te gaan wat de 

persoon doet, graag heeft, leuk vindt, waar ze trots op is, etc.  
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Alleen zijn is Jessica’s grootste angst. Door enkele verlieservaringen uit het verleden is ze bang om 

helemaal alleen te zijn. Ze is bang om opnieuw met verlieservaringen geconfronteerd te worden, 

vooral op het vlak van de liefde. 

(Justine) Waarom wil je liefde van een vriend? 
(Jessica) Awel, dat ik niet alleen ben. 
(Justine) Waarom ben je zo bang om alleen te zijn? 
(Jessica) Omdat Kevin dat al gedaan heeft. Ik wil nooit meer dat iemand mij laat vallen. 

 

Liefde en vriendschap zijn belangrijke thema’s in Jessica’s levensverhaal. Ze hunkert naar een relatie 

en vrienden, want dan is ze uiteraard niet meer alleen.  

 
(Jessica) Ik ben niet graag alleen. Ik heb liever een jongen met mij. 
 
(Justine) Ben je op zoek naar vrienden? 
(Jessica) Ja, meisje en maten. Allemaal samen. Dat we met velen zijn. Met een groep.  
(Justine) Zoek jij een groep maten? 
(Jessica) Ja. 
(Justine) Waarom wil je dat hebben? 
(Jessica) Voor niet meer alleen te zijn thuis. Ik ben altijd alleen thuis 
(Justine) Waarom? 
(Jessica) Ik heb dat niet graag. Ik heb liever vriendinnen en maten rond ik. 

 

Het zoeken naar de ‘ik-figuur’ in het verhaal is belangrijk omdat zo kan nagegaan worden hoe Jessica 

staat tegenover haar eigen vrouwzijn. Op die manier worden persoonlijke verwachtingen en 

interpretaties zichtbaar. Jessica heeft gemengde gevoelens ten opzichte van haar geslacht, toch vindt ze 

het bijvoorbeeld belangrijk om haar vrouwelijkheid te uiten via make-up, modieuze kleren en juwelen.  

 

(Jessica) Ik zou liever een manneke zijn. Ik zou mijn regels niet hebben. 
 
(Justine) Waarom ben je blij om wel een vrouw te zijn? 
(Jessica) Ik kan mij schminken, en dat (wijst naar oorringen en ringen). 
(Justine) Zijn er nog dingen? 
(Jessica) Schoenen aandoen met hakken. 
(Justine) En als je zou moeten kiezen, wat zou je willen zijn: een man of een vrouw? 
(Jessica) Een man. Voor de regels. 
 
(Justine) Zou je willen magerder zijn? 
(Jessica) Ja. Eigenlijk zestig kilo zou ik graag. Zestig wegen. 
(Justine) Waarom wil je vermageren? 
(Jessica) Omdat ik zou sneller (mooier) zijn. Slanker zijn. 
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(Jessica) Ik ben mooier met een lange froufrou dan met een korte froufrou. Ik pas niet met korte 
froufrou. 
(Justine) Waarom niet? 
(Jessica) Ik ben net een vent. 
(Justine) Je ziet er dan uit als een vent? 
(Jessica) (lacht) 
(Justine) Wie zegt er dat? 
(Jessica) Ik. Ik vind dat. 
(Justine) En je wilt dat niet? 
(Jessica) Nee. 
(Justine) Dus laat je jouw haar groeien? 
(Jessica) (knikt) 
(Justine) Vind je dat erg als mensen denken dat je een vent bent? 
(Jessica) (knikt) Alleen die coupe niet. Die coupe is normaal voor meisjes. Vroeger had ik korter 
haar. En die buur van ik van vroeger, als ik bij mijn moeder woonde, zei: “Ben jij een vent?”. En ik 
zei: “Neen, ik ben een meisje”. “Ach ja, omdat je zo’n kort haar hebt”, zei ze. 
 

Jessica heeft al een goed beeld voor ogen wat ze in de toekomst wil bereiken. Al jaren hebben andere 

mensen gezegd hoe zij haar leven moet organiseren. Jessica hunkert dan ook naar zelfstandigheid en 

vrijheid. 

 
(Jessica) Ik ben groot genoeg om mijn plan te trekken. 
 

In het lezen wordt ook op zoek gegaan naar wat niet werd gezegd. Jessica heeft nooit gepraat over haar 

beperking. Éénmaal zei ze “Ik ben geen rare”, waarmee ze bedoelde dat ze in de leefgroep zit van de 

“goeie die niet zwak zijn”. Jessica positioneert zichzelf in de ‘sterke’ leefgroep ‘die niet zwak is’. De 

onderzoeker heeft éénmaal expliciet gevraagd naar de beperkingen van Jessica, waarop zij 

antwoordde: “Epilepsie. Het is al.” De disability-identiteit kwam niet overheersend naar voor in het 

verhaal. Doorheen het verhaal legde de onderzoeker niet de nadruk op de beperking, maar op de 

mogelijkheden, waarbij Jessica aanzien werd als een competente vrouw.   

6.3. DERDE LEZING: READING FOR RELATIONSHIPS____________ 
 
In deze derde lezing wordt er op zoek gegaan naar de manieren waarop Jessica sprak over haar 

interpersoonlijke relaties: familieleden, vrienden en bredere sociale netwerken.  

 

In het verhaal van Jessica komt het belang van een liefdesrelatie heel sterk naar voor. Deze lezing laat 

dan ook toe om Jessica’s noden en wensen ten opzichte van relaties te ontdekken. Zoals reeds werd 

gezegd, vindt Jessica het belangrijk om een relatie te hebben omdat ze dan niet meer alleen is.  

(Jessica) Ik ben niet graag alleen. 
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(Justine) Waarom? Voel je je niet goed alleen? 
(Jessica) Ik heb dat niet graag. Ik wil een vriend om samen te zijn.  

 

Naast een liefdesrelatie, hecht Jessica ook veel belang aan vriendschapsrelaties. Naast haar beste 

vriendinnen, wil ze ook een grote vriendenkring. Jessica heeft niet veel vrienden buiten voorziening x. 

Ze voelt zich eenzaam wanneer ze niet in voorziening x is, daarom gaat ze op zoek naar vrienden op 

het internet en in de krant. Ze wil dan ook een sociaal netwerk rondom haar opbouwen.  

 
(Justine) Waarom wil je zoveel maten? 
(Jessica) Voor niet alleen te zijn. Niet heel alleen te zijn. 

 
Jessica zou ook graag uitgaan met leeftijdsgenoten. Ze danst graag en zou graag eens naar een 

discotheek gaan met vriendinnen. 

 
(Jessica) Nu ga ik nog niet uit. Maar ik zou dat graag doen. Met vriendinnen. Het is daarom dat ik 
wil vriendinnen leren kennen. En maten ook. (giechelt) 
 

Haar familiale relaties zijn sterk veranderd na de dood van haar moeder. Nu haar tante haar voogd is, 

is haar leven ingrijpend veranderd. Jessica zegt dat ze niet graag woont bij haar tante, onder andere 

omdat er veel ruzie is. 

 
(Justine) Hoe komt het dat je alleen wil gaan wonen en niet bij jouw tante wil blijven? 
(Jessica) Omdat er soms ruzie is. 
(Justine) Waarom? 
(Jessica) Omdat het thuis niet meer zo leuk is. 

 

Jessica’s leven wordt sterk beïnvloed door haar tante. Jessica’s tante geeft bijvoorbeeld commentaar 

op Jessica’s uiterlijk: “Mijn tante zei: Ge gaat moeten vermageren”.  Zij legt ook regels op aan 

Jessica, die zij probleemloos moet opvolgen. Jessica is een volwassen vrouw die wat meer vrijheid 

wil, wat minder verplichtingen. 

 

(Jessica) Ik ben te veel thuis. Ik wil meer vrij zijn. 
(Justine) Wat zegt je tante? 
(Jessica) Ze zegt: “Jij mag. Je bent groot genoeg.” 
(Justine) Maar je mag niet alleen het huis uit? 
(Jessica) Nee, er moet iemand mee zijn.  
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6.4. VIERDE LEZING: PLACING PEOPLE WITHIN CULTURAL 
CONTEXTS AND  SOCIAL STRUCTURES______________________ 
 
Tijdens deze lezing wordt er gekeken naar Jessica’s positie binnen de bredere sociale, politieke, 

culturele en structurele contexten.  

 

Doorheen het verhaal wordt duidelijk dat Jessica een kinderwens koestert. Toch is haar tante het daar 

niet mee eens. Jessica ziet vele vrouwen in haar omgeving met kinderen. Ze begrijpt niet waarom 

andere vrouwen, zoals haar tante, wel kinderen mogen hebben en zij niet. Ze eigent zichzelf dan ook 

het recht toe om kinderen te krijgen. Als iedereen kinderen mag hebben, wie kan of mag haar dan het 

recht op het moederschap ontzeggen? 

 

(Jessica) Maar ik mag wel. Ze heeft zij ook één. Ze heeft zij ook een zoon. Iedereen doet wat ze 
willen, als ze zij dat willen. 
 

In onze cultuur wordt homoseksualiteit alsmaar meer aanvaard. Jessica zegt dat zij heteroseksueel is. 

Ze heeft een eigen mening met betrekking tot homoseksualiteit.  

 
(Jessica) Ik ben niet voor de vrouwen. 
(Justine) Wat vind jij van lesbiennes? 
(Jessica) Dat dat niet past. Dat dat niet gaat. 
(Justine) Waarom niet? 
(Jessica) Ge kunt geen kinderen maken tezamen, dat is al één. En met een jongen gaat dat wel. 
(Justine) Wat doe je bijvoorbeeld als je een koppel tegenkomt langs de straat? 
(Jessica) Dat ze raar zijn. 
(Justine) Zeg je dat dan? 
(Jessica) Neen, in mijn eigen. 

 
Jessica kreeg het advies van de dokter om de prikpil te nemen. In een cultuur met veel ongewilde 

zwangerschappen, een groeiend aantal abortussen en waar er vaak argwanend wordt gekeken naar 

zwangere vrouwen met een verstandelijke beperking worden anticonceptiemiddelen frequent als een 

ideale oplossing aanzien. Maar het gebruik van anticonceptiemiddelen is een persoonlijke keuze. 

Eigenlijk wil ze de prikpil niet nemen, maar het wordt haar opgelegd. Jessica wordt dus niet 

geconfronteerd met een keuze, maar met een verplichting. 

 

(Jessica) Ik moet nog de prikpil hebben om niet zwanger te geraken. En voor mijn regels te 
stoppen. 
(Justine) Wil je dat zelf of heeft er iemand gezegd dat je dat moet nemen? 
(Jessica) Mijn huisdokter. 
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(Justine) En wil je dat zelf? 
(Jessica) Eigenlijk niet, maar het moet voor niet zwanger te geraken 

 
Jessica wordt vaak geconfronteerd met afwijzing en uitsluiting, ook op vriendschappelijk vlak. Jessica 

wordt uitgesloten omwille van haar beperking en wordt bijgevolg vaak uitgelachen. Hierdoor wordt ze 

uit de ‘vrouwencultuur’ geweerd. In haar sociale omgeving ziet ze andere meisjes uitgaan met vele 

vriendinnen, maar zij wordt uitgesloten.  

 
(Justine) Waarom wil je zoveel maten? 
(Jessica) Voor niet alleen te zijn. Niet heel alleen te zijn. Omdat mijn andere vriendin Kimberly 
zoveel vriendinnen heeft. Ze gaat weg. Ze gaat uit. 
(Justine) Waarom ga je niet met haar uit?  
(Jessica) Omdat haar vriendinnen mij zouden uitlachen, zegt ze. 
(Justine) Waarom zouden ze jou uitlachen? 
(Jessica) Ik weet dan niet. 
(Justine) Zou je willen meegaan met haar? 
(Jessica) Ja, maar ik mag niet. 
(Justine)  Zie je ze nog? 
(Jessica) Soms. Ze woont in mijn straat. Zij alleen wilt met mij, maar niet met haar vriendinnen 
erbij. 
 

Jessica spiegelt zichzelf vaak aan dingen die ze ziet gebeuren in haar omgeving. Ze haalt informatie uit 

haar omgeving, uit wat ze ziet in de sociale wereld rondom haar.  

 

Zo is ze ervan overtuigd dat de mannen de vrouwen moeten verleiden, en niet omgekeerd. 

 

(Justine)  De meisjes moeten niet naar de jongens gaan? 
(Jessica)  Ach neen hé! Het zijn altijd de jongens die komen. Ge moet laten de natuur doen. (lacht) 
(Justine)  Jongens komen dus naar de … 
(Jessica)  Meisjes. 
(Justine)  Dat is de natuur? 
(Jessica)  Ja. 
(Justine)  Dus je wilt vermageren voor de jongens.  
(Jessica)  Maar ik heb dat eens gezien dat er een jongen naar een meisje gaat. Naar meisjes gaan. 
(Justine)  Je hebt dat eens gezien? 
(Jessica)  Ja. 
(Justine)  En waar heb je dat gezien? 
(Jessica) Aan het station. Er zijn veel jongens die dat doen. Naar meisjes gaan. Naar meisjes die 
mager zijn. (lacht) 
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Jessica haalt bijvoorbeeld ook uit haar omgeving wat mode is en wat niet.  

 
(Justine) Waarom wil je lang haar? 
(Jessica) Omdat dat de mode is. 
(Justine) Hoe weet je dat dat de mode is? 
(Jessica) Al de jonge meisjes doen dat. Ik zie dat op straat. 
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In paragraaf 7.1. wordt een antwoord geformuleerd op de onderzoeksvraag: Wat kan één vrouwelijk 

verhaal ons vertellen over het gevoel van vrouw-zijn met een verstandelijke beperking? De verzamelde 

onderzoeksresultaten worden teruggekoppeld naar de onderzoeksvraag en relevante theoretische 

achtergronden en literatuur.  

 

In de slotparagraaf 7.2. worden enkele kritische beschouwingen geformuleerd, waarbij de sterktes en 

zwaktes van het onderzoek onder de loep worden genomen. Vervolgens worden ook enkele relevante 

aanwijzingen voor verder onderzoek verwoord, waarbij geformuleerd wordt hoe men verder kan 

bouwen op dit gevoerde scriptieonderzoek.  

7.1. CONCLUSIES_____________________________________ 
 

Het verhaal van Jessica is een feministisch verhaal: het geeft een stem aan één vrouw, haar ervaringen 

en haar leven. Er wordt dan ook een genderbril opgezet om het verhaal te lezen. Er wordt hierbij op 

zoek gegaan naar de belangrijke aspecten van Jessica’s vrouw-zijn. Gendertheoretici leiden de 

constructie van mannelijkheid en vrouwelijkheid af uit culturele en maatschappelijke processen, 

terwijl theoretici van de seksuele differentie ook invloeden zien van onbewuste processen, zoals 

identificatie en verlangen (Braidotti, 2004). Braidotti (2004) stelt dan ook dat De Beauvoirs stelling ‘je 

wordt niet als vrouw geboren, maar als vrouw gemaakt’ uitgebreid moet worden om ook de onbewuste 

identificaties van vrouwen met vrouwelijkheid en mannelijkheid te dekken: ‘je wordt zowel als vrouw 

geboren als tot vrouw gemaakt’. In Jessica’s verhaal komen beide invalshoeken tot uiting. Jessica 

heeft haar eigen verlangens: ze wil mager zijn, ze wil lang haar, ze wil moeder worden, ze wil een 

vriend, etc. Daarnaast gaat ze zich ook identificeren met jonge vrouwen – leeftijdsgenoten – uit de 

sociale wereld rondom zich. Ze haalt bijvoorbeeld informatie over wat in de mode is en wat niet uit 

observaties van jonge meisjes op straat. Jessica gaat eveneens heel wat houdingen aannemen die 

vrouwen in de Westerse cultuur typeren, zoals het dragen van make-up en juwelen. Het welgekende 

schoonheidsideaal kan uit Jessica’s verhaal gefilterd worden, want ze wil ‘snel’ (knap) zijn.  

 

Womendez & Schneiderman (1991 in Nosek, Clubb Foley, Hughes & Howland, 2001) benadrukken 

dat de ervaringen van vrouwen met beperkingen gekarakteriseerd worden als het hebben van minder 

kansen tot het leren van seksuele ‘likes’ en ‘dislikes’. Omwille van frequente afwijzing of 

overbescherming krijgen zij niet de kans om te daten, om naar fuiven te gaan of om kennis te maken 

met hun seksualiteit. Jessica wordt door leeftijdsgenoten uitgesloten, en zo wordt haar de kans 

ontnomen om samen met hen uit te gaan. Haar vriendin Kimberly (zie paragraaf 6.4.) wil Jessica niet 

voorstellen aan haar vriendinnen, en wil er bijgevolg niet mee uitgaan, omdat ze bang is dat haar 
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vriendinnen Jessica zouden uitlachen. Lesseliers (2000) benadrukt eveneens dat de uitwisseling van 

ervaringen met leeftijdsgenoten heel belangrijk is – het zijn leerkansen – omdat zij gezien hun 

gelijkaardige ervaringen veel (h)erkenning bij elkaar kunnen vinden. Wanneer personen met een 

verstandelijke beperking weinig gelegenheid krijgen om ervaring op te doen met normale 

omgangsvormen, lopen zij het risico om een heel onrealistisch beeld van de buitenwereld te krijgen. 

Onrealistische beelden van de wereld creëren niet alleen kwetsbaarheid: door gebrek aan ervaring in 

sociale contacten lopen mensen met een verstandelijke beperking meer kans op relationele problemen. 

Het is zinvol dat personen met een verstandelijke beperking ervaringen opdoen, de mogelijkheid 

krijgen tot het aanleren van sociale vaardigheden en tot het opbouwen van intieme relaties. Jessica is 

er bijvoorbeeld van overtuigd dat mannen het initiatief nemen en enkel naar magere vrouwen gaan, 

deze informatie haalde ze uit een observatie van enkele jongeren aan het station. Door haar gebrek aan 

sociaal contact met leeftijdsgenoten heeft zij geen realistisch beeld van het ‘verleidingsproces’.  

 

Seksualiteit bij vrouwen met beperkingen is lange tijd ontkend geweest (Nosek, Clubb Foley, Hughes 

& Howland, 2001). Vrouwen met een verstandelijke beperking werden lange tijd een seksuele 

identiteit ontzegd, omdat men hen als aseksueel aanschouwde (Ferri & Gregg, 1998; Garland-

Thomson, 2001; Garland-Thomson, 2002; Garland-Thomson, 2005).  

 

 “Disabled people are, and have a basic human right to be, sexual beings” (Bonnie, 2004) 

 

Gordon (1971 in Sinason, 2000) benadrukt dat jongeren met een verstandelijke beperking dezelfde 

emotionele en seksuele driften ervaren, maar minder kansen krijgen om kennis op te doen. Jessica is 

seksueel actief, toch kan ze niet volop genieten van haar seksuele ervaringen. Omwille van een nare 

eerste seksuele ervaring heeft ze niet op een leeftijdsadequate en gepaste manier kennisgemaakt met 

haar seksualiteit. McCarthy (2000) concludeert uit onderzoek dat vele vrouwen met een verstandelijke 

beperking een algemeen negatieve kijk hebben op seks omwille van seksueel misbruik. Daarnaast 

werd Jessica, door haar verkrachting op jonge leeftijd, de kans tot het experimenteren met, het aftasten 

van en het genieten van seksuele betrekkingen abrupt ontnomen. Hassouneh-Phillips & Curry (2002) 

stellen dat vrouwen met een verstandelijke beperking meer kans maken op seksueel misbruik dan 

vrouwen zonder een beperking.  

 

“Individuals with disability are presumably at risk both because they are, incorrectly, often 

assumed to be sexually inactive and because they might be easy targets.” (Groce & Trasi, 

2004) 

 

Gebrek aan kennis over seksualiteit en relatievorming kan de kwetsbaarheid verhogen (De Belie, 

2004). Jessica heeft thuis nooit het goede voorbeeld gezien van een liefdevolle relatie. Jessica verwees 
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meerdere malen in de gesprekken naar gewelddadige acties van haar biologische vader ten opzicht van 

zichzelf en haar moeder. Daarnaast heeft haar moeder enkele inwonende vrienden na Jessica’s 

biologische vader gehad, weliswaar afgewisseld door ‘vaderloze’ periodes. De Belie (2004) wijst er 

ook op dat relatievorming en seksualiteit heel persoonlijke en gevoelsgeladen domeinen zijn waarbij 

vaak gepaste taal ontbreekt bij gebrek aan vorming en dagelijkse begeleiding. In Jessica’s gesprekken 

kwam dit ‘gebrekkig’ taalgebruik met betrekking tot seksgerelateerde onderwerpen duidelijk tot 

uiting. Jessica gebruikte bijvoorbeeld de term ‘het onderste’ om te spreken over de vagina, met de 

term ‘poepen’ verwees ze naar seks, ‘pd’ was de term die ze hanteerde om te spreken over een 

homoseksueel en ze sprak over ‘penus’ in plaats van ‘penis’. Jessica gaf eveneens in de gesprekken 

aan dat ze niet weet waarom vrouwen menstrueren. Ze weet wel als je je maandstonden niet meer hebt, 

dat je dan zwanger bent en dat je met de prikpil niet zwanger kunt geraken. Het ontbreken van gepaste 

taal met betrekking tot seksgerelateerde onderwerpen en kennis over de menstruele cyclus kunnen hier 

wijzen op een gebrek aan seksuele vorming en voorlichting.  

 

Het verband tussen disability en seksualiteit is al enkele eeuwen lang een pijnlijk gegeven. Aan de 

basis hiervan liggen de boosheid en de vrees dat de seksuele relatie tussen man en vrouw zou kunnen 

leiden tot een beschadigde nakomeling (De Belie, 2004). Fernald (1912 in De Belie, 2004) benadrukte 

dat zwakzinnige vrouwen altijd immoreel zijn en, op vrije voeten, meestal dragers worden van 

geslachtsziekten, of kinderen ter wereld brengen die even zwakzinnig zijn als zijzelf. Dergelijke visies 

hebben geleid tot vele gedwongen sterilisaties van jonge vrouwen met een verstandelijke beperking 

(De Belie, 2004). Jessica wordt aangemoedigd door haar huisdokter om de prikpil te nemen. Jessica’s 

gevoelens hieromtrent zijn ambivalent. Enerzijds is het niet haar eigen keuze en zou ze liever de 

prikpil niet nemen, maar anderzijds is ze wel verlost van haar pijnlijke maandstonden. Ze vindt haar 

maandstonden ‘ambetant’. Rodgers, Lipscombe & Santer (2005) geven aan dat vrouwen met een 

verstandelijke beperking vaak negatieve gevoelens ervaren ten opzichte van hun maandstonden, onder 

andere omwille van de menstruele pijn en het gebrek aan kennis over de menstruele cyclus. Jessica 

geeft aan dat ze liever een man zou zijn, omdat ze dan geen last meer zou hebben van haar pijnlijke 

maandstonden. Toch is Jessica best fier op haar vrouwelijkheid. Ze gaat haar vrouwelijkheid 

bijvoorbeeld accentueren aan de hand van make-up. 

Er zijn heel wat vrouwen met een verstandelijke beperking die een kinderwens koesteren, alsook 

Jessica. In de maatschappij worden vrouwen met een verstandelijke beperking als ongeschikte 

moeders beschouwd (Kallianes & Rubenfeld, 1997; Garland-Thomson, 2002; Garland-Thomson, 

2005). Waxman (1993 in Kallianes & Rubenfeld, 1997) benadrukt dat dergelijke houdingen en visies 

veronderstellen dat mensen met een verstandelijke beperkingen minder rechten hebben dan anderen 

mensen, en bijgevolg als ‘less than human’ worden beschouwd. Kallianes & Rubenfeld (1997) stellen 

dat als alle vrouwen het recht hebben om niet te kiezen voor het moederschap, dan moeten ook alle 

vrouwen het recht hebben om wel te kiezen voor het moederschap.  
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Mensen met een verstandelijke beperking hebben ook een seksuele identiteit. Er zijn heel wat 

verschillende gebeurtenissen in het leven die een invloed uitoefenen op hoe wij ons identificeren met 

de wereld rondom ons. Een variëteit aan elementen smelten samen bij de vorming van onze identiteit, 

waaronder ook onze seksualiteit. Mensen uiten hun seksualiteit op verschillende manieren: hoe we ons 

kleden, hoe we flirten en het dragen van make-up beïnvloeden de ontwikkeling en de uitdrukking van 

onze seksualiteit (Bonnie, 2004). Jessica is modebewust en draagt alleen maar ‘modebroeken’. Ze gaat 

zich eveneens graag opmaken, omdat ze ‘snel’ wil zijn voor haar vriend. Dit zijn uitdrukkingen van 

haar seksualiteit. Seksuele expressie is slechts een deel van onze communicatie over ons ‘self’. Toch is 

het voor vele mensen een belangrijk onderdeel van hun leven en hoe ze hun identiteit uiten. Personen 

met een verstandelijke beperking worden echter vaak geconfronteerd met een ontkenning of remming 

van hun seksuele identiteit, wat een schadelijk effect kan hebben op hun zelfvertrouwen en 

zelfwaardigheid (Bonnie, 2004). Bij Jessica kan er niet echt over een remming gesproken worden. Ze 

mag bijvoorbeeld van haar tante zelf haar kleren kiezen, juwelen aandoen, een vriendje hebben en 

make-up dragen. In voorziening y was er echter wel sprake van een remming want daar mocht ze 

bijvoorbeeld niet kiezen welke kleren ze kocht en aantrok. Jessica was zich ook bewust van deze 

remming en is dan ook heel blij met haar teruggewonnen vrijheid om zichzelf te uiten. Bonnie (2004) 

stelt dat ook genderrollen belangrijk zijn voor de ontwikkeling van onze identiteit. Jessica gaat zich 

duidelijk profileren als heteroseksueel en benadrukt haar vrouwelijke identiteit bijvoorbeeld via make-

up, juwelen en modieuze kleren zoals schoenen met hoge hakken. Ze gaat ook duidelijke en zichtbare 

afscheidingen maken tussen mannen en vrouwen. Ze stelt bijvoorbeeld dat mannen kort haar hebben 

en vrouwen lang haar. Ze gaat dan ook haar genderrol erkennen wanneer zij stelt dat ze haar korte 

haren wil laten groeien zodat ze niet op een man gelijkt. Haar buurvrouw had haar ooit als man 

aanzien omwille van haar korte haar, en dit wil ze in de toekomst voorkomen. Ze wil naar de 

buitenwereld toe uiterlijk op een vrouw gelijken.  

 

Vrouwen worden sociaal geïdentificeerd met hun lichaam (Odette, 1994). Onze samenleving stelt 

onrealiseerbare normen van eeuwige jeugd en schoonheid centraal, dit ten opzicht van alle vrouwen, 

maar deze standaarden van fysieke aantrekkelijkheid sluiten vrouwen met een verstandelijke 

beperking uit, onder andere omdat ze in onze samenleving dubbel benadeeld worden (McCarthy, 

1998). De hedendaagse culturele norm is echter voor vele vrouwen onbereikbaar. Vrouwen met een 

verstandelijke beperking worden eveneens blootgesteld aan deze invloeden en boodschappen die 

dicteren wat aantrekkelijk en onaantrekkelijk is aan een vrouw. Voor vrouwen die leven in de 

Westerse cultuur wordt slankheid vaak gelijkgesteld aan gezondheid en succes (Odette, 1994). Jessica 

gaat bijvoorbeeld diëten omdat ze ervan overtuigd is dat mannen zich enkel aangetrokken voelen tot 

magere vrouwen. Op die manier wil ze het vrouwelijke schoonheidsideaal nastreven.  
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Vrouwen met verstandelijke beperkingen zijn vaak slachtoffers en worden zelden als helden aanzien. 

Ze hebben bijgevolg vaak weinig tot geen kans op sociale relaties, behalve in hun fantasieën (Kent, 

1988 in Ferri & Gregg, 1998). Jessica koestert een sterke wens om een grote vriendenkring op te 

bouwen. Ze wil heel veel vrienden en vriendinnen om zich heen, want dan is ze niet alleen. Ze streeft 

deze wens na door actief op zoek te gaan naar vrienden op het internet en via zoekertjes in de krant.  

Dankzij de intrede van het internet zijn de sociale communicatiepatronen onder jongeren sterk 

veranderd, waarbij nieuwe relatievormen ontstonden (Hernwall 2003; Daneback, Tikkanen & 

Löfgren-Mårtenson 2003; Löfgren-Mårtenson & Månsson 2006 in Löfgren-Mårtenson, 2008). Nieuwe 

manieren om mensen te ontmoeten – met seksuele en romantische bedoelingen – werden ontwikkeld 

via de intrede van virtuele contactarena’s (Löfgren-Mårtenson, 2008), waarbij langdurige relaties 

kunnen ontstaan: ‘web flirts’ of ‘web relationships’ (Bjørnstad & Ellingson, 2002 in Löfgren-

Mårtenson, 2008). Vele personen met een verstandelijke beperking leiden een sociaal geïsoleerd leven 

en verlangen naar meer sociaal contact (Löfgren-Mårtenson, 2004; Tideman, 2000 in Löfgren-

Mårtenson, 2008). Jessica verlangt eveneens naar meer sociaal contact. Via het internet en zoekertjes 

in de krant wil ze haar vriendenkring uitbreiden. Daarnaast kent haar internetgebruik ook romantische 

motieven. Via het internet, met name op de website www.netlog.be, leerde ze Dirk kennen, waarmee 

ze kortstondig een koppel vormde. Het internet is een uniek medium om nieuwe mensen te ontmoeten, 

zowel vrienden als potentiële partners. Daarnaast kunnen personen met een verstandelijke beperking 

even buiten de sfeer van het gekende en de sfeer van controle treden. De mogelijkheid ontstaat om een 

‘geheime’ en private wereld te creëren. (Löfgren-Mårtenson, 2008). Löfgren-Mårtenson (2008) 

benadrukt weliswaar dat er mogelijke gevaren verbonden zijn aan het internetgebruik bij personen met 

een verstandelijke beperking, zoals bijvoorbeeld oplichterij. Het meedelen van persoonlijke informatie 

op het internet en het stellen van vertrouwen in vreemden kunnen hiertoe bijdragen.  

 

“Generally speaking, the young adults do not assess the risk of getting into trouble as 

seriously as they assess the risk of not having anything at all ever happen to them.” (Löfgren-

Mårtenson, 2008) 

 

Löfgren-Mårtenson (2008) wijst erop dat het afspreken met vreemden niet gevaarloos is. Het risico 

bestaat dat deze vreemden uit zijn op seksueel misbruik of financiële uitbuiting. Jessica is bijvoorbeeld 

op bezoek geweest bij Dirk, na hun kennismaking via het internet, en ze is ook bij hem thuis blijven 

slapen. Er was geen sprake van seksueel misbruik, niettegenstaande dit geen risicoloze onderneming 

was. Jessica haar verlangens om vrienden en vriendinnen – en tijdens haar vrijgezellenbestaan een 

vaste vriend – via  het internet te leren kennen is heel groot. Toch is ze zich bewust van de gevaren die 

het ontmoeten van vreemden met zich meebrengt, niettegenstaande ze hen veel vertrouwen toekent.  
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(Justine) Ben je nooit bang dat de mannen waar je mee afspreekt van jou zouden profiteren? 
(Jessica) Jawel. Dan zou ik weggaan. Ik zou hem laten vallen en weggaan direct. 
(Justine) Waar ben je bang voor? 
(Jessica) Awel, dat ze zouden profiteren. 
(Justine) Wat versta jij onder profiteren? 
(Jessica) Awel, van het geld. Awel, betaal dat dat dat… 
(Justine) Zou je niet bang zijn als ze bijvoorbeeld over jouw billen beginnen te wrijven? 
(Jessica) Neen. Dat gaan ze verzeker niet doen, peis ik. 
(Justine) En ze zouden dat moeten doen? 
(Jessica) Ik zou zeggen: “Blijf van ik! Ik heb al een vriend.” 

 
Het internet heeft echter ook heel wat voordelen. Jongeren kunnen er kennis verzamelen over wat 

beschouwd wordt als ‘normaal seksueel gedrag’ (Löfgren-Mårtenson, 2008). In cyperspace kunnen 

jongeren met een verstandelijke beperking ook rolmodellen aantreffen waarbij ze sociale 

vaardigheden, zoals het flirten, kunnen oefenen. Seksueel gedrag, net zoals het gehele menselijke 

gedrag, is symbolisch (Plummer, 1982; Longmore, 1998 in Löfgren-Mårtenson, 2008). Het is door 

contact met andere mensen dat we leren welke regels gelden in bepaalde sociale situaties. Zoals reeds 

eerder gesteld: seksualiteit wordt geleerd door interactie met anderen. Er kunnen eveneens relaties en 

vertrouwensbanden ontstaan tussen mensen met een beperking en mensen zonder een beperking, die 

misschien nooit zouden ontstaan in andere omstandigheden (Löfgren-Mårtenson, 2008). Er kan 

gesteld worden dat het internet heel wat sociale voordelen kent voor personen met een verstandelijke 

beperking (Löfgren-Mårtenson, 2008), maar het internet omsluit eveneens ‘nieuwe gevaren’ met 

betrekking tot relatievorming, die mensen met een verstandelijke beperking kunnen benadelen. Deze 

‘nieuwe gevaren’ zijn ook van toepassing met betrekking tot de zoekertjes in de krant. Via sms’jes – 

die vaak uitmonden in het uitwisselen van e-mailadressen waardoor het contact via het internet wordt 

verdergezet – kunnen er eveneens, al dan niet anonieme, contacten gelegd worden met vreemden.  

 

Deze internetzoektocht naar vrienden toont aan dat Jessica nood heeft aan sociaal contact. Buiten het 

dagcentrum heeft ze quasi geen vrienden. McVilly et al. (2006) stellen dat mensen met een 

verstandelijke beperking, ondanks hun fysieke aanwezigheid, meestal geen deel uitmaken van de 

sociale gemeenschap. De meerderheid heeft weinig tot geen vrienden, waarbij er sprake kan zijn van 

sociale isolatie. Jessica’s grootste angst is om alleen te zijn. Ze voelt zich eenzaam en wil, zoals ze zelf 

zegt, heel veel vrienden – en een vriendje – rondom haar. Andersson et al. (1987 in McVilly et al., 

2006) hebben ‘eenzaamheid’ gedefinieerd aan de hand van twee verschillende dimensies.  

De eerste dimensie is de sociale dimensie, die ontstaat als een resultaat van persoonlijke uitsluitings- 

en afwijzingservaringen in zijn/haar sociaal netwerk en van zijn/haar gebrek aan sociale integratie. 

Opnieuw kan hier ter illustratie verwezen worden naar het voorval met Jessica’s vriendin Kimberly, 

die haar niet wou voorstellen aan haar vriendinnen uit angst om uitgelachen te worden. Jessica wordt 
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niet aanvaard door haar leeftijdsgenoten – zonder beperkingen – en wordt daardoor de kans ontnomen 

om deel te nemen aan het sociale gemeenschapsleven. Daarnaast kan deze afwijzingservaring er op 

wijzen dat Jessica de vrije toegang tot de algemene ‘vrouwencultuur’ wordt ontzegd. Garland-

Thomson (2002) stelt dat vrouwen met een verstandelijke beperking vaak geweerd worden uit de 

overkoepelende sociale categorie van vrouwen.  

De tweede dimensie is de emotionele dimensie, die betrekking heeft op het gebrek aan betekenisvolle 

socio-emotionele hechting aan anderen. De angst die Jessica voelt om alleen te zijn kan hier gelinkt 

worden aan het overlijden van haar moeder. In vele gevallen wonen personen met een verstandelijke 

beperking thuis tot ze volwassen zijn, vooral wanneer ze verzorgd worden door familieleden. Wanneer 

deze banden verbroken worden door het overlijden van de verzorgende ouder(s), dan heeft dit 

ongetwijfeld grote gevolgen voor het individu. Het overlijden van een ouder, vooral als deze ouder 

alleenstaand is, kan leiden tot additionele verliezen voor de persoon met een verstandelijke beperking, 

zoals bijvoorbeeld het verlaten van zijn/haar thuis. Het verlies van een ouder kan gevoelens van 

eenzaamheid veroorzaken (Dodd, Dowling & Hollins, 2005). Jessica geeft aan dat ze haar moeder 

enorm mist. Ze wijst er ook op dat ze vroeger heel veel dingen samen met haar moeder deed, zoals 

bijvoorbeeld iets gaan drinken en huishoudelijke taken. Het wegvallen van haar moeder veroorzaakte 

een leegte bij Jessica, vooral ook omdat ze beweert dat haar tante veel minder tijd met haar doorbrengt 

in tegenstelling tot haar moeder. Jessica geeft aan dat ze veel minder vrijheid geniet bij haar tante. 

Toen ze nog bij haar moeder woonde, mocht ze bijvoorbeeld het huis alleen verlaten, terwijl ze bij 

haar tante het huis niet zomaar uit mag. Nu ze bij haar tante woont verveelt Jessica zich vaak, onder 

andere omdat haar vrijheid werd ingeperkt. Daarnaast kan ook nog verwezen worden naar het feit dat 

Jessica nooit de kans heeft gehad om zich te hechten aan haar biologische vader. Het begrip hechting 

werd geïntroduceerd door Bowbly (1969) en verwijst naar de duurzame affectieve band die een kind 

heeft met een specifieke ander (Van der Aalsvoort, 2000). De herinneringen die Jessica nog heeft van 

haar vader zijn eerder negatief ingekleurd. Toch voelt Jessica nog een verbondenheid met haar vader, 

dit kwam onder andere tot uiting in haar vergelijkingen van zichzelf met haar vader en de wens om de 

achternaam van haar biologische vader aan te nemen. Jessica’s leven wordt gekenmerkt door vele 

verlieservaringen en deze kunnen aan de basis liggen van haar eenzame gevoelens en kunnen de drang 

naar een liefdevol persoon waar Jessica zich aan kan hechten en naar vrienden die de leegte mee 

helpen opvullen in de hand werken.  

 

Asch & Fine (1997) stellen dat vrouwen met een verstandelijke beperking het vaak moeilijk hebben 

om een relatie aan te gaan. Toch ervaren mensen met een verstandelijke beperking gevoelens van 

liefde en zoeken ze seksuele voldoening. Velen hopen om een langdurige relatie op te bouwen en 

verlangen hierbij vaak naar het opstarten van een gezin (Anderson, P. & Kitchin, R., 2000). Jessica 

vindt het hebben van een relatie heel belangrijk, want zoals ze zelf meerdere malen in de gesprekken 

benadrukte, is ze niet graag alleen. Jessica heeft gedurende de onderzoeksperiode meerdere vriendjes 
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gehad. Haar verlangen om een vaste vriend te hebben is heel groot en intens. De onderwerpen met 

betrekking tot liefde en relaties domineerden heel vaak gedurende de gesprekken. Op het einde van het 

onderzoek had Jessica een nieuwe vriend. Ze gaf hierbij aan heel gelukkig te zijn. 

 

Alle mensen met een verstandelijke beperking hebben recht op een leven waarin het uitgangspunt 

zelfbepaling is. Zelfbepaling is onlosmakelijk verbonden met eigen verantwoordelijkheid. Ieder mens 

– met of zonder beperking – heeft recht op die eigen verantwoordelijkheid. Mensen met een 

verstandelijke beperking moeten op dit punt misschien heel veel ondersteuning hebben omdat ze de 

gevolgen van de eigen verantwoording niet altijd overzien. Dit betekent echter niet dat ze geen 

verantwoordelijkheid aankunnen (Kleine Schaars, 2002). Vele mensen met een verstandelijke 

beperking hebben hun recht op het maken van hun eigen keuzes en het recht op autonomie reeds 

opgeëist (Burchardt, 2004).  

 

“Perhaps one of the biggest barriers is when it is assumed that impairment means that it is not 

possible for the young person to make choices.” (Morris, 2001 in Burchardt, 2004) 

 

De normalisatiegedachte stelt de norm centraal, maar wanneer mensen met een verstandelijke 

beperking de mogelijkheid niet krijgen om deze na te streven, zullen ze ook nooit de norm bereiken. 

Mensen met een verstandelijke beperking worden in de maatschappij vaak benadeeld en als 

‘capability-poor’ aanzien. Het streven naar vrijheid neemt dan ook bij vele mensen met een 

verstandelijke beperking een belangrijke plaats in hun leven in, waarbij men afstand kan nemen van 

hun label – en de daaraan verbonden benadelingen - en eigen keuzes kunnen maken (Burchardt, 2004). 

Burchardt (2004) stelt dat mensen met een verstandelijke beperking drie verschillende vrijheden 

nastreven. Een eerste vrijheid is onafhankelijkheid, waarmee de kans tot het kiezen van de eigen leef- 

en woonomstandigheden wordt benadrukt. De tweede vrijheid heeft betrekking op de burgerrechten, 

namelijk de kans om volwaardig deel te nemen aan het gemeenschapsleven. De derde vrijheid is 

autonomie, waarmee de kans tot het uitstippelen en nastreven van de eigen toekomstplannen wordt 

bedoeld. Deze drie vrijheden komen duidelijk tot uiting in het verhaal van Jessica. Ze heeft 

persoonlijke toekomstplannen, ze wil een vriendenkring opbouwen zodat ze deel kan uitmaken van de 

sociale gemeenschap en ze zou heel graag alleen gaan wonen. Nu ze een nieuwe vriend heeft, koestert 

ze zelfs al de wens om samen te wonen. Jessica ziet haar verstandelijke beperking niet als een 

hinderpaal in het nastreven van haar dromen, wensen en toekomstplannen. Ze geeft aan dat ze groot 

genoeg is om haar plan te trekken in een ‘huizeke’. 

 

Fine & Asch (1988 in Roets, 2008) benadrukken dat we niet mogen veronderstellen dat het hebben 

van een beperking een centraal gegeven is in het zelfconcept van personen met een verstandelijke 

beperking. Uit de gesprekken met Jessica werd duidelijk dat de ‘disability identity’ geen 
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overheersende plaats inneemt in het verhaal van Jessica. Jahoda et al. (1988 in Craig et al. 2002) 

benadrukken dat er twee manieren zijn waarop mensen met een verstandelijke beperking omgaan met 

hun label. Ofwel kan men afstand nemen van het label door zichzelf te beschrijven als gelijkend op 

personen zonder een verstandelijke beperking, ofwel door te stellen dat ze verschillend zijn van 

personen met meer ernstige vormen van verstandelijke beperking. Deze laatste manier kwam duidelijk 

tot uiting in de gesprekken met Jessica. Ze gaat zichzelf vergelijken met de ‘zwakke’ leefgroep – zoals 

zij zegt – en vaststellen dat zij behoort tot de ‘sterke’ leefgroep in het dagcentrum. 

 

(Justine) Je zegt: “Ik zit in de sterke groep”. Wat bedoel je daarmee?  
(Jessica) De anderen in groep twee kunnen niet meer dan wij. Geen moeilijke dingen kunnen. 
(Justine) Geef eens voorbeeld van moeilijke dingen.  
(Jessica) Er zijn er een paar die geen sleutelhangers kunnen maken, en papier. En schrijven en 
lezen.  

 

Alhoewel Jessica nooit expliciet en uitgebreid over haar verstandelijke beperking heeft gepraat, gaat 

ze bijvoorbeeld wel typische ‘welzijnswerktermen’ hanteren om de hulpverlening die ze krijgt en wil 

krijgen aan te duiden. Ze spreekt bijvoorbeeld over ‘het dagcentrum’ en ze haalt de term ‘begeleid 

wonen’ aan wanneer er gesproken werd over haar wens om zelfstandig te wonen.  

7.2. KRITISCHE NABESCHOUWING_________________________ 
 

 

Dit onderzoek presenteert een uniek verhaal, waarbij ‘het leven zoals het is’ wordt verteld. De stem 

van één vrouw wordt in de kijker geplaatst. Hierbij werd vooral nagegaan wat centraal staat in het 

leven van een vrouw met een verstandelijke beperking. Via het geven van een stem aan een vrouw met 

een verstandelijke beperking werd impliciet empowerment en inclusie van personen met een 

verstandelijke beperking nagestreefd. Via het verhaal van Jessica wordt eveneens getracht om enkele 

stereotypen en mythes die in de maatschappij circuleren over vrouwen en personen met een 

verstandelijke beperking te doorbreken. Daarnaast had dit onderzoek ook heel wat gevolgen voor mijn 

en Jessica’s persoonlijke beleving. De gesprekken waren voor Jessica een ventilatieklep waarlangs ze 

haar gevoelens, bekommernissen en frustraties kwijt kon. Jessica heeft meerdere malen aangegeven 

dat ze de gesprekken aangenaam en ondersteunend ervoer en blij was haar verhaal eens te vertellen. Ik 

ben mezelf – als persoon en als onderzoeker – als het ware tegengekomen tijdens het 

onderzoeksproces. Deze unieke relatie, unieke persoon en dit unieke verhaal hebben mij aangezet tot 

nadenken over mijn attitudes, over mijn waarden en over mijn persoonlijkheid. Hierbij hoop ik dat ook 

de lezers zich kunnen inleven in het verhaal van Jessica en dat ze aangezet worden tot nadenken over  

maatschappelijke en persoonlijke waarden, normen en attitudes. 
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“The best stories are those which stir people’s minds, hearts and souls, and by doing so give 

new insights into themselves, their problems and their human condition.” (Mitroff & Kilman 

in Goodley et al., 2004) 

 

Zoals reeds eerder werd vermeld in het methodologisch kader, heeft dit onderzoek geen 

generaliserende doeleinden. Dit onderzoek wil vooral de uniciteit van het verhaal aangrijpen en een 

silent voice een stem geven. Geen enkele vrouw is echter hetzelfde. Dit onderzoek toont aan dat de 

categorie ‘vrouw’ geen homogene eenheid is, maar dat elke vrouw een eigen verhaal heeft.  

De keuze om met slechts één vrouw te werken, zorgde zowel voor een realistisch en haalbaar 

tijdsmanagement als voor een grondige en heldere verdieping in één levensverhaal. Een nadeel is 

echter dat slechts één visie werd aanhoord. Een suggestie voor verder onderzoek betreft een 

grootschaliger onderzoek, waarbij meerdere vrouwen met andere en verschillende karakteristieken – 

zoals leeftijd, woonplaats, problemen, nationaliteit, religie, e.d. – gehoord worden. Deze verhalen 

kunnen nieuwe inzichten leveren en een meerwaarde bieden aan het onderzoeksveld van de disability 

studies en gender studies.  

Mijn scriptieonderzoek focust zich op het verhaal van één vrouw met een verstandelijke beperking, 

maar vrouwen met een fysieke beperking zijn tevens lost voices. Mijn medestudente Evelyn Slight 

stelt bijvoorbeeld het vrouw-zijn met een fysieke beperking in haar scriptieonderzoek centraal. 

 

De respondent werd niet at random geselecteerd, maar op basis van eerdere contacten via mijn stage-

ervaring in het dagcentrum waar Jessica tijdens de week verblijft. Er kan hierbij verondersteld worden 

dat Jessica instemde met deelname aan het onderzoek op basis van de eerder opgebouwde 

vertrouwensrelatie met de onderzoeker of dat ze juist haar verhaal heel graag wou vertellen. Daarnaast 

kan de vriendschapsrelatie tussen onderzoeker en respondent ook in vraag gesteld worden. Via dit 

onderzoek wordt getracht om de voordelen van een vriendschappelijke relatie tussen onderzoeker en 

participant te belichten. Het participatieve karakter van het onderzoek benadrukt de mogelijkheden en 

bijdragen van de participant, en staat in teken van inclusie. Via coöperatief onderzoek worden de 

levensverhalen authentieker, want het verhaal is eigendom van de participant en niet van de 

onderzoeker. De participant als ervaringsdeskundige en co-onderzoeker inschakelen levert een 

meerwaarde aan het onderzoek en vergroot eveneens de waarheidsgetrouwheid van het onderzoek.  

 

Dit onderzoek heeft zich vooral gefocust op het vrouw-zijn van Jessica. ‘Vrouw-zijn’ werd hierbij als 

een brede term gehanteerd. Vanuit de explorerende aard van het onderzoek, was het onnodig om de 

term te verfijnen. Het antwoord op de onderzoeksvraag is dan ook heel ruim, omdat het onderzoek 

betrachtte alle facetten van het leven van een vrouw met een verstandelijke beperking te omvatten, 

begrijpen en voelen.  
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De invloed dat het dagcentrum – waar Jessica tijdens de week verblijft – heeft op de expressie en 

beleving van Jessica’s vrouw-zijn werd hier niet uitgebreid onder de loep genomen. Het is echter niet 

onbelangrijk om te onderzoeken wat de impact is van een voorziening op het leven van vrouwen met 

een verstandelijke beperking. Mensen met een verstandelijke beperking leven heel vaak in een sfeer 

van controle, wat ongetwijfeld een grote impact heeft op de invulling van hun leven en hun seksuele 

expressie. Worden vrouwen met een verstandelijke beperking geremd in hun seksuele expressie in een 

voorziening? Hoe vrij zijn vrouwen met een verstandelijke beperking in een voorziening om hun 

vrouwelijkheid te uiten? Hoe staan de medewerkers van de voorziening tegenover de seksualiteit en 

intimiteit van personen met een beperking? Deze vragen werden in dit onderzoek niet onderzocht, 

maar het zijn belangrijke vragen die kunnen bijdragen tot het begrijpen van de gevoelens en 

ervaringen van vrouwen met een verstandelijke beperking die verblijven in een voorziening – zowel 

residentieel als ambulant – dit met betrekking tot hun vrouw-zijn. Hierbij kan ik echter wel verwijzen 

naar de scriptie van mijn medestudente Lien Van Reamdonck. De vraag: ‘hoe ervaren vrouwen met 

een verstandelijke beperking in residentiële voorzieningen hun vrouw-zijn?’, wordt in haar scriptie 

onder de narratieve loep genomen. 

 

Hopelijk heeft dit scriptieonderzoek bijgedragen aan het begrijpen van het alledaagse leven, de 

ervaringen en gevoelens van vrouwen met een verstandelijke beperking, want: “sometimes the needs 

and wants of women with intellectual disabilities are not known by those around them because other 

people do not see them as women” (Traustadóttir & Johnson, 2000). Dit onderzoek heeft dan ook 

getracht om een vrouw met een verstandelijke beperking een stem te geven, zodat mensen zich bewust 

worden van de gevoelens en wensen van vrouwen met een verstandelijke beperking. Het feit dat ik als 

onderzoeker dit onderzoeksthema heb gekozen, bewijst alvast dat ik geïnteresseerd ben in en voeling 

heb met dit onderwerp.  

 

“Het feit dat ik als vrouw geboren ben, feministisch bewust ben en een bepaald geheugen heb, 

beïnvloedt wat ik schrijf en door wie ik wil gelezen worden.” (Braidotti, 2004) 
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