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INLEIDING 

 

Mijn masterproef heeft als titel „Onderzoek naar de intersecties tussen disability, culturele 

achtergrond en gender: het perspectief van vrouwen met een beperking van Marokkaanse 

afkomst‟. Met deze masterproef wil ik tonen dat intersectionaliteit een interessant perspectief 

kan zijn om om te gaan met complexiteit, omdat het niet uitgaat van „essentiële‟ identiteiten. 

Op die manier kan de meervoudige gesitueerdheid van mensen een plaats krijgen in 

onderzoek. 

 

In een eerste deel ga ik wat dieper in op enkele begrippen die centraal staan in deze 

masterproef. Ik voer mijn onderzoek uit vanuit een intersectioneel perspectief. Daarom begin 

ik met het verhelderen van de term „intersectionaliteit‟. Daarna ga ik kort in op de begrippen 

gender, disability en culturele achtergrond. Vervolgens sta ik stil bij „Marokkaanse afkomst‟: 

over welke mensen heeft men het wanneer men het heeft over mensen van Marokkaanse 

afkomst in België? 

 

In een tweede deel bied ik een kort overzicht van wat er in de literatuur verschenen is over 

de verschillende intersectionele posities. Omdat slechts weinig onderzoek verschenen is 

waarin gender, disability en culturele achtergrond samen een plaats krijgen, kijk ik ook naar 

enkele andere intersecties die van toepassing zijn in mijn onderzoek: gender en culturele 

achtergrond, gender en disability en culturele achtergrond en disability.  

 

Een derde deel behandelt de probleemstelling en de methodologie van deze masterproef. Ik 

wil te weten komen welke betekenissen vrouwen van Marokkaanse afkomst met een fysieke 

beperking geven aan hun gender, disability en culturele achtergrond en welke rol de twee 

andere constructies daarbij spelen. Daarnaast ga ik ook op zoek naar de ervaring van deze 

vrouwen met discriminatie. Op welke manier spelen enkelvoudige en intersectionele posities 

hierbij een rol? Om deze vragen te beantwoorden, heb ik semi-gestructureerde interviews 

afgenomen van zeven vrouwen van Marokkaanse afkomst met een fysieke beperking.  

 

In een vierde en vijfde deel presenteer ik eerst mijn resultaten aan de hand van citaten. 

Daarna koppel ik deze resultaten terug naar mijn onderzoeksvragen en naar literatuur. Tot 

slot bespreek ik de beperkingen van dit onderzoek en doe ik aanbevelingen voor verder 

onderzoek.  

 

 

 

 

 

 



2 

 

DEEL 1: VERHELDERING VAN BEGRIPPEN 

 

In dit hoofdstuk verduidelijk ik enkele begrippen, die een belangrijke rol spelen in deze 

masterproef. Eerst en vooral ga ik wat dieper in op „intersectionaliteit‟. Ik vertrek van het 

ontstaan van het begrip, om daarna stil te staan bij enkele belangrijke kenmerken ervan. 

Vervolgens wijs ik op enkele uitdagingen waarmee het intersectionele perspectief 

geconfronteerd wordt en sta ik stil bij de mogelijkheid om „disability‟ te betrekken in dit 

perspectief. 

Na een verduidelijking van het begrip intersectionaliteit, ga ik verder met de begrippen 

gender, disability en culturele achtergrond. Bij elk van deze drie begrippen sta ik stil bij de 

sociale constructie ervan, bij het relationeel aspect en bij de machts- en identiteitsprocessen 

die ermee samen hangen. 

 

 

1.1 Intersectionaliteit 

 

1.1.1. Ontstaan 

 

Het concept „intersection‟1 is ontstaan vanuit het Amerikaanse feministische denken (Shields, 

2008). In de jaren ‟70, tijdens de tweede feministische golf, ontstond bij feministen het besef 

dat niet enkel gender belangrijk was, maar ook andere dimensies van sociale identiteit, naast 

„vrouw zijn‟ (Shields, 2008). Dit besef kwam er vooral door de beweging van de „black 

feminists‟, waarvan enkelen bijvoorbeeld „A Black Feminist Statement‟ schreven in 1977 

(Botman, 2004). Vaak wordt ook verwezen naar Sojourner Truth, die in 1851 haar beroemde 

toespraak: „Ain‟t I a woman?‟ hield (Botman, 2004). Met haar vraag wou ze blanke feministen 

wijzen op het feit dat de vrouwenrechten waar die zo voor gestreden hadden, voor haarzelf 

als zwarte vrouw nog minder evident waren. Wat deze zwarte vrouwen bindt, is het besef dat 

hun maatschappelijke positie zowel een gevolg is van hun positie als vrouw, als van hun 

positie op basis van „ras‟ of etniciteit (Botman, 2004). 

 

De vrouwenstudies, de „intellectuele arm van de vrouwenbeweging‟ (Wekker & Lutz, 2001, 

p.34) volgde deze veranderingen. Een aanvankelijk model om de relatie tussen de 

verschillende dimensies van sociale identiteit te bestuderen, was het „additieve model‟ 

(Bowleg, 2008: 312) of het „model van de gelaagde onderdrukkingen‟ (Shields, 2008: 303). 

Het uitgangspunt van dit model is dat, met hoe meer minderheidsgroepen iemand zich 

identificeert (of geïdentificeerd wordt), des te meer iemand gediscrimineerd en onderdrukt 

wordt (Purdie-Vaughns & Eibach, 2008 in Shields, 2008). Wanneer in mijn onderzoek 

iemand dus vrouw is, van Marokkaanse afkomst is én een beperking heeft, dan zou die 

vrouw volgens het additieve model drie keer meer gediscrimineerd worden dan een Vlaamse 

                                                 
1
 Om de leesbaarheid te verhogen, spreek ik in het vervolg over ‘intersectie’.  
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man zonder beperkingen. Gender, disability en culturele achtergrond worden in dit model 

gezien als drie aparte delen van de sociale identiteit. 

 

Het perspectief van de intersectionaliteit is ontstaan als reactie op dit „additieve model‟ 

(Mullings, 1997; Nakano Glenn, 1999 in Shields, 2008). De term „intersectionaliteit‟ zelf werd 

in 1989 geïntroduceerd door Kimberlé Crenshaw (Botman, 2004; Ludvig, 2006; Nash, 2008). 

Ook zij gaf kritiek op een essentialistische invulling van „vrouw zijn‟ (Crenshaw, 1991). Er is 

met andere woorden niet één universele invulling van wat „vrouw zijn‟ betekent. Aanvankelijk 

werd vooral de relatie tussen gender en etniciteit bestudeerd, later werd ook het belang van 

andere sociale posities erkend. De betekenis van gender is afhankelijk van verschillende 

sociale posities, zoals leeftijd, etniciteit, klasse, nationaliteit, seksualiteit, religie (Ludvig, 

2006), maar ook lichamelijke mogelijkheden/onmogelijkheden (Botman, 2004). De focus 

werd verlegd van verschillen tussen groepen (man versus vrouw), naar verschillen bínnen 

groepen. 

 

 

1.1.2 Het intersectionele perspectief 

 

1.1.2.1 Een integratie van betekenissen 

 

Wanneer men intersecties (letterlijk vertaald: doorsneden) tussen gender, culturele 

achtergrond en disability bestudeert, dan wordt ervan uitgegaan dat deze elementen niet elk 

afzonderlijk een invloed hebben op de identiteit van mensen, maar dat ze op een unieke 

manier geïntegreerd worden (Settles, 2006). Vooral deze opvatting van „unieke integratie‟ 

maakt het verschil met het additieve model. De identiteit van mensen is een betekenisvol 

geheel en geen optelsom van verschillende elementen. Lisa Bowleg (2008) beschrijft dit als 

volgt: “When Black + lesbian + woman is not the same as Black lesbian woman” (p. 312).  

Sociale identiteiten zijn voor hun betekenis onderling afhankelijk (Bowleg, 2008; Shields, 

2008): hun betekenis komt altijd „gelijktijdig en in wisselwerking tot stand‟ (Lutz & Wekker, 

2001: 41). Sarah Bracke (2007) vergelijkt intersecties met „knooppunten‟ waarop de 

betekenis van bijvoorbeeld gender en culturele achtergrond op een interactieve manier 

„verknoopt‟ worden (p.20). Om de betekenis van „vrouw zijn‟ te achterhalen, moet er volgens 

deze auteurs altijd rekening gehouden worden met een etniciteits- en klassecomponent, 

maar anderzijds hangt ook de betekenis van etniciteit altijd voor een deel af van gender en 

klasse. 

 

Voor mijn onderzoek betekent dit dat de ervaringen die vrouwen van Marokkaanse afkomst 

met een beperking hebben, als unieke ervaringen moeten gezien worden. Deze ervaringen 

zijn kwalitatief verschillend van de ervaringen die vrouwen hebben, die mensen van 

Marokkaanse afkomst hebben en die mensen met een beperking hebben. De betekenis van 

disability bijvoorbeeld, wordt beïnvloed door gender (vrouw) en culturele achtergrond 
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(Marokkaanse culturele achtergrond). De betekenis van „vrouw zijn‟ wordt beïnvloed door 

disability (een fysieke beperking) en culturele achtergrond, net zoals de beleving van die 

Marokkaanse achtergrond beïnvloed wordt door gender en disability.  

 

 

1.1.2.2 Machtsposities 

 

Intersectie heeft te maken met „assen van ongelijkheid‟ (axes of difference) (Wekker & Lutz, 

2001). Op de as „gender‟ is er bijvoorbeeld een ongelijke positie tussen man en vrouw, op de 

as „culturele achtergrond‟ bevinden mensen uit een culturele minderheid zich in een „lagere‟ 

positie dan mensen uit een culturele meerderheid, op de as „ability-disability‟ wordt de 

machtspositie duidelijk van personen met en personen zonder een beperking. Wie op een as 

een dominante positie inneemt, heeft op die as bepaalde privileges, zoals veiligheid, kansen 

en maatschappelijke waardering (Harrell & Bond, 2006). De machtspositie zit daarenboven 

ook in het feit dat de dominante posities op de assen als (onuitgesproken) norm in de 

maatschappij gelden (Wekker & Lutz, 2001). 

 

Onderzoek dat vertrekt van het concept „intersectionaliteit‟ gaat vooral na hoe „lage‟ posities 

op verschillende assen elkaar kruisen. Daarom spreekt men in het Nederlands ook wel over 

„kruispuntdenken‟ (Wekker & Lutz, 2001). Recent krijgt ook het kruispunt van „lage‟ en „hoge‟ 

posities meer aandacht (bijvoorbeeld in Prins, 2006).  

 

 

1.1.2.3 Identiteit 

 

Intersectie heeft te maken met identiteit (e.g. Crenshaw, 1991; Ludvig, 2006; Patterson, 

Cameron & Lalonde, 1996; Prins, 2006; Settles, 2006; Shields, 2008). Crenshaw (1991, 

p.1241) heeft het over „intersectionele identiteiten‟. Vanuit het intersectionele perspectief 

onderzoekt men hoe mensen verschillende sociale posities in hun identiteit integreren en in 

welke termen zij zich representeren. Identiteit wordt als een multidimensioneel gegeven 

gezien, waarbij sociale „locaties‟ met betrekking tot ras, etniciteit, gender, klasse, seksuele 

oriëntatie, disability en religie een belangrijke rol spelen (Harrell & Bond, 2006: 373). 

Onderzoek dat naast machtsposities ook aandacht heeft voor identiteitsprocessen, verruimt 

het intersectionele perspectief (Van Hove, 2009). Op die manier komt niet enkel 

onderdrukking en discriminatie in beeld, maar ook de manieren waarop mensen hiermee om 

gaan: of zij deze discriminatie internaliseren of er juist weerstand tegen bieden. 
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1.1.2.4  Verschillende niveaus  

 

Crenshaw beschrijft verschillende niveaus waarop intersectie (vooral tussen „ras‟/etniciteit en 

gender) plaats vindt (Crenshaw, 1993 & 1995 in Settles, 2006). 

 

Structurele intersectie wijst op het samenkomen van verschillende lage statussen: in mijn 

onderzoek betekent dit dat de vrouwen zowel te maken kunnen hebben met seksisme, 

racisme als validisme. Het is niet zo dat ze telkens één afzonderlijke vorm van discriminatie 

ervaren (ofwel seksisme, ofwel racisme, ofwel validisme): verschillende vormen kunnen 

samen voorkomen en het kan onduidelijk zijn om welke vorm van discriminatie het gaat, ook 

voor deze vrouwen zelf.  

Representationele intersectie verwijst naar het voorkomen van de stereotiepen rond 

bepaalde intersecties die vaak beladen zijn met negatieve connotaties. In Vlaanderen roept 

het beeld van vrouwen met een hoofddoek bijvoorbeeld vaak de stereotiepe connotatie op 

van „onderdrukking‟. 

Politieke intersectie betekent dat bij verschillende posities ook verschillende politieke 

groeperingen kunnen bestaan, die soms tegengestelde opvattingen en doelen hebben. 

Wanneer de vrouwenbeweging in Vlaanderen en de Marokkaanse zelforganisaties 

bijvoorbeeld tegengestelde belangen hebben, dan kan dit voor vrouwen van Marokkaanse 

afkomst betekenen dat ze het gevoel hebben dat ze tussen deze bewegingen in vallen, of 

dat ze ertussen moeten kiezen.  

 

 

1.1.3 Een aantal uitdagingen  

 

Intersectionaliteit is een stroming waarachter heel veel onderzoekers uit de vrouwenstudies 

zich scharen. Toch zijn er ook nog een aantal belangrijke uitdagingen waarmee men 

geconfronteerd wordt wanneer men onderzoek uitvoert vanuit dit intersectionele perspectief. 

Nash (2008) somt vier grote uitdagingen op: het gebrek aan een duidelijke intersectionele 

methodologie, het gebruiken van zwarte vrouwen als wezenlijke intersectionele subjecten, de 

vage definitie van intersectionaliteit en als laatste de empirische validiteit van 

intersectionaliteit (p.1). Ik ga kort in op drie van die vier vernoemde spanningsvelden. De 

methodologische moeilijkheden die samen gaan met onderzoek vanuit intersectioneel 

perspectief bespreek ik in deel 3 van deze masterproef, het methodologische luik.  

 

Een eerste knelpunt is het naar voor brengen van zwarte vrouwen als „prototypische 

intersectionele subjecten‟ (p. 8). Op die manier is er te weinig aandacht voor diversiteit 

binnen die groep zwarte vrouwen. Hun ervaringen waren de eerste die gebruikt werden om 

aan te tonen dat noch vrouwelijkheid, noch culturele achtergrond op een essentialistische 

manier ingevuld kunnen worden. Door het eenzijdig focussen op de beleving van zwarte 

vrouwen, dreigt dit opnieuw te gebeuren.  



6 

 

Een tweede uitdaging bestaat erin om tot een duidelijkere definitie van „intersectionaliteit‟ te 

komen. Op dit ogenblik bestaat nog heel wat onduidelijkheid over de vraag of alle identiteiten 

intersectioneel zijn of indien enkel personen die op meerdere vlakken gemarginaliseerd 

worden een intersectionele identiteit hebben (Nash, 2008:9). Hoewel sommige onderzoekers 

het uitgangspunt volgen dat de identiteit van alle mensen gevormd wordt door het 

samengaan van gender, culturele achtergrond, klasse, seksualiteit, (dis)ability… blijft de 

focus van de meeste onderzoekers op welke manier verschillende niet-dominante posities 

samengaan. Nash (2008) pleit voor een genuanceerde opvatting van identiteit waarbij 

aandacht is voor de manieren waarop dominante en ondergeschikte posities elkaar 

beïnvloeden. Ook Prins (2006) benadrukt het belang van het bestuderen van het 

machtsaspect in de levens van „gewone‟ mensen (p.282): het levert volgens haar een veel 

genuanceerder en breder beeld op van macht en identiteit.  

 

Een derde uitdaging waarmee intersectionaliteit geconfronteerd wordt, is de empirische 

validiteit van de intersectionele theorie. Er wordt nog te weinig onderzocht of 

intersectionaliteit de processen beschrijft of verklaart waarlangs personen bepaalde 

aspecten van hun identiteit mobiliseren (Nash, 2008:11). Er moet nog meer onderzoek 

gebeuren naar de „fit‟ tussen de intersectionele theorie en de identiteitservaringen van 

mensen (Nash, 2008:11).  

 

 

1.1.4 Disability in het intersectionele perspectief  

 

Doordat het intersectionele perspectief vooral ontwikkeld is door „black feminists‟ in de 

Verenigde Staten, werd en wordt vooral de relatie tussen gender en etniciteit bestudeerd 

(e.g. Crenshaw, 1991; Patterson et al.; 2008; Settles, 2006). Daarnaast wordt ook „klasse‟ 

vaak meegenomen in de analyses (e.g. Acker, 2006; Peterson, 2006; van den Berg, 2007). 

Knapp (2005) spreekt in dit opzicht van de „categorische triade: ras, klasse en gender‟ 

(p.249). Slechts enkele auteurs vermelden „ability/disability (e.g. Botman, 2004; Butler, 1990 

in Ludvig, 2006; Yuval-Davis, 2006), maar onderzoek vanuit intersectioneel perspectief dat 

nadrukkelijk de as „ability-disability‟ opneemt, is eerder schaars. Toch denk ik dat het zinvol 

is om ruimte te maken voor disability binnen intersectionele theorieën en onderzoeken.  

 

Net zoals gender en culturele achtergrond kan disability gezien worden als een sociaal 

geconstrueerde categorie (Gabel, 2005), die te maken heeft met machtsposities en 

identiteitsprocessen. Dit is net waar intersectionaliteit om gaat. Ik ga hier verder op in bij de 

verheldering van de begrippen gender, disability en culturele achtergrond. 

 

Bovendien zijn er onderzoekers die wijzen op de gelijkenissen tussen feminisme en disability 

studies. Sommigen pleiten voor een nieuwe stroming binnen het feminisme en disability 

studies, namelijk de „feminist disability studies‟ (Garland-Thomson, 2005). Andere 
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onderzoekers, zoals Devlieger et al. (2003) gaan ervan uit dat men bij het ontwikkelen van 

disability studies terug kan vallen op de modellen die ontwikkeld zijn in de vrouwenstudies en 

de etnisch-culturele studies. Omwille van de specifieke positie van personen met een 

beperking in de maatschappij, omwille van specifieke wetgeving en diensten… zullen er toch 

verschillen zijn tussen disability studies en de andere onderzoeksprogramma‟s (p. 14). 

Genderstudies en het perspectief van intersectionaliteit kunnen ook binnen de disability 

studies zorgen voor voldoende aandacht voor diversiteit. Vanuit een intersectioneel 

perspectief worden de disability-identiteit, -gemeenschap en –cultuur (Devlieger et al., 2003) 

niet als essentie gezien van een persoon met een beperking. Ook culturele achtergrond en 

gender spelen een rol bij de individuele en collectieve ervaringen rond disability (Ali, Fazil, 

Bywaters, Wallace & Singh, 2001). Wanneer hier aandacht voor is, kunnen ook vrouwen met 

een beperking, personen met een beperking uit een andere cultuur en „andere‟ groepen 

mensen met een beperking een plaats krijgen in deze disability-gemeenschap en –cultuur.  

 

 

1.2 Gender 

 

Waar sekse staat voor de (universele) biologische verschillen tussen man en vrouw, gaat het 

bij gender om de sociale constructie van mannelijkheid en vrouwelijkheid: „Gender is het 

complexe en steeds veranderende systeem van persoonlijke, sociale en symbolische relaties 

waardoor mannen en vrouwen sociaal gecreëerd worden en waardoor zij toegang krijgen tot 

rollen, identiteiten, status, macht en materiële hulpbronnen binnen de samenleving‟ (Wekker 

& Lutz, 2001: 36).  

 

De focus die bij het intersectionele perspectief ligt op de betekenisgeving en de wederzijdse 

constructie van begrippen, op machts- en identiteitsprocessen, vinden we ook terug bij het 

concept „gender‟. Gender is een sociale constructie: de context speelt dus een belangrijke rol 

bij de invulling van het begrip. Er is geen universele betekenis van gender, maar die 

betekenis is afhankelijk van bijvoorbeeld de culturele achtergrond (van den Berg, 2007), van 

het al dan niet hebben van een beperking… Deze sociale constructie is niet statisch, maar 

wordt voortdurend gecreëerd door en in menselijke handelingen. Daarom spreken West en 

Zimmerman (1987, in Lorber, 1993) van „gender doen‟ („doing gender‟). Doordat gender onze 

samenleving echter zo doordringt en aan de basis ligt van vele dagdagelijkse routines, wordt 

het door vele mensen niet als een constructie van de werkelijkheid gezien, maar als de 

werkelijkheid zelf (Lorber, 1993).  

 

Daarnaast heeft gender ook te maken met machtsrelaties. Maaike Botman vernoemt hierbij 

bijvoorbeeld „het glazen plafond‟ en de representatie van het mannelijke als norm in onze 

maatschappij (Botman, 2004). Gender speelt een erg belangrijke rol in de vorming van 

identiteit. Het is één van de belangrijkste ordeningscategorieën in onze samenleving (van 

den Berg, 2007). Van zodra kinderen kunnen praten, verwijzen ze naar zichzelf als leden van 
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een gender (Lorber, 1993). Gender kan ook als een relationeel begrip opgevat worden, 

waardoor het mogelijk wordt om processen te onderzoeken. De invulling van het concept 

„mannelijkheid‟ gebeurt in relatie tot „vrouwelijkheid‟ (van den Berg, 2007).  

 

 

1.3 Disability 

 

Als reactie op het medische model, dat focuste op het individu met een beperking, ontstond 

het sociale model. In dit model wordt het onderscheid gemaakt tussen „impairment‟ en 

„disability‟ (Gabel, 2005). Naar analogie met het verschil tussen sekse en gender, gaat het bij 

„impairment‟ om het biologische, namelijk de functiebeperking en wordt het concept 

„disability‟ gebruikt om de sociale constructie rond die functiebeperkingen te ontrafelen. Net 

zoals bij de begrippen intersectie en gender, heeft ook disability te maken met een sociaal 

geconstrueerde werkelijkheid, met macht, identiteit en het relationele.  

„Impairments‟ of „biological defects‟ zelf zijn universeel, maar de betekenis die eraan 

gegeven wordt is afhankelijk van de context waarin die impairments voorkomen (Ingstad & 

Whyte, 1995). Of iets als een beperking beschouwd wordt of niet, is afhankelijk van de 

omgeving. Een maatschappij die volledig toegankelijk is voor personen in een rolstoel, maakt 

de „impairment‟ niet minder, maar wel de „disability‟. In samenlevingen waar de focus vooral 

ligt op lichamelijke kracht bij het werken, wordt een verstandelijke beperking misschien veel 

minder als een „disability‟ gezien dan een fysieke beperking. Ook Turnbull en Turnbull (2002, 

in Van Hove, 2007) leggen met hun definitie de nadruk op de omgeving: “A person has an 

impairment that becomes a disability as a result of the interaction between the individual, and 

the natural, built, cultural and societal environments.” (p. 82) 

Disability is een relationeel begrip: disability krijgt een betekenis in relatie tot „ability‟. Je kan 

maar van een beperking spreken als er vergeleken wordt met een bepaalde „norm‟. Die norm 

scheidt wat als „normaal‟ gezien wordt en wat niet. Aansluitend bij de vorige alinea kan 

gesteld worden dat die norm geen vaststaand gegeven is, maar geconstrueerd wordt in een 

bepaalde sociale en culturele context.  

Disability heeft te maken met identiteit. In het culturele paradigma komt meer aandacht voor 

deze identiteitsprocessen (Devlieger, Rush & Pfeiffer, 2003). De disability beweging wordt 

dan gedragen door een ervaring van een „gedeelde identiteit‟, maar deze identiteit mag niet 

als iets volledig a-historisch en universeel aangenomen worden (Watson, 2002).  

Disability is verbonden met macht. Mensen met een beperking kennen een lange 

geschiedenis van openlijke onderdrukking en opsluiting. Een minder zichtbare vorm van 

onderdrukking is het feit dat de organisatie van onze maatschappij berust op het aanvaarden 

van personen zonder beperking als norm. Hierdoor is de maatschappij niet voldoende 

aangepast aan personen met een beperking.  
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1.4 Culturele achtergrond 

 

Ook cultuur kan gezien worden als een sociale constructie. In de opvoeding leren kinderen 

de cultuur kennen waartoe zij behoren en wordt er kennis doorgegeven om te kunnen 

functioneren in de maatschappij (Eldering, 2002:50). Cultuur functioneert echter niet alleen 

als een model van de werkelijkheid, het kan ook gezien worden als een model voor de 

werkelijkheid (Derluyn, 2008: 2) omdat het naast denkpatronen ook gedragspatronen bevat. 

Cultuur wordt met andere woorden telkens opnieuw geproduceerd (geconstrueerd) in de 

maatschappij (Tennekes, 1994, in Eldering, 2002: 50). Ook etnische of culturele 

meerderheids- en minderheidsgroepen zijn sociaal geconstrueerd. “Etnische meerderheids- 

en minderheidsgroepen in een bepaalde samenleving zijn niet van nature gegeven of 

duidelijk. Ze zijn het resultaat van de sociale constructie of de bestempeling van sommige 

groepen als erbij horend en andere groepen,op grond van hun ras, etniciteit of cultuur, als 

vreemd, als in wezen Anders en problematisch” (Wekker & Lutz, 2001: 27).   

Net zoals bij gender en disability kan er ook bij culturele achtergrond sprake zijn van een 

relationeel aspect en van machts- en identiteitsprocessen.  

De definiëring van een culturele achtergrond als een „andere‟ culturele achtergrond gebeurt 

steeds in relatie tot wat als de „gewone‟ culturele achtergrond beschouwd wordt. De 

definiëring van een minderheidsgroep gebeurt steeds in relatie tot een meerderheidsgroep.  

Wekker en Lutz (2001) verwijzen naar „witheid‟ als een „ongemarkeerde‟ categorie: witheid is 

zogenaamd niet belangrijk en wordt op die manier tot norm verheven (p.32), zonder dat die 

norm uitgesproken wordt. Men gaat wel uit van de westerse, cultureel-religieuze superioriteit, 

maar deze veronderstelling blijft op een impliciet niveau (Blommaert & Verschueren, 

1998:62). Het machtsaspect wordt dan duidelijk in de verwachting en de eis dat „migranten‟ 

zich aanpassen aan onze (superieure) waarden en normen (Blommaert & Verschueren, 

1998:62). In de maatschappij worden de voorzieningen afgestemd op de waarden en 

normen van de dominante groep. Op die manier wordt de toegang tot die voorzieningen 

(bijvoorbeeld school, hulpverlening…) verminderd voor groepen mensen met een andere 

culturele achtergrond, met andere waarden en normen (Derluyn, 2008). 

Cultuur en etniciteit worden ook vaak genoemd als een belangrijk aspect bij de 

identiteitsvorming van mensen (Buitelaar, 2006). Identificatie gebeurt vaak met de groep 

mensen met dezelfde culturele achtergrond (Timmerman et al. 2000:15). Op die manier 

noemt men jongeren uit de tweede generatie „migranten‟ vaak „bicultureel‟: ze komen in 

contact met verschillende culturen, wat een impact heeft op hun identiteitsvorming. Aan dit 

biculturalisme worden zowel positieve als negatieve zaken verbonden. Enerzijds kan het 

ervoor zorgen dat twee culturen dichter bij elkaar gebracht worden, anderzijds kan het ook 

leiden tot identiteitsverwarring omdat men in contact komt met verschillende, soms 

tegenstrijdige waarden en normen (Van Kerckem, 2007).  

 

Tot slot wil ik nog even stil staan bij de rol van religie in cultuur. Ik volg Lotti Eldering (2002), 

die religie opvat als een onderdeel van cultuur (p.61). De culturele kennis die doorgegeven 
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wordt, kan zowel de kennis van de alledaagse werkelijkheid zijn, als de kennis van de 

verklaring van die werkelijkheid. Deze laatste vorm van kennis heeft te maken met religie en 

wereldbeschouwing. Toch mag men er niet van uit gaan dat religie en cultuur volledig 

samenvallen. Hoewel er dus een culturele inbedding is van bijvoorbeeld de islam, is het 

verkeerd om te spreken van een „moslimcultuur‟ (Buitelaar, 2006).  

 

 

1.5 …van Marokkaanse afkomst 

 

De participatie van Marokko aan de verdediging van België in WO II, en het tekort aan 

mijnwerkers in België, liggen aan de basis van de bilaterale akkoorden en de eerste 

migratiegolf in de jaren ‟60 (Timmerman et al., 2000:30). Deze mannen kwamen in eerste 

instantie alleen. Na de immigratiestop in 1974 was gezinshereniging het belangrijkste kanaal 

van immigratie (Timmerman et al, 2000). Ook nu nog is er in beperkte mate migratie vanuit 

Marokko: naast gezinshereniging ook vaak in het kader van zogenaamde „importhuwelijken‟ 

(Levecque, Lodewyckx & van den Eeden, 2006). Hoeveel mensen van Marokkaanse 

afkomst in België leven, is moeilijk te schatten, omdat men vaak enkel rekening houdt met 

nationaliteit. Op die manier worden mensen die genaturaliseerd zijn of van bij de geboorte de 

Belgische nationaliteit meegekregen hebben, niet meegerekend.  

 

De groep mensen van Marokkaanse afkomst in België is erg heterogeen, wat het moeilijk 

maakt om algemene uitspraken te doen (Devlieger, Albrecht & Van Hove, 2008). Zo leven er 

bijvoorbeeld verschillende etnische groepen (Berbers en Arabieren), zijn er mensen uit de 

eerste-, tweede- en derdegeneratie, zijn er verschillen in opleiding, tewerkstelling, gender… 

Toch zijn ook zaken over deze groep als geheel relevant, zolang men zich er van bewust is 

dat dit niet dé waarheid is.  

 

Algemeen gezien hebben personen van Marokkaanse afkomst in België een lager 

opleidingsniveau en een lagere tewerkstellingsgraad, wat vaak leidt tot een algemeen lagere 

socio-economische positie (Geets, Timmerman, Van der Heyden & Vanderwaeren, 2005). 

De personen van Marokkaanse afkomst in Vlaanderen hebben vaker een rurale en Berberse 

achtergrond dan de migranten in Wallonië (Devlieger et al., 2008). Een groot deel van de 

personen van Marokkaanse afkomst is moslim (Devlieger et al., 2008).  
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DEEL 2: INTERSECTIONELE POSITIES 

 

In dit deel schets ik verschillende intersectionele posities. Naast onderzoek over de 

intersectie gender, disability en culturele achtergrond, sta ik ook stil bij intersectionele 

posities op basis van twee assen: gender en culturele achtergrond, gender en disability en 

culturele achtergrond en disability. De vrouwen uit mijn onderzoek maken ook deel uit van 

deze intersectionele posities, dus is het zinvol om er oog voor te hebben. Afhankelijk van de 

hoeveelheid onderzoek die in België gebeurd is naar een bepaalde intersectie, focus ik me 

meer op internationaal, dan wel Belgisch onderzoek. Een kruisbestuiving van beide zorgt 

voor interessante informatie. Bij het internationaal onderzoek betrek ik onderzoek zonder de 

posities in te vullen, bij het Belgisch onderzoek kijk ik wel specifiek naar de invulling vrouw-

zijn, een beperking hebben (maar nog niet uitgesplitst op fysieke beperking) en Marokkaanse 

afkomst. Ook bij het onderzoek uit Nederland kijk ik naar deze specifieke invullingen. Een 

belangrijke opmerking is dat niet alle literatuur expliciet vertrekt vanuit een intersectioneel 

standpunt, maar toch een integratie tussen verschillende posities centraal stelt. Tot slot wil ik 

ook nog opmerken dat dit geen allesomvattende literatuurstudie is, maar eerder het 

aanbrengen van een aantal zwaartepunten uit onderzoek naar verschillende intersectionele 

posities. Ik wil meer dan één intersectie bespreken, wat maakt dat ik, in het kader van deze 

masterproef, beknopt moet zijn.  

 

 

2.1 De intersectie tussen gender en culturele achtergrond  

 

Bij het ontstaan van de theorievorming rond intersectionaliteit, lag de nadruk vooral op het 

samengaan van gender en culturele achtergrond. Ook nu nog wordt deze intersectie vaak 

bestudeerd, met een uitbreiding van „zwarte vrouwen‟ in de Verenigde staten naar zmv-

vrouwen (zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen) in Nederland (Wekker & Lutz, 2001). 

Dit onderzoek legt de focus vooral op de manieren waarop seksisme en racisme op elkaar 

inspelen en hoe deze integratie de levens van vrouwen met een niet-dominante culturele 

achtergrond beïnvloedt. Zo blijkt dat vrouwen uit culturele minderheden het moeilijker 

hebben om hun partner te verlaten wanneer ze mishandeld worden, onder meer omwille van 

het feit dat vluchthuizen gericht zijn op hulpverlening aan blanke, westerse vrouwen. Deze 

bevinding komt zowel naar voor bij „zwarte‟ vrouwen in de Verenigde Staten (e.g. Crenshaw, 

1991), maar ook bij Turkse en Marokkaanse vrouwen in Vlaanderen (Croux, 2005). Een 

andere bevinding is dat het samengaan van de posities „vrouw‟ en „lid van een culturele 

minderheid‟ een moeilijkere toegang tot de arbeidsmarkt betekent en dat beide posities een 

invloed uitoefenen op het loon dat iemand verdient (McCall, 2005). Dit wordt bevestigd in 

een onderzoek van de VDAB: 62,9% van de allochtone vrouwen heeft na een jaar nog geen 

werk gevonden, tegenover 46,5% van de allochtone mannen, 41,7% van de autochtone 

vrouwen en 35,1% van de autochtone mannen (Studiedienst VDAB, 2008). Nochtans blijkt 
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uit onderzoek dat Turkse en Marokkaanse meisjes in Vlaanderen beter vertegenwoordigd 

zijn in het hoger onderwijs dan jongens van dezelfde afkomst (De Meester & Mahieu, 2000 in 

Geets, Van der Heyden & Vanderwaeren, 2005). Intersectionele posities zijn dus geen 

statische onderdrukte posities. Mensen kunnen in een bepaalde positie zowel moeilijkheden 

en discriminatie als „voordelen‟ ervaren (Shields, 2008). 

 

Een levendig debat dat bij deze intersectie hoort, komt voort uit de vraag die Susan Muller 

Okin zich stelde: „Is multiculturalisme slecht voor vrouwen?‟ (1999, in Coene & Longman, 

2005). Intercultureel samenleven wordt steeds meer gekoppeld aan gender(on)gelijkheid, 

ook in Vlaanderen (Coene & Longman, 2005). De debatten rond de hoofddoek en de 

uithuwelijking van Turkse en Marokkaanse meisjes zijn hier een voorbeeld van. Deze 

tradities worden in het publieke debat eenzijdig als onderdrukkend beschouwd, waarop men 

besluit dat het tonen van respect voor culturele tradities leidt tot de onderdrukking van 

meisjes en vrouwen uit deze groep. Multiculturalisme en gendergelijkheid worden dan als 

onverenigbaar gezien.  

Ook religie als belangrijk deel van de cultuur speelt hier een rol: „De islam onderdrukt 

vrouwen‟ is een beeld dat vaak opduikt (Bracke, 2007). Men verwijst dan bijvoorbeeld naar 

de hoofddoek of naar de maagdelijkheid die verwacht wordt van meisjes (en de strengere 

regels voor meisjes dan voor jongens op dat vlak). Als gevolg hiervan worden Islam en 

feminisme vaak tegenover elkaar geplaatst en is het beeld van moslima‟s er één van 

onderdrukte vrouwen.  

Er komt echter heel wat reactie tegen deze visie. Eerst en vooral schreeuwen enkele 

feministen en organisaties die werken rond vrouwenrechten: „Niet in onze naam!‟ (Bracke, 

2005) waarmee ze aangeven dat ze niet willen dat het feminisme ingezet wordt in een 

zogenaamde beschavingsoorlog. Als uitweg voor de schijnbare tegenstelling tussen 

multiculturaliteit en gendergelijkheid pleiten Coene en Longman (2005) voor een wederzijds 

overleg waarin men cultuur, religie en identiteit als dynamische constructies ziet en als 

product van menselijke interacties, eerder dan als homogene en onveranderlijke essenties 

(p. 2).  

Bovendien blijken Islam en feminisme niet zo onverenigbaar te zijn als men algemeen 

aanneemt. Een intersectie die weinig gekend is, is die van het islamfeminisme (Bracke, 

2007). Amina Wadud is één van de bekendste islamfeministen. Ze meent dat niet de koran 

zelf, maar de koranexegese (de interpretatie van de koran) door mannen geleid heeft tot de 

onderdrukking van vrouwen. Om de gelijkwaardigheid van vrouwen na te streven, moet men 

dus terugkeren naar de bronnen van de Islam (Bracke, 2007). Op basis van diezelfde 

Koranteksten echter, komt vanuit eerder „conservatie islamitische‟ hoek erg veel kritiek op dit 

islamfeminisme (Pazmany, 2004), wat volgens mij het bewijs is dat de Islam niet als één 

monolithisch blok gezien mag worden, maar dat er heel veel interpretaties mogelijk zijn, ook 

met betrekking tot de positie van de vrouw. 

Tot slot blijkt het beeld van de „onderdrukte vrouwen‟ niet het beeld te zijn dat vrouwen van 

Marokkaanse en Turkse afkomst van zichzelf hebben (Mernissi, 1985 in Pazmany, 2004). Ze 
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geven aan dat ze zich soms meer onderdrukt voelen door het beeld dat Westerse mensen 

van hen hebben (Nicolai, 1991 in Pazmany, 2004). Vaak wordt wel bevestigd dat ze een 

druk voelen vanuit hun gemeenschap om zich „eerbaar‟ te gedragen (Geets et al., 2005), 

maar de manieren waarop ze hiermee omgaan en de betekenissen die zij aan hun culturele 

achtergrond geven, zijn veel diverser dan die in het algemene discours. Uit onderzoek met 

hoogopgeleide moslims (Geets et al., 2005) komen enkele strategieën van jonge moslima‟s 

aan bod om om te gaan met verschillende culturele achtergronden waartussen soms 

conflicterende verwachtingen kunnen zijn. Deze conflicten komen meer voor bij meisjes dan 

bij jongens. De twee meest extreme reacties om hiermee om te gaan zijn ofwel het contact 

met de eigen gemeenschap verbreken, ofwel zich volledig op de eigen gemeenschap 

richten. Op die manier wordt telkens één culturele achtergrond als de juiste aanvaard en 

komt men minder in contact met contrasterende waarden en normen. Anderen zijn van 

mening dat ze ook contact met mensen met een andere achtergrond kunnen hebben zonder 

hun „etnisch-culturele eigenheid‟ (p. 110) te verliezen, hoewel ze aan deze eigenheid een 

andere, flexibelere betekenis geven dan hun ouders (Geets et al., 2005).  

 

Als laatste punt wil ik het in dit onderdeel rond de intersectie tussen gender en disability 

hebben over het Marokkaanse familierecht dat ook een rol speelt in de levens van vele 

vrouwen van Marokkaanse afkomst in België. In 2004 werd de Moudawana (het 

Marokkaanse familierecht) hervormd met het oog op een betere juridische positie voor 

Marokkaanse vrouwen. Zo werd de huwelijksleeftijd voor meisjes opgetrokken van 15 naar 

18 jaar om gedwongen huwelijken tegen te gaan en hoeft een vrouw zich bij het huwelijk niet 

meer te laten vertegenwoordigen door een man. Een man heeft niet langer recht op de 

gehoorzaamheid van zijn vrouw, wel nog op haar seksuele trouw. Er wordt expliciet gesteld 

dat het gezin een verantwoordelijkheid is van man én vrouw. Polygamie en verstoting 

worden niet verboden, maar de voorwaarden worden een heel stuk strenger en omgekeerd 

kunnen vrouwen gemakkelijker scheiden van hun man (Talhaoui, 2006; SAMV, 2004). Deze 

hervorming betekent een grote revolutie, maar moet tegelijk gezien worden als het startpunt 

van een maatschappelijke mentaliteitswijziging (Talhaoui, 2006; SAMV, 2004).  

 

 

2.2 De intersectie tussen gender en disability 

 

Eén van de laatste groepen die hun plaats vonden binnen deze genderstudies waren de 

vrouwen met een beperking (Traustadóttir & Johnson, 2000). Ook binnen de disability 

beweging en disability studies vonden deze vrouwen niet onmiddellijk hun plaats, aangezien 

de belangrijkste posities ingenomen werden door mannen (Morris, 1991) en men tegelijk 

vond dat het hebben van een beperking een veel grotere impact had dan verschillen op 

basis van gender. De stem van vrouwen met een beperking werd daardoor lange tijd niet 

gehoord (Thomas, 1999; Traustadóttir & Johnson, 2000). Garland-Thomson (2005) pleit voor 

het ontwikkelen van een specifiek subgenre binnen de genderstudies, namelijk de „feminist 
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disability studies‟, waarbinnen de ervaringen van vrouwen met een beperking bestudeerd 

zouden worden. Ook andere auteurs geven vrouwen met een beperking een stem, zoals 

bijvoorbeeld Morris (1991), Thomas (1999) en Traustadóttir & Johnson (2000).  

 

Jenny Morris (1991, p. 97) beschrijft een onderzoek waarin aan Amerikaanse studenten 

gevraagd werd om de woorden die ze associeerden met „vrouw met een beperking‟ op te 

schrijven. De meerderheid schreef woorden op die te maken hadden met passiviteit, 

zwakheid en afhankelijkheid. Daarna vroeg men hen de woorden op te schrijven die ze 

associeerden met „vrouw zijn‟. Deze hadden voornamelijk te maken met heteroseksuele 

relaties, met moeder zijn en met werk. Dit zijn thema‟s die men bijna nooit associeerde met 

vrouwen met een beperking. Culturele verwachtingen voor vrouwen met een beperking 

sluiten vaak seksualiteit, werk, moederschap en huishouden uit (Morris,1993 in McDonald, 

Keys & Balcazar, 2007). Als gevolg van deze verwachtingen hebben vrouwen met een 

beperking vaak het gevoel dat ze in de maatschappij niet als „vrouw‟ gezien worden (Begum, 

1996), terwijl dit voor hen erg belangrijk is (Traustadóttir & Johnson, 2000). Ze worden 

bijvoorbeeld dikwijls geconfronteerd met de opinie dat ze geen goede moeders (kunnen) zijn 

(Begum, 1996; Dossa, 2006; Olkin, 2003; Sigurjóndóttir & Traustadóttir, 2000; Thomas, 

1999) en lopen meer risico om de voogdij over hun kinderen te verliezen (Olkin, 2003; 

Sigurjóndóttir & Traustadóttir, 2000). Toch wordt dit moederschap door vrouwen met een 

beperking vaak gezien als een manier om een sociaal gewaardeerde rol op zich te nemen, 

om op die manier het stigma van disability te overkomen (Dossa, 2006). “To assert that I am 

a mother is to distance myself from the abnormality of being disabled.” (Morris, 1991:36).  

 

Vrouwen met een beperking bevinden zich in een kwetsbare positie. Ze hebben meer 

problemen op de arbeidsmarkt dan vrouwen zonder beperking en dan mannen met een 

beperking (Olkin, 2003; Trupin et al., 1997 in Traustadóttir & Johnson, 2000). Daarnaast 

worden ze vaker geconfronteerd met mishandeling en seksueel misbruik dan vrouwen 

zonder beperking (McCarthy, 2000; Olkin, 2003). Olkin (2003) onderzoekt de barrières die 

vrouwen met een fysieke beperking ervaren wanneer ze hun partner willen verlaten 

(bijvoorbeeld omwille van mishandeling of misbruik) en komt tot de volgende moeilijkheden: 

fysieke noden (wanneer de partner ook de rol van persoonlijke assistent op zich neemt), 

financiële problemen, bezorgdheid of men de voogdij over de kinderen zal krijgen en de 

angst dat men geen nieuwe partner meer zal vinden.  

Traustadóttir en Johnson (2000) deden onderzoek naar de ervaringen van vrouwen met een 

verstandelijke beperking. Uit de verschillende verhalen haalden ze als gemeenschappelijk 

thema: een plaats vinden in de wereld: in een gezin en familie, in een relatie, in werk en in de 

gemeenschap. Wanneer deze vrouwen op hun manier betekenis willen geven aan hun 

leven, aan hun vrouw-zijn en hun beperking, botsen ze dikwijls op moeilijkheden.  

 

Vrouwen met een beperking kunnen dus geconfronteerd worden met discriminatie en 

onderdrukking. Sommige auteurs spreken van een „dubbele onderdrukking‟ (Thomas, 1999) 
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omdat vrouwen met een beperking zowel geconfronteerd worden met seksisme als met 

validisme. Dit additief model gaat echter voorbij aan de intense integratie van gender en 

disability. Bovendien, argumenteert Jenny Morris (1996 in Thomas, 1999, p. 71), leidt deze 

visie er toe dat het beeld van vrouwen met een beperking als zwakke en afhankelijke 

personen versterkt wordt omdat ze als passief slachtoffer van onderdrukking benaderd 

worden. Het is met andere woorden belangrijk om ook oog te hebben voor sterktes en 

veerkracht (Olkin, 2003, Traustadóttir & Johnson, 2000). Er zijn vrouwen met een beperking 

die moeder zijn, die werken en daar erg veel voldoening uit halen, die zelfstandig wonen… 

Ook deze beelden moeten aan bod komen en positieve verhalen moeten een plaats krijgen 

binnen onderzoek.  

 

Het meeste onderzoek dat de intersectie gender en disability nagaat, beperkt zich tot de 

ervaringen van vrouwen met een beperking. McDonalds, Keys & Balcazar (2007) 

onderzochten zowel de ervaringen van mannen als van vrouwen. Hun conclusie is dat het 

hebben van een beperking een impact heeft op de genderverwachtingen, maar dat dit voor 

mannen en vrouwen op een andere manier gebeurt. Een beperking hebben zorgt er bij 

mannen voor dat positieve genderverwachtingen (zoals kracht, gemakkelijk studeren…) 

kleiner worden, terwijl een beperking voor vrouwen eerder de negatieve aspecten van hun 

vrouwelijkheid vergroot (bijvoorbeeld afhankelijkheid, zwakheid…). Bovendien bleek dat 

beide genders ervan overtuigd waren dat het voor de andere gender gemakkelijker was om 

een beperking te hebben.  

 

 

2.3 De intersectie tussen disability en culturele achtergrond 

 

Onderzoek met betrekking tot disability en cultuur is erg divers. Ik deel dit onderzoek in drie 

groepen op. Ten eerste is er de opvatting dat disability een constructie is waarbij ook de 

culturele omgeving een belangrijke rol speelt (Turnbull &Turnbull, 2002, in Van Hove, 2007). 

Deze opvatting leidt tot onderzoek dat nagaat hoe disability geconstrueerd wordt in 

verschillende culturen. Ten tweede is er onderzoek dat zich richt op hulpverlening aan 

mensen met een beperking uit een „minderheidscultuur‟. Als laatste spreekt men soms over 

„het culturele model van disability‟ (Devliegher, Rush & Pfeiffer, 2003). De opsplitsing gebeurt 

voor de duidelijkheid, maar mag niet te scherp doorgetrokken worden. Zo is het bij 

hulpverlening aan mensen uit etnisch-culturele minderheden bijvoorbeeld belangrijk om 

rekening te houden met een verschillende culturele context waarbinnen disability 

geconstrueerd wordt (Welterin & LaRue, 2007). Ook binnen de culturele definitie van 

disability wordt culturele achtergrond als belangrijke determinant gezien van de gedeelde 

ervaringen van personen met een beperking (Charlton, 1998 in Gilson & Depoy, 2000). 

Omdat mijn onderzoek zich richt op de ervaringen van vrouwen met een beperking van 

Marokkaanse afkomst die in België leven, bespreek ik vooral de intersectie „disability en 
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culturele minderheden‟, zonder de bovengaande opmerking te vergeten dat de opsplitsing 

een vereenvoudiging van de werkelijkheid betekent. 

Daarna bespreek ik kort de intersectie „disability en Islam‟, aangezien religie als een 

onderdeel van cultuur beschouwd kan worden en de Islam de belangrijkste godsdienst is bij 

personen van Marokkaanse afkomst. Tot slot sta ik nog even stil bij de prevalentie van 

beperking in de Marokkaanse gemeenschap in Vlaanderen.  

 

 

2.3.1 Disability en cultuur: verschillende intersecties 

 

2.3.1.1 Disability in verschillende culturen 

 

Ingstad & Whyte (1995) laten in hun boek „Disability and culture‟ verschillende onderzoekers 

aan het woord die disability onderzochten in diverse culturele contexten. Ze vertrekken 

vanuit een cultureel relativistisch standpunt: „de idee dat fenomenen begrepen moeten 

worden in hun relevante culturele contexten‟ (p. 6). Het concept „disability‟, zoals wij het 

kennen, is ontstaan in een Euro-Amerikaanse context (Ingstad & Whyte, 1995). In andere 

culturele contexten kan een ander systeem van concepten ontstaan, andere attitudes ten 

opzichte van functiebeperkingen en andere etiologieën (Welterin & LaRue, 2007). Religie als 

deel van een cultuur kan hier ook een rol in spelen. Ik ga kort in op de intersectie „disability 

en Islam‟ in paragraaf 2.3.2. 

 

 

2.3.1.2 Disability en „culturele minderheden‟ 

 

Personen uit culturele minderheden met een beperking leven dikwijls in moeilijke 

omstandigheden. Hiervoor worden verschillende verklaringen gegeven. Mensen uit culturele 

minderheden hebben meer te maken met armoede (Nehring, 2007). Ze hebben vaak een 

lager inkomen en ook huisvestingsproblemen komen frequent voor (Fazil, Bywaters, Ali, 

Wallace & Singh, 2002). Daarbij komt nog het feit dat een beperking hebben gepaard gaat 

met hogere kosten (bijvoorbeeld aanpassingen van het huis, hulpmiddelen…). Bovendien 

blijkt dat bij de „toelages‟ voor personen met een beperking vaak die gezinnen die er het 

meest nood aan hebben, er het minst van profiteren, dikwijls omwille van een gebrek aan 

kennis over die maatregelen (Fazil et al., 2002). Eldering, Adriani, Hamel & Vedder (1999) 

schetsen een gelijkaardig beeld van de sociaal-culturele positie van Marokkaanse en Turkse 

gezinnen met een kind met een verstandelijke beperking. De meeste ouders uit haar 

onderzoek zijn laagopgeleid, vooral de Marokkaanse moeders. Vele moeders werken thuis 

en nemen de zorg voor hun kind met een beperking op zich. Hierdoor ligt het gemiddelde 

gezinsinkomen laag. Daarbij geven de meeste ouders ook aan dat de extra kosten voor hun 

kind met een beperking een financiële belasting betekenen voor het gezin. De auteurs 

besluiten: “Hoewel de onderzochte Marokkaanse en Turkse gezinnen in vele opzichten 
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vergelijkbaar zijn met de totale populatie van Marokkanen en Turken in Nederland, lijkt hun 

sociale positie nog kwetsbaarder te zijn als gevolg van de problemen met hun gehandicapte 

kind.” (Eldering et al., 1999: 39).  

 

Naast moeilijkere levensomstandigheden speelt ook een moeilijke toegang tot de 

hulpverlening een rol. Ook hier worden verschillende redenen voor aangehaald.  

Taal- en communicatieproblemen vormen vaak een barrière bij toegang tot de hulpverlening  

(Fazil et al., 2007; Welterin & LaRue, 2007; Hubert, 2006). Die taalproblemen kunnen ook 

een rol spelen bij het verwerven van kennis over de manier waarop de hulpverlening 

georganiseerd is (Welterin & LaRue, 2007). 

Hulpverlening aan mensen met een beperking is afgestemd op de culturele context van de 

culturele meerderheid. Een goede interculturele hulpverlener gaat na welke percepties en 

interpretaties mensen met een andere culturele achtergrond geven aan disability (Bennet, 

Zhang & Hojnar, 1998, in Nehring, 2007; Welterin & LaRue, 2007), maar moet zich ook 

bewust zijn van de eigen culturele achtergrond en de manier waarop dit zijn blik beïnvloedt 

(Welterin & LaRue, 2007). Een gebrek aan dergelijke culturele sensitiviteit kan een reden zijn 

waarom mensen uit culturele minderheden de stap moeilijker zetten naar de hulpverlening of 

waarom de hulpverlening niet tegemoet komt aan hun noden en bijgevolg als inadequaat en 

ineffectief gepercipieerd wordt (Hubert, 2006). Hulpverlening waarbij men het gevoel heeft 

dat de culturele eigenheid geen plaats krijgt, wordt vaak gewantrouwd (Eddey & Robbey, 

2005 in Nehring, 2007; Shah, 1999 in Ali et al., 2001). Zo blijkt uit onderzoek in Nederland bij 

Turkse en Marokkaanse ouders (Eldering et al., 1999) dat zij vaak moeite hebben met 

bepaalde diensten en instellingen. De focus bij deze instellingen ligt voornamelijk op het 

bieden van pedagogische ondersteuning, terwijl de ouders zelf vooral praktische en 

materiële ondersteuning wensen.  

Verschillende auteurs (Ali et al., 2001; Fazil et al., 2007) wijzen op een institutioneel racisme 

waar ook de hulpverlening niet aan ontkomt. De wijdverbreide (stereotiepe) opvatting 

bijvoorbeeld dat kinderen of volwassenen met een beperking uit minderheidsculturen een 

breder sociaal netwerk hebben, blijkt niet altijd te kloppen. Toch wordt op basis van die 

veronderstelling soms niet voldoende inspanning gedaan om deze gezinnen te bereiken 

(Hubert, 2006). 

 

2.3.1.3 Disability als cultuur 

 

Disability wordt soms gedefinieerd in termen van „cultuur‟ (Devlieger et al., 2003; Gilson & 

Depoy, 2000). Op die manier wil men een discours creëren dat de nadruk legt op de 

collectieve ervaringen van personen met een beperking: disability gaat dan om het behoren 

tot een groep die ervaringen deelt, maar ook regels, taal, een discours… (Gilson & Depoy, 

2000). Toch is het belangrijk om binnen deze culturele definitie van disability ook culturele 

achtergrond, klasse en gender als belangrijke determinanten te zien van ervaringen die 

personen met een beperking hebben (Charlton, 1998 in Gilson & Depoy, 2000). Disability 
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cultuur is met andere woorden niet monolithisch en kan variëren binnen en tussen 

verschillende minderheidsgroepen (Devlieger, Albrecht & Hertz, 2007).  

 

 

2.3.2 Disability en Islam 

 

Religie speelt als onderdeel van cultuur ook een rol bij de intersectie disability-cultuur. Ik 

beperk me in het kader van dit onderzoek tot de Islam, aangezien dit de belangrijkste 

godsdienst is bij personen van Marokkaanse afkomst.  

 

Rispler-Chaim (2007) deed onderzoek naar Arabische terminologie rond disability in 

islamitische wetteksten. In klassieke bronnen vond ze geen algemene, overkoepelende term 

„disability‟ zoals wij die kennen. Specifieke beperkingen krijgen specifieke labels, zoals a‟ma 

(blinde), assam (dove), a‟raj (lamme). Ook Bazna & Hatab (2005 in Blondeel, 2005) komen 

tot dezelfde bevindingen in hun onderzoek naar de betekenis van disability in de Koran en de 

hadith. In recentere literatuur worden echter wel algemenere termen gebruikt, zoals „ashab 

al-„ahat wat „dragers van beperkingen‟ betekent.  

 

Bazna en Hatab (2005 in Hasnain, Shaikh & Shanawani, 2008) onderzochten de betekenis 

van „disability‟ zowel in de Koran als de hadith. Hun besluit is dat disability gezien wordt als 

moreel neutraal: het is geen straf noch een zegen van God. Ook Rispler-Chaim (2007) vond 

nergens een causale relatie tussen Allah en het beginnen van een ziekte of het krijgen van 

een beperking. Er is echter een verschil tussen theorie en praktijk. Ondanks deze 

theoretische bevindingen, worden beperkingen door moslims soms gezien als een straf van 

God (Armstrong & Ager, 2005 in Hasnain et al., 2008; Diken, 2006). Ook andere religieuze 

verklaringen kunnen voorkomen, zoals djinns (duivelse geesten), het boze oog (Diken, 2006) 

of magie (Hoffer, 1997). De lijn tussen „officiële Islam‟ en islamitisch volksgeloof is niet altijd 

duidelijk te trekken. In de lijn van deze religieuze verklaringen doen sommige moslims dan 

ook een beroep op islamitische genezers (Hoffer, 1997).  

 

Wat betreft de religieuze voorschriften, zoals bidden en de Ramadan volgen houdt de Islam 

rekening met mensen met een beperking. Moslims moeten de regels volgen naar eigen 

vermogen, maar wie bijvoorbeeld niet in staat is om rechtstaand te bidden, mag het ook al 

zittend of al liggend doen. Wie om medische redenen niet in staat is om te vasten, of wie 

medicatie moet nemen, mag dit doen en hoeft de Ramadan niet te volgen (Hasnain et al., 

2008). In de praktijk blijken mensen hier niet altijd van op de hoogte te zijn of wil men toch 

deelnemen, ondanks de moeilijkheden (Hasnain et al., 2008).  

 

In vele moslimgezinnen heeft de functionaliteit van een persoon met een beperking meer 

waarde dan het specifieke label (Ypinazar & Margolis, 2006 in Hasnain et al., 2008), 

waardoor sommige moslimouders bij een goede functionaliteit van hun kind soms de 
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(verstandelijke) beperking ontkennen (Diken, 2006). Anderen zien wat in het Westen 

beschouwd wordt als ziekte of beperking eerder als een „conditie‟ die aanvaard moet worden 

(Hasnain et al., 2008). Westerse hulpverleners kunnen op die manier op een muur stoten 

met hun hulpverlening. Andere moslimouders zien de beperking van hun kind als een ziekte 

en blijven dus geloven in een genezing. Wanneer hulpverlening niet het gewenste resultaat 

geeft, kunnen ouders ongeduldig worden en zoekt men soms hulp bij steeds andere 

hulpverleners (Hasnain et al., 2008).  

 

In de Islam is er een centrale rol weggelegd voor het gezin. Het gezin en de familie worden 

gezien als de hoeksteen van de samenleving. Bovendien wordt er vanuit het geloof sterk de 

nadruk gelegd op de religieuze plicht om mensen met een beperking te verzorgen. Omwille 

van deze redenen staan sommige moslimgezinnen soms erg weigerachtig om hun kind met 

een beperking naar een externe dienst te laten gaan. Bovendien is er vaak een grotere rol 

voor de ruime familie als bron van hulp (Hasnain et al., 2008). Andere auteurs (Ali et al., 

2001; Fazil et al., 2007; Hubert, 2006) waarschuwen er echter voor om dit beeld niet als dé 

waarheid te zien.  

 

 

2.3.3 Prevalentie van ‘beperking’ in de Marokkaanse gemeenschap 

 

In het meeste onderzoek wordt de groep mensen van Turkse en Marokkaanse afkomst 

samengenomen. Hoeveel mensen van Marokkaanse afkomst met een beperking in 

Vlaanderen of België leven, is erg moeilijk te schatten. Een studie van het (toenmalige) 

Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap schatte op basis 

van een naamherkenningsprogramma hoeveel mensen met een Turkse of Maghrebijnse 

achtergrond gebruik maken van zorgvoorzieningen. Men kwam tot een schatting van 

minimum 2,7% en maximum 4,4% waarvan ongeveer 75% jongeren zijn (Samoy, Molleman 

& Verbeelen, 2005). Deze schatting houdt echter geen rekening met het aantal personen 

met een beperking die geen gebruik maken van een zorgvoorziening. Bovendien worden de 

gegevens niet specifiek uitgesplitst voor personen van Marokkaanse afkomst. 

 

Er zou een hogere prevalentie zijn van verstandelijke beperking zowel bij personen van 

Turkse als Marokkaanse afkomst, mede omwille van de hogere graad van 

bloedverwantschap tussen ouders (Eldering et al., 1999; Vanderstraeten & Maes, 2008). 

Ook andere verklaringen worden gegeven: negatieve prenatale factoren, negatieve 

omgevingsfactoren (zoals armoede, huisvesting, moeilijke toegang tot zorg), een snellere 

labelling omwille van de westerse validatie van intelligentietests en een gebrekkige 

afstemming van ons onderwijs op andere culturen (Vanderstraeten & Maes, 2008).  
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2.4 De intersectie tussen gender, disability en culturele achtergrond 

 

Wanneer men intersecties bestudeert, wordt meestal het samengaan van twee constructies 

onderzocht zoals gender en culturele achtergrond, gender en disability, disability en culturele 

achtergrond (Petersen, 2006). Toch is er ook onderzoek dat de zaken op een complexere 

manier benadert en de intersectie tussen gender, disability en culturele 

achtergrond/ras/etniciteit als uitgangspunt neemt. Hoewel verschillende culturele 

achtergronden aan bod komen en verschillende beperkingen, wordt in hoofdzaak ingegaan 

op de ervaringen van vrouwen.  

 

Vrouwen met een beperking uit culturele minderheden kunnen te maken krijgen met racisme, 

seksisme en validisme. Dit heeft op een complexe manier een impact op de levens van de 

vrouwen. Zoals een deelneemster uit het onderzoek van Ayesha Vernon (1996) het stelt: “It 

happens singularly, plurally and multiply, and it‟s the totality that counts at the end of the day. 

You are thought of as completely inferior because you are all three things.” (p. 68). In deze 

context spreekt men soms over het ervaren van „meervoudige discriminatie‟ (O‟Connor, 

Fisher & Robinson, 2000) of „meervoudige onderdrukking‟ (Petersen, 2006). Zo blijkt uit 

onderzoek dat Afrikaans-Amerikaanse vrouwen met een beperking een lagere 

opleidingsgraad hebben, minder kans op arbeid en minder kans op adequate 

gezondheidszorg wanneer men hen vergelijkt met Afrikaans-Amerikaanse mannen met een 

beperking en met Europees-Amerikaanse vrouwen met een beperking (Nabors & Pettee, 

2003). Vernon (1996) laat enkele vrouwen aan het woord over hun ervaringen in het 

onderwijs en op de arbeidsmarkt. Zij hebben vaak het gevoel dat ze geen toegang gekregen 

hebben tot gelijkwaardig onderwijs, omwille van hun beperking, hun afkomst en/of hun 

gender. Zo werd aan één vrouw verteld dat ze niet veel moeite moest doen om een school te 

zoeken om verder te studeren, aangezien „de meeste Aziatische meisjes kinderen hebben 

voor je het weet‟. (p. 61) Vaak waren deze vrouwen de enige personen van een culturele 

groep op school, wat soms leidde tot pestgedrag van anderen, maar ook tot inadequate 

testafnames op basis van Westerse testen. Ook op de arbeidsmarkt kregen ze te maken met 

verschillende barrières, gaande van ontoegankelijkheid van gebouwen tot werkgevers die 

niet geloofden in hun mogelijkheden omdat ze zich baseerden op een aantal stereotiepe 

beelden.  

 

Onderzoek naar de intersectie gender, disability en culturele achtergrond gaat ook na welke 

genderverwachtingen er in een bepaalde cultuur zijn voor mannen of vrouwen met een 

beperking en welke betekenis zij zelf aan deze genderverwachtingen geven in relatie tot hun 

beperking.  

Het beeld dat uit onderzoek naar voor komt, is dat in vele Afrikaans-Amerikaanse gezinnen 

de vrouw de rol van zorgverlener („caretaker‟) op zich neemt (Nabors & Pettee, 2003; 

Feldman & Tegart, 2003). Ook na het verwerven van een beperking, wordt dit vaak van hen 

verwacht (Nabors & Pettee, 2003). Dit beeld komt dus niet overeen met het beeld van 
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vrouwen met een beperking als passieve zorgontvangers, wél met het beeld van de sterke 

Afrikaans-Amerikaanse vrouwen die alle tegenslag overwinnen, als een soort van 

„superwomen‟ (Nabors & Pettee, 2003). Dit beeld van deze vrouwen als „sterke matriarchen‟ 

wordt door hen vaak geïnternaliseerd. Dit leidt er toe dat ze, ondanks hun beperkingen, heel 

veel moeite blijven doen om te zorgen voor anderen, niet alleen voor hun eigen familie, maar 

ook ruimer voor mensen uit hun gemeenschap (Feldman & Tegart, 2003). Dit biedt hen 

enerzijds zelfwaarde en de kans om betekenis te geven aan hun leven, anderzijds leidt het 

er soms toe dat deze vrouwen hun eigen noden verwaarlozen (Feldman & Tegart, 2003). 

Bovendien, besluiten Feldman & Tegart (2003), identificeren de vrouwen uit hun onderzoek 

zich niet met „disability‟, omdat ze dit associëren met een beeld dat voor hen niet te 

verenigen valt met het vervullen van de traditionele genderrollen. Een manier om om te gaan 

met conflicterende identiteiten kan er dus uit bestaan om één identiteit te accentueren en op 

hetzelfde moment andere identiteiten te minimaliseren of zelfs te ontkennen (Petersen, 

2006). Ook in het verhaal van Teresa, een Latijns-Amerikaanse vrouw met een 

verstandelijke beperking, wordt dit conflict getoond (O‟Connor, Fisher & Robinson, 2003). 

Teresa wordt in de context van het systeem gezien als een vrouw met een verstandelijke 

beperking, maar in de context van haar gezin wordt ze gezien als een vrouw, een moeder, 

als iemand die cultureel gewaardeerde rollen op zich neemt. Ze heeft dan ook moeite om 

betekenis te geven aan het label „verstandelijke beperking‟.  

Onderzoek van Rukwong (2008) toont ook een beeld van genderverwachtingen in een 

bepaalde cultuur en de manier waarop vrouwen met een beperking daarmee omgaan. Hij 

peilt naar de ervaringen van vrouwen met een beperking van middelbare leeftijd in Thailand, 

Ook voor vrouwen in Thailand bestaan er duidelijke genderverwachtingen. Vrouwen moeten 

proberen om een „goede‟ vrouw te zijn, en daarmee wordt bedoeld: het huishouden doen, 

dankbaar zijn, de man steunen en hem laten beslissen. Met de industrialisatie van Thailand 

dragen ook meer en meer vrouwen bij aan het gezinsinkomen. Ook vrouwen met een 

beperking proberen te voldoen aan deze genderverwachtingen, maar soms slagen ze er niet 

in omwille van hun beperking. Het kan voor hen dan erg moeilijk zijn om een omkering van 

rollen te aanvaarden (wanneer hun man bijvoorbeeld instaat voor het huishouden).  

 

Ondanks de veelheid aan moeilijkheden waar deze vrouwen mee te kampen hebben, zou 

het verkeerd zijn om hen eenzijdig te portretteren als zwakke, afhankelijke personen. 

Wanneer hen een stem gegeven wordt in onderzoek, tonen ze ook hun vastbeslotenheid om 

de onderdrukkende situaties te boven te komen (Vernon, 1996), om de dominantie van 

bepaalde (negatieve) culturele narratieven te herkaderen (McDonalds, Keys & Balcazar 

(2007), om de in hun gemeenschap gewaardeerde sociale rollen op zich te nemen (zoals die 

van moeder, verzorger…) (Dossa, 2006; Feldman & Tegart, 2003; O‟Connor et al., 2000). 

Deze vrouwen zijn niet zomaar passieve slachtoffers van intersectionele onderdrukkende 

systemen, maar bieden weerstand tegen deze systemen (Dossa, 2006).  
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DEEL 3: PROBLEEMSTELLING EN METHODOLOGIE 

 

 

3.1 Probleemstelling 

 

Zowel gender, disability als culturele achtergrond zijn termen die ruimte maken voor de 

sociale constructie ervan. Deze begrippen wijzen op de scheidingslijn met het „biologisch 

bepaalde‟, zoals „sekse‟, „impairment‟ en „ras‟. Wanneer iets gezien wordt als een sociale 

constructie, gaat men er niet van uit dat de invulling ervan universeel en homogeen is, maar 

wel contextgebonden. Op die manier komt er ruimte om verschillen binnen groepen te 

onderzoeken.  

 

Binnen de genderstudies is een nieuw perspectief ontwikkeld om de diversiteit van de 

ervaringen van vrouwen te onderzoeken, namelijk het intersectionele perspectief. Vanuit dit 

perspectief onderzoekt men het samengaan van verschillende sociale posities, zoals gender, 

etniciteit/ras, klasse, seksualiteit. Hoewel disability soms opgenoemd wordt als een 

betekenisvolle categorie (e.g. Wekker & Lutz, 2001; Butler, 1990 in Ludvig, 2006; Botman, 

2004; Yuval-Davis, 2006), wordt dit niet zo vaak opgenomen in intersectioneel onderzoek.  

Ook binnen de disability studies komt meer aandacht voor onderzoek dat de invulling van het 

concept „disability‟ nagaat in verschillende groepen. Dit gebeurt als een reactie op de kritiek 

dat voornamelijk blanke, middenklasse, heteroseksuele mannen een grote impact hebben op 

de disability beweging (Ali et al., 2001). Deze kritiek werd ontwikkeld zowel door feministen 

met een beperking (bijvoorbeeld Jenny Morris) als door „zwarte‟ onderzoekers met een 

beperking (zoals Hill, Begum) (Ali et al., 2001: 950). Zij ijveren voor het bestuderen van 

disability o.a. bij vrouwen met een beperking en personen met een andere culturele 

achtergrond.  

 

Hoewel er steeds meer onderzoek gevoerd wordt naar het samengaan van verschillende 

posities, blijft de focus dikwijls het samengaan van twee posities: vrouwen met een 

beperking, een beperking hebben in een andere cultuur, vrouw zijn met een andere culturele 

achtergrond. Met mijn onderzoek wil ik de verbinding maken tussen drie categorieën: 

gender, disability en culturele achtergrond. De aandacht die bij intersectionaliteit ligt op de 

integratie van betekenissen in de identiteit van mensen (Lutz & Wekker, 2001), neem ik mee 

in het onderzoek. Ook de nadruk op het machtsaspect betrek ik, door na te gaan op welke 

manier deze vrouwen, die op een kruispunt staan van drie niet-dominante posities, 

discriminatie ervaren.  
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Mijn concrete vraagstellingen zijn: 

 

1. Welke betekenis geven vrouwen van Marokkaanse afkomst met een fysieke 

beperking aan gender, disability en culturele achtergrond? 

a. Welke betekenissen worden gegeven aan disability en welke rol spelen 

gender en culturele achtergrond daarbij? 

b. Welke betekenissen worden gegeven aan gender en welke rol spelen 

disability en culturele achtergrond daarbij? 

c. Welke betekenissen worden gegeven aan culturele achtergrond en welke rol 

spelen disability en gender daarbij?  

2. Welke invloed hebben gender, disability, culturele achtergrond en hun intersecties bij 

de beleving van discriminatie door vrouwen van Marokkaanse afkomst met een 

fysieke beperking? 

 

3.2 Onderzoeksstrategie: kwalitatief onderzoek 

 

Ik kies voor kwalitatief onderzoek en verantwoord dit op basis van enkele argumenten die 

ook Maso en Smaling (1998) opsommen. Eerst en vooral wordt kwalitatief onderzoek 

gebruikt wanneer men onderzoek doet naar situaties waarover bijna geen ander onderzoek 

beschikbaar is. Dit is in mijn onderzoek het geval. Op internationaal vlak zijn er enkele 

publicaties die de intersectie van gender, disability en culturele achtergrond nagaan, maar 

het unieke perspectief van vrouwen van Marokkaanse afkomst met een fysieke beperking in 

Vlaanderen werd nog niet eerder onderzocht. Ook meer algemeen werd in Vlaanderen nog 

niet veel onderzoek gevoerd naar de beleving van beperking door vrouwen of door personen 

met een andere culturele achtergrond. De relatie tussen verschillende variabelen bij deze 

groepen is onvoldoende gekend, waardoor kwalitatief onderzoek zinvol kan zijn. De auteurs 

vernoemen ook situaties waarin men de betekeniswereld van mensen wil exploreren. In het 

onderzoek wil ik op zoek gaan naar de betekenis die vrouwen van Marokkaanse afkomst met 

een fysieke beperking geven aan vrouw zijn, aan hun Marokkaanse achtergrond en hun 

beperking. Omdat ik op zoek wil gaan naar het unieke perspectief van deze vrouwen, naar 

het „perspectief van binnenuit‟ (Flick et al., 2004:3) kies ik voor kwalitatief onderzoek.  

 

3.3 Kwaliteitscriteria 

 

3.3.1 Betrouwbaarheid  

 

Betrouwbaarheid heeft te maken met de mate waarin de resultaten dezelfde zouden zijn 

moest het onderzoek herhaald worden (Janssens, 1985). Daarom moet de onderzoeker zijn 

activiteiten en beslissingen zo neerschrijven, dat het voor anderen mogelijk wordt om het 

hele onderzoeksproces (in principe) te reconstrueren. Kelchtermans (2000) heeft het hier 
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over de „intersubjectieve navolgbaarheid‟ (p.148). Ik probeer in dit onderdeel mijn 

methodologische stappen voldoende te verduidelijken. Bovendien nam ik de interviews op en 

schreef deze nadien letterlijk uit.  

 

Kwalitatieve onderzoekers moeten in staat zijn om een relatie aan te gaan met de personen 

die onderzocht worden (Maso & Smaling, 1998: 10). Om de betrouwbaarheid te verhogen, is 

het belangrijk om de relatie tussen de onderzoeker en de informanten te expliciteren, omdat 

die relatie de hoeveelheid en de aard van de gegevens beïnvloedt (Janssens, 1985). In 

paragraaf 3.5.1.2 („Voorstelling van de deelnemers en de onderzoeker‟) beschrijf ik enkele 

kenmerken van de deelnemers. Daarnaast positioneer ik mezelf aan de hand van dezelfde 

kenmerken naast deze deelnemers. Bovendien maakte ik na elk gesprek notities, waarin ik 

ook enkele gevoelens, gedachten… noteerde die een mogelijke invloed gehad hebben op de 

relatie met de deelnemers en op de gegevensverzameling.  

 

3.3.2 Validiteit 

 

“Validiteit is de mate van overeenstemming tussen de gegevens uit het onderzoek en de 

bestudeerde werkelijkheid” (Janssens, 1985: 151). Er wordt een onderscheid gemaakt 

tussen interne en externe validiteit.  

 

“Interne validiteit heeft te maken met de mate waarin de resultaten van het onderzoek een 

authentieke weergave zijn van de bestudeerde werkelijkheid” (Janssens, 1985: 151). Interne 

validiteit is een sterk punt van kwalitatief onderzoek. De manieren van dataverzameling 

(zoals observeren en interviewen) kunnen ertoe bijdragen dat de werkelijkheid slechts in 

geringe mate geabstraheerd en gecontroleerd wordt (Janssens, 1985: 154). Ik koos voor 

interviews als middel tot dataverzameling met als bedoeling vrouwen van Marokkaanse 

afkomst met een beperking zélf aan het woord te laten komen. Nadat ik de interviews 

volledig uitgetypt had, stuurde ik deze op naar de deelnemers2. Wanneer ze bemerkingen 

hadden, konden ze mij terugmailen of bellen. Omwille van tijdsgebrek is het mij niet gelukt 

om de resultaten zelf te bespreken met de participanten. Dit beperkt de validiteit van mijn 

gegevens.  

Enkele vrouwen spraken moeilijk Nederlands. Ik paste hun citaten aan tot leesbaar 

Nederlands maar probeerde ook zo dicht mogelijk bij hun verwoording te blijven om de 

interne validiteit te waarborgen.  

  

“Externe validiteit heeft betrekking op de mogelijkheid tot veralgemening van de resultaten 

naar andere onderzoeksgebieden” (Janssens, 1985: 151). Veralgemening is echter niet altijd 

van belang bij kwalitatief onderzoek (Janssens, 1985). Mijn onderzoeksresultaten zijn niet 

                                                 
2
 Eén deelneemster gaf expliciet aan dat ze wel een interview wilde doen, maar dat ze liever niet had dat ik het 

uitgetypte interview opstuurde, omdat ze het zelf niet kon lezen. Ze vertrouwde erop dat ik de zaken juist zou 

weergeven en haar anonimiteit zou bewaren.  
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veralgemeenbaar naar de beleving van álle vrouwen van Marokkaanse afkomst met een 

fysieke beperking, maar dit hoeft ook niet. Het perspectief van de zeven vrouwen die ik 

bevraagd heb, kan tot kritische reflecteren aanzetten over de manier waarop verschillende 

sociale posities een impact hebben op elkaar, over complexiteit in de levens van mensen en 

hoe deze complexiteit meegenomen kan worden in onderzoek. 

 

 

3.4 Intersectionele methodologie 

 

“Hoewel intersectionaliteit naar voor komt als een belangrijk onderzoeksparadigma in de 

vrouwenstudies en elders, is er weinig discussie over hoe intersectionaliteit bestudeerd moet 

worden: over de methodologie van intersectionaliteit” (McCall, 2005:1771). Nash verwijst 

naar enkele methodologische vragen die Chang en Culp zich stellen: „Hoe moet je 

aandachtig zijn voor intersectionele posities? Hoeveel intersecties zijn er? Is de idee van een 

intersectie (doorsnede) de juiste analogie?‟ (2002 in Nash, 2008:5). Het is moeilijk om een 

methodologie te vinden die in staat is om recht te doen aan de complexiteit van 

intersectionele posities.  

 

Onderzoek vanuit intersectioneel perspectief gaat op zoek naar het „kruispunt van 

verschillende assen‟ (Wekker & Lutz, 2001), naar de „many strands that make up identity‟ 

(Crenshaw, 1991, p. 1241). De vraag die hierbij gesteld moet worden, is dan: hoeveel 

„assen‟ moet men meenemen in het onderzoek om enerzijds recht te doen aan de 

complexiteit van de werkelijkheid en anderzijds het onderzoek ook nog haalbaar te houden?  

McCall (2005) onderscheidt in de reacties op dit vraagstuk drie groepen: de intercategoriale, 

de anticategoriale en de intracategoriale benadering.  

De intercategoriale benadering aanvaardt het gebruik van categorieën, omdat op die manier 

de verschillen tussen groepen onderzocht kunnen worden en men een zicht kan krijgen op 

de structurele ongelijkheid (van den Berg, 2007). Een voorbeeld van onderzoek vanuit de 

intercategoriale benadering is onderzoek dat de inkomens vergelijkt van blanke mannen, 

blanke vrouwen, zwarte mannen en zwarte vrouwen (McCall, 2005). Bij dit onderzoek wordt 

geen rekening gehouden met de verschillen binnen deze intersectionele groepen.  

De anticategoriale benadering bekritiseert het gebruik van vaststaande categorieën in 

onderzoek, aangezien men de complexiteit van de werkelijkheid nooit kan vatten in 

categorieën. Deze visie werd vooral binnen het postmodernisme ontwikkeld (van den Berg, 

2007), en laat de meeste ruimte voor complexiteit (McCall, 2005).  

De intracategoriale benadering is de benadering die tussen de vorige twee in valt. Men gaat 

ervan uit dat sociale categorieën betekenisvol kunnen zijn, maar men blijft er ook kritisch 

naar kijken (McCall, 2005). Onderzoek binnen deze benadering vertrekt meestal van de 

keuze voor een bepaalde positie op verschillende assen die elkaar snijden (van den Berg, 

2007).  
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Ik voer mijn onderzoek vanuit deze intracategoriale benadering. Op de assen gender, 

culturele achtergrond en (dis)ability kies ik de posities: vrouw, Marokkaanse achtergrond en 

disability (meer specifiek fysieke beperking). Tijdens het onderzoek ga ik op zoek naar de 

manieren waarop deze posities elkaar beïnvloeden, maar ook naar de diversiteit binnen 

categorieën (van den Berg, 2007). Bij het zoeken van deelnemers vertrek ik dus van 

vaststaande categorieën, maar deze categorieën worden in de analyse niet als homogeen 

benaderd.  

 

 

3.5 Gegevensverzameling 

 

3.5.1 Onderzoeksgroep  

 

3.5.1.1 Bereiken van deelnemers 

 

Omwille van de heel specifieke doelgroep die ik zocht, namelijk vrouwen van Marokkaanse 

afkomst met een fysieke beperking of een chronische ziekte, was het niet evident om 

voldoende vrouwen te vinden die deel wilden nemen aan het onderzoek. Aanvankelijk zocht 

ik mensen met een beperking, zonder dit nader te specifiëren. De eerste vrouwen die wilden 

meewerken, hadden een fysieke beperking. Ik kreeg ook vaak mails terug dat mensen met 

een verstandelijke beperking erg moeilijk te bereiken zouden zijn. Ik heb daarom beslist om 

me in het kader van dit onderzoek te richten op de ervaringen van vrouwen van 

Marokkaanse afkomst met een fysieke beperking. 

Bovendien besliste ik om niet met een tolk te werken, omdat ik op die manier een meer 

vertrouwelijk interview kon hebben. Dit vond ik nodig omwille van de gevoelige onderwerpen 

die soms aan bod kwamen. Dit betekende echter ook dat de vrouwen die ik zocht voldoende 

Nederlands moesten kennen. Ik had niet voldoende vertrouwen in mijn kennis van het Frans 

om interviews af te nemen van Franssprekende vrouwen, waardoor ik een deel van de 

vrouwen van mijn onderzoek uitsloot.  

 

Ik ging concreet te werk langs verschillende kanalen. Een eerste kanaal waren de 

voorzieningen, diensten en adviesraden voor mensen met een beperking. Daarnaast 

contacteerde ik integratiediensten, onthaalbureaus en diensten die werken rond diversiteit. 

Via hen kwam ik in contact met de Marokkaanse zelforganisaties, zoals de koepel FMDO 

(Federatie Marokkaanse Democratische Organisaties), maar ook met meer lokale 

organisaties in Gent, Antwerpen en Brussel. Ook via verschillende moslimverenigingen 

probeerde ik deelnemers te vinden. Ik richtte me ook specifiek naar enkele organisaties die 

meisjes en vrouwen van Marokkaanse afkomst als doelgroep hebben. Als derde kanaal 

zocht ik contact met (koepels van) vrouwenorganisaties en onderzoekers die rond gender 

werken.  
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Ik heb alle vrouwen die deelnemen aan het onderzoek gevonden via voorzieningen en 

diensten voor mensen met een beperking en niet via de twee andere kanalen. Dit kan een 

invloed hebben op mijn resultaten, zeker wanneer het gaat om toegankelijkheid van de zorg, 

aangezien deze mensen de toegang al gevonden hebben. 

 

Nadat ik zeven personen gevonden had, vroeg ik deze vrouwen telkens of ze contact 

hadden met andere vrouwen van Marokkaanse origine met een fysieke beperking. De 

meeste vrouwen kenden wel iemand. Sommige vrouwen hadden echter niet voldoende 

contact met deze personen om het te vragen of hadden geen contactgegevens, andere 

vrouwen vroegen het na, maar zonder het (voor mij) gewenste resultaat. De methode 

„snowball-sampling‟ (Warren, 2001) leverde dus geen nieuwe deelnemers op. 

 

 

3.5.1.2 Voorstelling van de deelnemers en de onderzoeker 

 

Hieronder geef ik een korte voorstelling van de deelnemers aan het onderzoek. Daarna stel 

ik ook mezelf voor: wie ik ben en wat mijn achtergrond is, heeft een invloed op de relatie ten 

opzichte van mijn informanten. Deze achtergrond expliciteren verhoogt de externe 

betrouwbaarheid (Janssens, 1985).  

 

M. is een vrouw van 27 jaar met een aangeboren beperking: tetraplegie. Ze is in België 

geboren en heeft de Belgische nationaliteit. Ze weet niet of ze van Berberse of Arabische 

afkomst is. Haar ouders zijn van Marokko naar België gekomen. Haar moeder is bij de 

bevalling gestorven en haar zussen konden de zorg voor haar niet opnemen, waardoor ze 

vanaf haar geboorte opgenomen werd op internaat. Ze zegt zelf dat ze daardoor „Belgisch‟ is 

geworden en haar Marokkaanse roots soms vergeet. Het contact met haar familie is sinds 

kort weer hersteld. Ze is niet gelovig. M. volgde opleidingsvorm 1 in het Buso. Nu woont M. 

in een tehuis niet-werkenden en doet ze een dag per week vrijwilligerswerk op een school.  

 

N. is een 37-jarig vrouw met een tetraplegie als gevolg van een ongeval. Ze is in België 

geboren en heeft de Belgische nationaliteit. Ze is van Arabische afkomst. Haar ouders 

migreerden van Marokko naar België en waren analfabeet. Toch slaagde N. erin om verder 

te studeren: ze is burgerlijk ingenieur en heeft daarna gedoctoreerd. N. is moslim maar vult 

haar geloof in op haar eigen manier. N. woont zelfstandig in een appartement en gaat 

parttime werken.  

 

B. is 55 jaar en kwam in 1985 (op 31-jarige leeftijd) naar België nadat ze met een Belgische 

man gehuwd was. Ze heeft als kind een val gemaakt, met blijvende problemen aan haar 

ribben en haar rug tot gevolg, waardoor ze al enkele operaties achter de rug heeft en geen 

zware arbeid mag doen. Dit, samen met het feit dat ze analfabeet is, leidde tot moeilijkheden 



28 

 

op de gewone arbeidsmarkt, waardoor B. nu in een beschutte werkplaats werkt. Ze is van 

Arabische afkomst en is moslim. B. woont zelfstandig.  

 

L. is 25 jaar en kwam op 7-jarige leeftijd met haar ouders naar België. Ze heeft een 

aangeboren beperking die een impact heeft op alle ledematen (quadriplegie). Ze is van 

Berberse afkomst maar heeft volledig gebroken met haar familie. Ze is niet islamitisch. Ze 

woont zelfstandig in een woonvorm „beschermd wonen‟ (een eigen studio op een campus 

met een vast aantal uren begeleiding). L. volgde opleidingsvorm 1 en 2 en doet 

vrijwilligerswerk in enkele bejaardentehuizen en in een school.  

 

N. is 26 jaar en woont sinds haar geboorte in België, nadat haar ouders uit Marokko 

gemigreerd waren. Ze heeft sinds haar geboorte een spastische diplegie. Ze is van Berberse 

afkomst en moslima. N. woont bij haar ouders en het gezin van haar broer. Ze volgde OV3, 

hulp voor kinderverzorging, maar kon omwille van haar beperking het beroep niet uitoefenen. 

Ze werkt nu in een beschutte werkplaats, maar start in september met een opleiding 

gezinsondersteuning.  

 

A is 17 jaar en heeft de Belgische nationaliteit. Haar grootouders kwamen naar België toen 

haar ouders nog klein waren. Ze behoort dus tot de derde generatie van haar familie die in 

België woont. A. heeft de ziekte van Werdnig-Hoffman, een progressieve spierziekte. Ze 

volgt opleidingsvorm 4, richting kantoor. A. is van Arabische afkomst en woont thuis bij haar 

ouders. Ze is semi-intern op het internaat van haar school.  

 

F. is 48 jaar en heeft een diplegie als gevolg van een auto-ongeval. Ze kwam naar België 

omwille van de medische zorgen die men hier kon bieden. F. is mama van twee kinderen en 

gescheiden van haar Belgische man. Ze woont samen met haar zoon in een aangepast huis. 

In Marokko was F. lerares, maar in België is ze werkonbekwaam verklaard. Ze is gelovig, 

maar wil hier liever geen label opkleven. Ze heeft erg weinig contact met de rest van haar 

familie die nog in Marokko woont.  

 

Zelf ben ik een studente pedagogische wetenschappen van Belgische afkomst. Ik ben 22 

jaar en heb geen lichamelijke beperking of chronische ziekte. Ik ben niet gelovig, maar ben 

wel katholiek opgevoed en volg de katholieke feestdagen. Ik zit tijdens de week op kot in 

Gent, maar ik keer in het weekend terug naar huis, waar ik samen leef met mijn ouders en 

zus.  

 

Mijn eigen positie als vrouw heb ik gemeen met de deelnemers aan mijn onderzoek. Wat 

betreft afkomst, geloof en beperking is er een verschil. Aangezien de perspectieven van 

zowel onderzoeker als deelnemer een rol spelen in het interview (Warren, 2001), beïnvloedt 

dit mijn positionering ten opzichte van de deelnemers, maar anderzijds ook de positionering 

van de deelnemers ten opzichte van mij.  Ik merkte op dat wanneer het over hun beperking 
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of hun afkomst ging, deelnemers sneller aan mij vroegen of ik het begreep of uit zichzelf een 

verklaring gaven.  

 

 “En bij hem is dat hemiplegie. Ik weet niet of je dat kent?” 

 “Ik weet niet of dat je dat weet, waarom Marokkaanse vrouwen een sjaal dragen?” 

 

Omwille van de intersectionele benadering van de bestudeerde posities, was het ook voor 

mij als onderzoeker belangrijk om niet uit te gaan van een essentialistische visie op „vrouw 

zijn‟, en dus niet te snel te denken dat ik, vanuit mijn eigen gender, de invulling van „vrouw 

zijn‟ voor de deelnemers begreep.  

 

 

3.5.2 Interview 

 

Interviews worden gebruikt in kwalitatief onderzoek wanneer men onderzoek doet naar de 

„leefwereld‟ van individuen (Berg, 2004:11) en naar de betekenisgeving en interpretaties 

(Warren, 2001) die men in die leefwereld maakt. De leefwereld van mensen bestaat uit 

emoties, motivaties, symbolen en hun betekenissen, empathie en andere subjectieve 

aspecten (Berg, 2004:11). Sommige van deze elementen zijn observeerbaar, maar toch 

vereist het achterhalen van betekenissen en motivaties dat men de eigen percepties van 

individuen mee in beschouwing neemt (Berg, 2004: 11). 

 

Ik gebruikte het stappenplan van Schuyten (2004) om enkele beslissingen in verband met de 

gegevensverzameling te nemen. 

 

3.5.2.1 Diepte-interview of focusgroep? 

 

Een diepte-interview wordt gebruikt wanneer men de leefwereld van een individu wil leren 

kennen, ook de gevoelige onderwerpen. Ook wordt het vaker gebruikt bij moeilijk te bereiken 

doelgroepen. Ik wil op zoek gaan naar de persoonlijke beleving en betekenisgeving van 

vrouwen van Marokkaanse afkomst met een fysieke beperking. Dit is een heel specifieke 

doelgroep, die niet gemakkelijk te bereiken is. Bovendien wil ik de mogelijkheid hebben om 

door te vragen op sensitieve onderwerpen. Daarom kies ik voor diepte-interviews. 

 

3.5.2.2 Een leidraad opstellen voor de vragen 

 

Ik stelde een lijst met thema‟s op waarover ik het wilde hebben met de vrouwen uit mijn 

onderzoek. Bij elk thema hoorden een aantal vragen, waarop ik tijdens het interview een 

antwoord zocht3. Deze vragen sloten aan bij de doorgenomen literatuur en bij mijn 

                                                 
3
 De topiclijst (6.2) en vragenlijst (6.3) vindt u terug in bijlage. 
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onderzoeksvragen. Ik koos voor een semi-gestructureerd interview, met enkele vaste 

vragen, maar met ruimte om flexibel te reageren op de verschillende verhalen. Ik liet de 

vrouwen de keuze: ofwel vertelden ze eerst zelf rond het onderwerp ofwel begon ik met een 

vraag te stellen. Op die manier kon ik aansluiten bij de verschillende verbaliteit van de 

deelnemers: sommigen wilden mij hun verhaal vertellen en vonden het prettig om zelf te 

mogen beginnen, anderen voelden zich comfortabeler wanneer ik vragen stelde. In de loop 

van het onderzoek veranderde ik de verwoording van sommige vragen en voegde nog 

enkele vragen bij. Ook stelde ik soms vragen op basis van bevindingen uit een vorig 

interview. 

 

3.5.2.3 Selectie van de deelnemers 

 

In paragraaf 5.1.1 beschrijf ik de manier waarop ik de deelnemers voor de interviews gezocht 

heb. Omwille van de moeilijke bereikbaarheid van de doelgroep heb ik slechts zeven 

interviews afgenomen.  

 

3.5.2.4 Afname van de interviews 

 

Vijf interviews gebeurden bij de vrouwen thuis. De twee vrouwen die ik bereikte via hun werk 

in een beschutte werkplaats, interviewde ik ook op hun werk.  

De meeste vrouwen waren alleen op het moment van het interview. Tijdens twee interviews 

was er een derde persoon aanwezig. Eén keer was een individuele begeleidster bij het 

interview, omwille van de spraakmoeilijkheden van de geïnterviewde vrouw. Zij diende in 

zekere zin als „tolk‟, maar ook als een vertrouwenspersoon om het interview mogelijk te 

maken. Een andere keer was een ADL-assistente de studio aan het poetsen waar wij zaten 

voor het interview. De deelneemster zei me dat ze het prettiger vond wanneer er iemand 

aanwezig was bij mijn bezoek.  

Vóór elk interview nam ik met de deelnemers hun rechten door: deze staan ook beschreven 

in de „informed consent‟4 die voor elk interview ondertekend werd, zowel door mezelf als 

door de deelnemers. 

 

3.5.2.5 Transcriptie van de interviews 

 

Ik nam de interviews op met een dictafoon. Nadien schreef ik deze volledig uit, zo snel 

mogelijk na het interview. Op die manier kon ik ook nog enkele observaties toevoegen, zoals 

het non-verbaal gedrag van een deelnemer.  

 

 

 

                                                 
4
 Dit informed consentformulier vindt u terug in bijlage 6.2 
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3.6 Verwerking van de gegevens 

 

Een lineaire verwerking aan de hand van een boomstructuur bleek omwille van de 

complexiteit van de gegevens niet het goede middel tot gegevensanalyse te zijn. Ik 

analyseerde de data handmatig, zocht kernthema‟s en plaatste deze in een schema zodat 

het mogelijk werd de meervoudige relaties te visualiseren5. Ik hield bij deze analyse mijn 

onderzoeksvragen in het achterhoofd. Dit schema zette ik om naar tekst, die u in het 

volgende onderdeel terug vindt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Dit schema vindt u terug in bijlage 6.5 
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DEEL 4: RESULTATEN 

 

 

4.1 Betekenissen van ‘disability’ 

 

4.1.1 De omschrijving van hun beperking 

 

De deelnemers geven mij een omschrijving van hun beperking. Sommige gebruiken 

medische termen, anderen omschrijven zichzelf aan de hand van hun hulpmiddel (meestal 

een rolstoel). Wat opvalt in hun beschrijvingen is de associatie van hun beperking met 

operaties, revalidaties, pijn en het gebruiken van hulpmiddelen in functie van zelfstandigheid. 

Ook bijkomende problemen omwille van het leven met een beperking maken soms deel uit 

van hun leven. 

 

“Wat ik exact heb: ik ben tetraplegisch en verlamd aan mijn ledematen. Aan mijn 

wervels, het is aan C5.” 

 

“Ik zal zeggen, ik ben rolstoelpatiënt en ik ben verlamd aan de onderste ledematen. Ik 

heb een auto-ongeluk gehad in Marokko en vanaf toen ben ik verlamd, dus ben ik 

verbonden op die vier wielen.” 

 

“Ik heb het niet echt moeilijk met mijn ziekte zelf, maar meer met de pijn die ik heb. Ik 

heb veel last van mijn heupen. Ik ben 8 weken geleden voor de derde keer 

geopereerd aan mijn linkerheup. Deze keer is het wel goed gelukt. Maar ik heb nu 

ook veel last aan mijn rechterheup. Dat moeten ze ook nog onderzoeken enzo. Het 

moeilijkste is de pijn.” 

 

“Maar met de jaren heb ik wel last van de schouder, de rug, de doorzitwonden… Nu 

heb ik vooral last van mijn bovenlichaam. ‟t Is overbelast zegt de dokter.” 

 

Sommige vrouwen zijn zich erg bewust van de connotaties die woorden zoals „handicap‟, 

„mindervalide‟, „andersvalide‟ oproepen. 

 

“Ik zeg meestal: iemand met een beperking. Handicap, waarom zeggen ze dat 

eigenlijk? Ik vind, wij hebben… oké, wij hebben minder mogelijkheden, maar wij 

kunnen nog heel veel. Handicap, waarom zeggen ze dat eigenlijk? Ik verschiet 

daarvan hoor. Beperking is minder kwetsend.” 

 

“Ik had het er moeilijk mee toen ik bezig was een advertentie te schrijven. Zou ik 

schrijven: ik zoek een assistent voor een gehandicapte persoon of een persoon met 



33 

 

een handicap? Dan heb ik besloten om gewoon voor een persoon die verlamd is en 

in een rolstoel zit. Ik heb het zo beschreven omdat ze meestal bij het „gehandicapte‟ 

al bijgedachten hebben, zo van: ja, het zal wel geestelijk zijn in plaats van lichamelijk, 

dat wordt meestal geassocieerd.” 

 

“Ik zeg meestal persoon met een beperking of een mindervalide, of andersvalide, 

want mindervalide mogen we ook niet meer zeggen, sommige mensen worden daar 

heel boos over… Andersvalide, dat gebruik ik minder. Ik zeg meestal een 

rolstoelgebruiker, dat is dan ja… het vervangmiddel dat mensen met een beperking 

gebruiken, waarmee ik hen dan beschrijf.”  

 

Eén vrouw maakt een duidelijk onderscheid tussen een beperking hebben en ziek zijn. Ze 

geeft aan dat vooral in de Marokkaanse gemeenschap dit onderscheid niet altijd gemaakt 

wordt. Er wordt dan vaak verwezen naar Ajoeb, een profeet die verlamd was maar later 

opnieuw kon lopen. Zij geeft, consistent met de bevindingen van Hasnain (et al., 2008), aan 

dat vanuit dit geloof in genezing, een aantal mensen van Marokkaanse afkomst haar 

alternatieve therapieën aanraadden.  

 

“Ja ik ben gehandicapt, maar ik ben wel niet ziek. Ik heb wel meer risico‟s, ik ben wel 

gevoeliger. […] Als ze mij vragen: bent u een gezond mens, dan zou ik antwoorden: nee, 

want ik zit met een systocat, dus ik heb eigenlijk pertinent urine-infecties die komen en 

gaan. […] Maar voor de rest, ja, ik neem wel veel medicatie in, maar ik ben niet ziek.” 

 

“Betreft de maatschappij hier wordt het echt gezien als een handicap, maar ik heb veel 

familieleden in Marokko zelf die het zien als een ziekte. Die zeggen altijd tegen mij: veel 

moed, en veel beterschap”.  

 

Ook andere vrouwen maken het onderscheid tussen ziekte en beperking niet altijd. Het lijkt 

eerder puur om terminologie te gaan en niet om het geloof dat ze zullen genezen. 

 

“Ik ben zo veel ziek geweest, van mijn rug ook. In Gent zeggen ze dat het iets met de 

beenderen is, misschien omdat ik oud word en mijn beenderen worden oud.” 

 

„Ik heb een handicap, een ziekte, de ziekte van Werdnig-Hoffman.‟ 
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4.1.2 Het gevoel beperkt te zijn 

 

Alle vrouwen geven aan dat ze zich op sommige momenten beperkt voelen. Ze kunnen niet 

alles doen wat ze willen doen en voelen zich meer afhankelijk van anderen.  

 

 “Door die domme ziekte kan ik toch niet veel doen hé. Ik wou eigenlijk, als ik geen 

ziekte zou hebben, zou ik iets met kinderen willen gedaan hebben. Maar door die 

ziekte volg ik nu kantoor… Dat is zo constant hetzelfde, achter mijn pc zitten… zo 

saai. Maar ik kan geen baby‟s opheffen met mijn ziekte… ik heb geen kracht 

genoeg… ja…” 

 

“Ik ben afhankelijk, kwestie van vervoer, naar buiten te gaan, kwestie van dingen die 

afgehaald moeten worden buiten, kwestie van… je hebt altijd hulp nodig.” 

 

Bij de invulling van dit gevoel van beperkt te zijn, verwijzen sommige vrouwen naar een 

beperking in het opnemen van „vrouwelijke‟ taken.  

 

“Vroeger kon ik alles, ook al liep ik op mijn tenen. Van mijn 19 is dat achteruit gegaan. 

Uiteindelijk hebben ze mijn heup niet kunnen redden, is het nu een prothese en ben 

ik wel beperkt. Zoals bijvoorbeeld lang staan, nochtans doe ik het toch… Het 

huishouden… vroeger kon ik drie verdiepen in ene keer kuisen, maar dat kan ik niet 

meer, dat moet ik in stukken doen. En boodschappen, ik kan ze wel uitvoeren, maar 

ik kan ze niet dragen, en als ge ze niet kunt dragen, kunt ge ze niet opeten.” 

 

“Ik zie mij echt niet als mama. Ik zal zeggen: ik kan mij amper wassen, ik kan niet 

voor mezelf koken. Ik zie mij echt geen kinderen hebben.” 

 

Het beeld dat de buitenwereld van hen heeft, kan dit gevoel van „beperkt zijn‟ nog vergroten. 

Veel vrouwen hebben het gevoel dat ze te vaak geconfronteerd worden met medelijden, 

betutteling, mensen die in hun plaats beslissen zonder echt te luisteren en met het gevoel 

dat andere mensen hen zien als een persoon met een verstandelijke beperking. Eén vrouw 

heeft een niet-zichtbare beperking en krijgt minder te maken met deze beeldvorming. 

 

“Ik zeg meestal zoiets van: een mens wordt gehandicapt door de omgeving eigenlijk. 

Zij creëren er vaak een beeld rond, en de beperkingen zijn nog groter door de 

omgeving. Als de omgeving het toelaat, dan ziet ge die handicap bijna niet. Het zal er 

wel altijd zijn, maar het is dan minder zichtbaar en minder voelbaar dan als iedereen 

daar heel moeilijk rond doet.” 
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“Kijk, als er iemand heel gewoon doet tegen u, wat zot en wat onnozel, dan voel je je 

ook gewoon. Als ze heel de tijd zo betuttelend tegen u zijn: „Oh, meisje, moet ik u niet 

helpen…‟, dan ben je niet gewoon.” 

 

“Wat ik het vervelendste vind in mijn rolstoel, is het medelijden. Ik kan er ook niet 

tegen dat ze mij kinderlijk behandelen. Sommige mensen doen dan zo en dat kan ik 

niet verdragen. Tegen mij moet ge echt… ik ben een eigen volwaardig mens en ik wil 

ook volwaardig worden aangesproken. Niet zo van: „M. [verkleinwoord van de naam], 

en hoe is‟t?‟ [betuttelend]” 

 

Verschillende vrouwen vinden dat ze vaker met deze beeldvorming geconfronteerd worden 

bij mensen van Marokkaanse afkomst. Niet alle vrouwen ervaren dit verschil echter. 

 

 “En Marokkanen hé, die hebben da [medelijden] heel veel, echt.” 

 

“Dan kwam ik toch eens eenmalig op een familiefeestje terecht… Maar heel de tijd 

waren ze aan het wenen hé, elke beweging da‟k ik deed. Bewegen met mijn arm, of 

met mijn hoofd of met mijn ogen, elke beweging da‟k ik deed, moesten ze bleiten van 

compassie. En ik heb geen compassie nodig.” 

 

“Ik vind niet dat er verschillen zijn tussen Belgen en Marokkanen. Mijn ouders voeden 

mij op zoals ze anders zouden doen en ja… mijn familie heeft respect voor mij.” 

 

De ene vrouw die analfabeet is, verwijst naar haar beperking op dat vlak.  

 

 “Ik zou ook graag eens een boekske lezen. Maar ja, dat gaat niet hé.” 

 

 

4.1.3 Mogelijkheden en persoonlijkheid 

 

Naast hun beperking, wijzen de vrouwen mij op hun mogelijkheden. Ze wijzen op hun 

verstandelijke mogelijkheden en maken een duidelijk onderscheid tussen henzelf en 

personen met een verstandelijke beperking. Het valt op dat enkele vrouwen erg veel 

weerstand bieden tegen het beeld dat ze een verstandelijke beperking zouden hebben. De 

vrouwen in wiens verhaal dit het meest naar voor kwam, waren allemaal rolstoelgebruiker.  

 

“Ik had zoiets van: mijn hoofd is er nog bij en dat helpt. Godzijdank dat mijn hoofd er 

nog bij is en daardoor voel ik me wel minder beperkt, aangezien ik het nog kan 

vragen aan andere mensen om het uit te voeren.” 
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“Oké, ik heb een lichte beperking, maar op leergebied, en ik heb geen mentale 

beperking.” 

 

Ze benadrukken verder hun mogelijkheden als vrouw (bijvoorbeeld als partner en als 

moeder), hun zelfstandigheid en hun persoonlijkheid. 

 

“In de rolstoel heb ik ook twee kinderen gekocht. Ik heb ze zelf opgevoed. Ik heb, ik 

zal het zo zeggen, niet meer afgezien dan een gewone vrouw. Het is allemaal vlot 

gegaan. Dus kunt ge u dat voorstellen, een zwangere vrouw in een rolstoel? Ik kook 

ook, ik strijk, ik doe alles…” 

 

“Zonder rijbewijs ben ik geen zelfstandige vrouw. En voor mij is dat heel belangrijk, 

zelfstandig zijn. Ik merk dat ook op mijn werk, als ik hier werk, en ze bieden mij hulp 

aan, dan is het van: neenee, ik zal het wel doen. En dat is mijn karakter.” 

 

“Wie ik ben, ik blijf wie ik ben, máár mijn benen zijn vervangen door die vier wielen. 

En voor de rest, ik blijf wie ik ben. Ik ben ook een moedige vrouw. Dat zat als in mij, 

dus dat is niet weggecijferd omwille van die vier wielen. Ik ben een doorzettende 

vrouw.  

 

Deze mogelijkheden die de vrouwen ervaren, worden niet altijd meegenomen in de 

hulpverlening. Ook is er niet altijd aandacht voor de persoonlijkheid, voor de mens achter de 

beperking. Dit wordt als een tekortkoming ervaren. Omgekeerd worden positieve ervaringen 

met de hulpverlening onder andere toegeschreven aan een goede persoonlijke band, 

waardoor de persoonlijkheid en de mogelijkheden van iemand een plaats krijgen binnen de 

hulpverlening.  

 

“Ik vind, als ge zegt van: nu niet, dan moeten ze het ook respecteren. Ik zal zeggen, 

zij zijn bijvoorbeeld verplicht om u zeven uur hulp te bieden, terwijl ik zoiets heb van: 

waarom moet het zeven uur zijn? Ik heb niet zo snel nood aan hulp.” 

 

“Je hebt hier verschillende mensen, die zijn hier gewoon zes maand en dan hebben 

ze hun ontslag gekregen, omdat het gewoon niet gaat. Ze moeten rekening houden 

met mijn mening. En ook, als ze u afzetten van: „dadaaaa‟, nee dat is, ik heb voor hen 

respect, zij moeten voor mij respect hebben.‟ 

 

“Nu heb ik een hele goeie coach, die begrijpt mij heel goed. Die kent mij door en 

door. Nu heb ik ook leuk werk, met kinderen. Daarvoor moest ik centen tellen op een 

bureau, maar dat was niets voor mij. Ik voelde mij daar dom… Die coach kende mij 

niet goed.” 

 



37 

 

4.1.4 Omgaan met een beperking 

 

De vrouwen die ik sprak, geven aan dat ze geleerd hebben om te leven met hun beperking. 

 

“Ik heb ermee leren leven hé. Ik kijk er eigenlijk niet meer naar [wijst naar rolstoel]. Na 

zoveel jaren is dat voor mij normaal, niet normaal, maar ik aanvaard het en ik heb er 

geen problemen mee, met die vier wielen. Ik heb er geen problemen mee.” 

 

Toch zijn er ook momenten geweest, en zijn er nog steeds momenten waarop ze het moeilijk 

hebben.  

 

“Op het moment dat ik wist dat ik niet meer kon lopen, in mijn jonge leeftijd, heb ik 

gezegd: was ik maar dood geweest. Dat heb ik wel gewenst. Maar eigenlijk, nu niet 

meer, ik ben blij dat ik geleefd heb, dat ik zo ben. Er zijn er nog slechtere dan ik. Ik 

heb ermee leren leven.” 

 

“Ik heb het soms moeilijk met de dingen te vragen. Ik moet zo vragen om mij eten te 

geven, om van‟t wc te gaan, om vanalles te pakken, daar heb ik het moeilijk mee. Niet 

dat ze dat niet willen doen, maar allé ja, daar aanvaard ik mijn handicap nog niet zo 

in.”  

 

Als strategieën om om te gaan met hun beperking geven vrouwen verschillende zaken aan: 

sommigen proberen hun beperking te relativeren, sommigen zoeken op moeilijke momenten 

steun bij lotgenoten of bij God. Ook het „bezig zijn‟, niet stilzitten wordt als een strategie 

aangehaald, net als focussen op wat wel nog mogelijk is.  

 

“Ik ben de enigste niet, en ik zal de laatste ook niet zijn. Zulke dingen gebeuren hé, 

alle dagen. […] ‟t Zijn er nog slechtere dan ik.” 

 

“Ik denk dat ik over dat verwerkingsproces heen ben. Dat was snel eigenlijk denk ik. 

Ik had zoiets van: mijn hoofd is er nog bij en dat helpt.” 

  

 

4.1.5 Contact met andere mensen met een beperking 

 

Drie vrouwen zitten of zaten in een vereniging voor personen met een beperking. Twee van 

deze vrouwen geven aan dat ze het liefst contact hebben met mensen met een fysieke 

beperking en dat ze het soms moeilijk vinden om activiteiten te doen samen met mensen 

met een verstandelijke beperking. Een derde vrouw heeft het enkel over positieve ervaringen 

in een vereniging omdat ze hierdoor haar weg in de hulpverlening gevonden heeft.  
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“Ja, de [naam van de vereniging], dat doe ik ook niet meer. Er zijn heel veel mentale 

mensen bij, en dat vind ik niet leuk. Ik vind… oké, ik heb een lichte beperking, maar 

op leergebied, en ik heb geen mentale beperking.” 

 

“Ik ben daar lid van, want dankzij hun heb ik mijn weg zo‟n beetje gevonden.” 

 

Eén vrouw zit als ervaringsdeskundige in verschillende adviesraden.  

 

“Ja, dat is gewoon uit dagdagelijkse frustratie dat ik daar zit hé. Zaken die niet vlot 

verlopen, zaken die niet gaan, en het is ook omdat ze vaak daar geen rekening mee 

houden. Ze zitten daar die mensen, ze spreken vanuit hun bureau, die geen mensen 

van het terrein zijn. En als ik voor mezelf en voor anderen iets kan doen, dan is dat 

zeker de moeite waard.”  

 

De andere vrouwen geven aan dat ze in geen enkele vereniging zitten omwille van 

persoonlijke redenen: het verenigingsleven ligt hen niet zo. Er worden geen 

uitsluitingmechanismen of moeilijke toegang vermeld.  

 

 

4.2 Betekenissen van gender 

 

4.2.1 Het beeld in de (Marokkaanse) wereld 

 

Bij het betekenis geven aan hun „vrouw zijn‟, spelen zowel het hebben van een beperking als 

hun Marokkaanse achtergrond een belangrijke rol. De meeste vrouwen merken op dat vele 

mensen ervan uitgaan dat zij omwille van hun beperking geen goede partner en geen goede 

moeder kunnen zijn. Deze beeldvorming wordt vooral ervaren bij mensen van Marokkaanse 

afkomst. Twee vrouwen voelen dit enkel zo aan bij familieleden en vrienden die nog in 

Marokko wonen, drie vrouwen ervaren dit ook zo bij (sommige) familieleden en vrienden van 

Marokkaanse afkomst in België. 

  

 “En dan had ik zo eens gesproken van: hoe zien jullie mij als koppel? Zien jullie mij 

trouwen? Zien jullie mij kindjes krijgen? Voor mijn pa zou zoiets gewoon… een man 

die zich in mij zou interesseren zou louter een profiteur zijn. Moest het een migrant 

zijn, die ik over laat komen, dan zou het gewoon zijn voor de papieren, dan zou het 

gewoon uit eigenbelang zijn. Maar dat iemand van een vrouw kan houden die 

gehandicapt is, dat is iets héél vreemd. Zo van: welke heilige profeet zou daar nu 

voor open staan?‟ 
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“In Marokko, ja in mijn tijd nog, dat is een vrouw, die mankeert iets, dus die is 

afgewezen van de maatschappij. Ge krijgt niet veel aandacht meer. En ook, ik zal het 

cru zeggen: ge moogt niet meer leven, dus ge zijt niets meer waard.” 

 

“In Marokko kunt ge niet trouwen. Hoe ik het geweten heb. Nee, het is: ze kan geen 

kinderen meer krijgen, anderen kunnen wel nog kinderen krijgen.” 

 

Dezelfde vrouw die geen verschillen ervaart tussen Belgen en Marokkanen in de omgang 

met personen met een beperking, ervaart deze beeldvorming ook niet met betrekking tot 

vrouwen.  

 

 “Ja, ik kan trouwen, dat is gewoon de juiste man vinden hé.” 

 

Het belang van culturele achtergrond wordt wel genuanceerd. 

 

“Moest ik de dochter zijn van de broer van mijn vader, dan zou ik hier niet staan. In de 

zin van, daar zou ik niet gemakkelijk aanvaard worden,omdat die mensen uit 

onwetendheid redeneren. Zij hebben echt nog de redenering van een vrouw moet het 

huishouden doen. Pas op, ze zijn er al in aan het evolueren, maar wat betreft een 

persoon met een handicap is het zo van: oei, die kan misschien wel koken, die kan 

misschien wel een huishouden doen, maar om aan een vent te geraken, dat is wel 

moeilijk hé. Dus dan krijgt ge al direct de stempel. Anderzijds, het gebeurt ook bij de 

Belgen. Dus ja, dan stel ik mij ook soms de vraag: waar ligt het probleem dan? Ik 

denk vooral de omgeving en de ingesteldheid.” 

 

Het beeld waarmee mannen met een beperking van Marokkaanse afkomst te maken krijgen, 

is volgens vele vrouwen vaak anders: zij kunnen gemakkelijker trouwen en een gezin 

hebben. 

  

“Maar dat is ook heel anders: een vrouw met een handicap dan een man met een 

handicap. Marokkaanse jongens die hier een handicap hebben, meestal gaan hun 

ouders naar Marokko en vinden ze een bruid voor hen daar. Maar wat niet juist is in 

de Marokkaanse cultuur, is dat het dan heel gewoon is: zij is getrouwd met iemand 

met een handicap, maar als híj getrouwd is met een gehandicapte vrouw: hij verdient 

toch beter.” 

 

Dit hangt samen met de verschillende verwachtingen voor mannen en vrouwen in de 

Marokkaanse cultuur, hoewel deze culturele achtergrond ook nu weer genuanceerd wordt.  

 

 “Hangt het samen met de rol van mannen en de rol van vrouwen?” 

 “Ja, ze gaat hem niet kunnen dienen hé.” 
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“Als ik spreek van mijn handicap, dan denk ik wel dat de man meer scoort tegenover 

de vrouw. Snapt u wat ik bedoel? Man meer scoort in de zin van: die kan nog wel 

trouwen, die kan nog wel dat, die kan nog wel dit? Waarom? In de Marokkaanse 

cultuur is de man de jager. Allé, in de Belgische cultuur ook, maar bij ons nog wat 

extremer, zal ik zeggen.” 

 

 

4.2.2 Eigen positionering ten opzichte van genderverwachtingen 

 

Er wordt van deze vrouwen vaak verwacht dat ze hun genderrol niet kunnen opnemen. De 

vrouwen zelf positioneren zich hiertegenover op verschillende manieren. Enerzijds wijzen ze 

niet alleen op hun beperkingen, maar ook op hun mogelijkheden als partner, moeder en 

huisvrouw. Anderzijds staan sommige vrouwen op hetzelfde moment ook kritisch ten 

opzichte van dit vrouwbeeld.  

 

4.2.2.1 Mogelijkheden en beperkingen 

 

Alle vrouwen hebben een relatie (gehad) of zijn van mening dat ze een partner kunnen zijn, 

hoewel ze misschien langer moeten wachten op de ware Jacob.  

 

“Ja, ik kan trouwen. Dat is gewoon de juiste man vinden hé. Dat is gewoon, gelijk dat 

je kan stappen maar gewoon de juiste vinden. Ik denk wel dat een man dan wel…het 

is wel gemakkelijker voor een man om te beginnen met iemand die kan stappen dan 

met iemand die niet kan stappen. En dan moet je gewoon de ware vinden.” 

 

Twee vrouwen hebben een relatie, beide met een man met een beperking van Belgische 

afkomst. Bij twee andere vrouwen speelde hun beperking een rol in het beëindigen van hun 

relatie. 

 

“Ik heb een relatie gehad, kort. Ik ben recht voor de raap geweest: dit is mijn situatie, 

ge moet mij nemen zoals ik ben. Dat is de eerste jaren gelukt, maar erna niet meer, 

en geloof mij, de reden was door mijn beperking. Hij kon het niet aan, omdat ik 

toevallig heel veel ben geopereerd geweest. En anderzijds, ik denk niet dat de 

emoties daar echt het probleem in waren, maar ik denk vooral de familie, van: gij kunt  

beter krijgen. Maar het gebeurt ook in Belgische gezinnen.” 

 

“Ik heb zelf besloten om een eind aan de relatie te maken, omdat ik persoonlijk vind, 

binnen in een koppel… Ik ben iemand die veel van andere mensen afhangt, ik heb 

iemand nodig die voor mij strijdt, die voor mij opkomt, die voor mij spreekt. Als we 

ergens staan of als er ergens heel veel volk is, die durft te zeggen: pardon, mogen wij 
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hier door? En niet iemand die als een schaap achter mij staat en dat ik zelf nog moet 

schreeuwen en nog moet vragen om toegang…”  

 

Eén vrouw is effectief moeder. Anderen sluiten de mogelijkheid niet uit, hoewel ze zich ook 

bewust zijn van hun beperkingen. Eén vrouw ziet zich niet als moeder omwille van haar 

beperkingen.  

 

“In de rolstoel heb ik ook twee kinderen gekocht. Ik heb ze zelf opgevoed. Ik heb, ik 

zal het zo zeggen, niet meer afgezien dan een gewone vrouw. Het is allemaal vlot 

gegaan. Dus kunt ge u dat voorstellen, een zwangere vrouw in een rolstoel?” 

 

 “Huisje, tuintje, kindje? Ja, ik denk dat wel. Maar dat is ook te zien hoe mijn ziekte 

gaat blijven.” 

 

“Moest ik nu een vriend hebben, moesten wij nu echt kiezen om een kindje te maken, 

mag mijn omgeving zeggen wat ze willen. Dan zou ik daarvoor gaan en een kindje 

maken. Er zijn zelfs crèches waar ge uw kind naartoe kunt brengen moest ge zelf ziek 

zijn.” 

 

“Ik zie mij echt niet als mama. Ik zal zeggen: ik kan mij amper wassen, ik kan niet 

voor mezelf koken. Ik zie mij echt geen kinderen hebben.” 

 

Eén vrouw kan geen kinderen krijgen en haalt dit aan als reden voor de scheiding van haar 

man. Ze verwijst expliciet naar de rol van haar culturele achtergrond hierbij.  

 

“Ik ben gescheiden van mijn man omwille van kinderen. Dat is anders hé, de man kan 

scheiden van de vrouw wanneer ze geen kinderen kan hebben, van ons in Marokko. 

En ik schoot te kort.” 

 

Ook wat betreft het huishouden, vermelden de vrouwen zowel mogelijkheden als 

beperkingen.  

 

“Ik kook, ik strijk, ik was, ik doe alles, dus ja. Ik ga ook naar de winkel. Dus ik kom zo, 

hop, ik sta in de winkel met een karreke, ik doe mijn boodschappen, ik steek dat in 

mijn rugzak achter aan mijn rolstoel en hup ik ben weg.” 

 

“Boodschappen, ik kan ze wel uitvoeren, maar ik kan ze niet dragen, en als ge ze niet 

kunt dragen, kunt ge ze niet opeten.” 
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4.2.2.2 Gelijkheid tussen man en vrouw 

 

Een tweede groep reacties met betrekking tot dit ervaren beeld, is om de traditionele rol van 

vrouwen in vraag te stellen. Sommige participanten ervaren een ongelijkheid tussen mannen 

en vrouwen in de Marokkaanse cultuur. Cultuur en geloof worden in hun verhalen vaak 

geïntegreerd. 

 

 “Nee, maar dat is een man, en die mogen meer hé.” 

 

“Het is Islam en het blijf Islam, een beetje overdreven. Ik vind, de man die mag veel, 

en de vrouw die mag niets. Dus daar mogen geen vrouwen roken, mogen geen 

vrouwen drinken, mag geen vrouw een andere man binnenlaten…” 

 

“Een man mag, volgens de Islam, met een non-moslim trouwen, zolang de opvoeding 

van de kinderen maar op een islamitische manier gebeurt. Terwijl een vrouw niet… 

een vrouw moet haar man behagen hé, en volgen. Als ge dan als vrouw van 

Marokkaanse afkomst huwt met een non-Marokkaan, velen hebben afstand van de 

familie.” 

 

Hun reacties hierop zijn verschillend: sommige gaan de strijd aan en eisen een gelijke 

behandeling, maar sommige vrouwen leggen zich er ook meer bij neer. 

 

“Ja, ge ziet dat mannen meer gedaan krijgen dan vrouwen. Als wij iets vragen, en als 

mijn broers iets vragen, dan gaan zij rapper krijgen wat ze vragen. Ik vind dat 

oneerlijk. Ik zeg al mijn gedachten tegen mijn broer. Ik zwijg er ook niet over, ik 

verdedig mij gewoon. Tegen mijn broer kan ik daarover discussiëren, van: wij zijn 

vrouwen, wij willen ook iets te zeggen hebben.” 

 

“Maar, mijn grote broer, die mag altijd meer dan mij, omdat hij een man is. Maar ik 

probeer dat soms wel zo, allé, ik probeer soms zo wat te testen hoe ver ik kan gaan, 

bij mijn moeder meestal door over jongens te praten. Maar soms zie ik dat ze kwaad 

begint te worden, dan ja… „ik zwijg al‟…” 

 

“Vroeger heb ik dus geen hoofddoek gedragen, maar wanneer ik getrouwd was, mijn 

man zei: doe maar zo, en voila. Wanneer jij graag je man ziet, jij doet dat.” 

 

Tegelijk wordt dit genuanceerd: de invulling van de genderrollen is al veel veranderd en blijft 

ook in evolutie. 

 

“De meisjes in Marokko zijn nu ook wakker geschoten, die meisjes zijn ook héél, héél 

modern. Da‟s echt zo een draai van 360° die zij genomen hebben.” 
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“Die cultuur is helemaal aan het veranderen. En ge voelt dat aan mijn neef. Ook, die 

zal minder tegen mijn zus zeggen dan mijn broers. Allé, ge voelt dat, dat is zo 

helemaal aan het veranderen.”  

 

 “Dat hij zelf het huishouden doet! Nee, als ik kan werken, dan werk ik. Ik ga geen 

diploma halen om thuis te zitten en te koken hoor.”  

“Dus je wil daar tegen in gaan?” 

“Ja, maar ik denk dat dat tegenwoordig niet meer moeilijk is. Ik denk dat dat vroeger 

moeilijker was dan nu. Ik heb toch veel tantes die werken, dus…” 

 

Bovendien wordt er gewezen op het feit dat het niet eenzijdig zo is dat in Marokko zelf de 

tradities gevolgd worden en hier in België niet. 

 

“Maar Marokko is veel veranderd ook, het is veel veranderd. Maar er zijn ook mensen 

hier die, ook in België zijn er nog mensen die in die traditie vasthouden hé.” 

 

Eén vrouw merkt op dat ze in haar eigen gezin geen verschillen ervaart, maar wel in andere 

gezinnen. 

 

“Want bij ons gezin is dat niet zo. Is er geen onderscheid tussen een vrouw en een 

man. En dan spreek ik over de gezinnen die ik heb gezien. Daar zijn wel verschillen 

in.”  

 

 

4.2.2.3 Vrouw-zijn en het uiterlijk 

 

Enkele vrouwen spreken over hun uiterlijk voorkomen en de impact van een beperking 

daarop. 

  

“Maar ik moet wel eerlijk toegeven, als ik in mijn auto zit, dan heb ik heel veel 

aantrekkingskracht bij de mannen, maar op het moment dat ik uitstap is het zo van: 

oeps, die heeft een handicap.” 

 

“Maar aangezien ik dus een urinezak heb hé, wordt het vaak ook gestimuleerd dat we 

een broek aandoen. En in de zomer moet ik dan weer smeken bijna, aan de 

verpleger, om een rok aan te doen. […] Soms denk ik: mijn vrouw zijn is aan het 

sneuvelen omdat ik bijna niets anders dan broeken draag, dus dan moet ge zo af en 

toe een „female touch‟ doen. Dan zeggen ze tegen mij: als ge uw mascara opdoet, is 

het ook al goed.” 
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Eén vrouw zegt dat ze omwille van haar beperking bepaalde zaken met betrekking tot 

uiterlijk beter kan relativeren. 

 

“De meisjes van tegenwoordig: goh, mama, ik ben dik aan het worden, bijvoorbeeld. 

Dat is voor hen een groot probleem, dat is voor mij een lachertje. Dan denk ik: meisje, 

meisje, toch. Met wat zijt ge bezig?” 

 

 

4.3 Betekenissen van culturele achtergrond 

 

4.3.1 Omgaan met verschillende culturele achtergronden 

 

Twee van de vrouwen die ik interviewde, hebben heel weinig tot geen contact meer met hun 

familie. Eén vrouw had gedurende haar kindertijd en jeugd bijna geen contact met haar 

familie, maar dat contact is recent hersteld.  

Twee van deze vrouwen zien zichzelf eerder als Belgisch dan als Marokkaans. Ze verwijzen 

naar het feit dat ze opgegroeid zijn op internaat als reden. Hun beperking en de reactie van 

hun familie erop, speelt dus een rol bij de beleving van hun culturele achtergrond.  

 

“Vroeger had ik niet zoveel contact, omdat mijn zussen niet wisten wat er met mij aan 

de hand was. Ja, ik leefde dan op internaat en er kwam weinig bezoek. Allé ja, of 

afbellen plots: ik en ziek, ik kan niet komen… Maar tegenwoordig gaat het terug beter 

dan voordien.” 

 

“Ja, weet ge, ik ben altijd op internaat opgegroeid, dus ik ben zelf zo wat Belgisch 

geworden.” 

 

“Ik snap dat nog altijd niet hoe ik uit een Marokkaanse gezin kom. Echt, ik versta dat 

nog niet.” 

 

De andere vrouw wijst op een combinatie van haar gender en beperking: ze had het gevoel 

dat ze niets waard was als vrouw met een beperking in Marokko. Ze kwam naar België 

omdat hier meer mogelijkheden waren om te revalideren, maar ze ervoer ook meer 

mogelijkheden om haar genderrol op te nemen. Het contact met haar familie werd moeilijker 

toen ze huwde met een Belgische man en daarna van hem scheidde. Ze vindt dat haar 

familie haar te weinig gesteund heeft in dit proces en dat ze moeilijk met haar emancipatie 

om kunnen. Haar intersectionele positie wordt in het tweede fragment duidelijk: de reden 

waarom ze zich onderdrukt voelt, is niet duidelijk, en is waarschijnlijk aan meerdere factoren 

te wijten.  

 



45 

 

“Ze weten dat ik gescheiden ben, ze weten wat scheiding is, ze zal het moeilijk 

hebben. Ze zullen zeggen: we zullen een keer gaan kijken of dat we iets kunnen 

doen. Maar nee: tirez ton plan, zeggen ze.” 

 

“Als ge daar zijt, ge zijt welkom, maar hoe langer ge daar blijft, ge begint dat te 

voelen. Als ik bijvoorbeeld nog eens een reis zal maken in Marokko, dat zal in een 

hotel zijn. Wie dat mij wilt zien, dat die bij mij komt. Zie je, ik laat mij gelden. Dat is 

zo… „ge moest u schamen‟, als ik mijn mening zeg, „ge moest u schamen‟. Ik schaam 

mij niet. Dat wil zeggen, nu zijt ge, hoe moet ik dat zeggen, ge zijt geciviliseerd, 

geëmancipeerd. Ja, ik ben geëmancipeerd. En dat moet.”  

 

“Als ik hier niet meer ben,ik wil niet begraven worden in Marokko. Ik wil hier begraven 

worden. Hier is mijn ding, niet in Marokko. Ik wil niet dat zij zich er mee gaan moeien.  

 

Twee vrouwen representeren zichzelf vooral als „Marokkaans‟.  

 

“Ja… ik ben trots dat ik Marokkaans ben en zo, maar echt veel belang… ik heb toch 

geen andere keuze hé, al was ik daar niet trots op, ik kan geen Belg worden, dus…” 

 

“Bij ons [Marokkanen] hebben mannen een verschillend karakter hé.” 

 

De meeste vrouwen zien zowel de positieve kanten aan hun Marokkaanse achtergrond als 

aan het leven in België.  

 

“Ik ben het lot er echt dankbaar voor dat ik die twee culturen meeheb. Ge kunt ze dan 

allebei meenemen en ge kunt ze dan allebei gebruiken.” 

 

“Mijn schoonzuster woonde bij ons, omdat mijn broer het niet breed had, en dat zit 

een beetje in onze cultuur hé, voor elkaar klaarstaan. Papa zei: we hebben zo‟n groot 

huis, waarom moet jij gaan huren? Het huur dat je daar gaat geven, wil ik liever dat jij 

opspaart.” 

 

“Mocht ik nu de dochter zijn van de broer van mijn vader, dan zou ik hier niet staan. In 

de zin van, daar [bij de familie in Marokko] zou ik niet gemakkelijk aanvaard worden, 

omdat die mensen uit onwetendheid redeneren.  

 

Ze zien hun Marokkaanse cultuur niet als iets statisch, maar als een dynamisch gegeven. 

Vele vrouwen wijzen op de veranderingen in Marokko en in België. Ze vermelden hierbij 

zowel veranderingen van genderopvattingen als van attitudes ten opzichte van mensen met 

een beperking. 
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4.3.2 Islam 

 

4.3.2.1 Moslim zijn 

 

De drie vrouwen die geen/weinig contact meer hebben/gehad hebben met hun familie, 

zeggen ook van zichzelf dat ze geen moslim meer zijn.  

 

 “Nee, ik geloof in niets. Ja, in mijn eigen.” 

 

“Ik geloof wel in iets, maar ik weet niet in wat. Ik geloof wel dat er iets boven is, en als 

ik het moeilijk heb, eerlijk gezegd, ik bid wel, maar op een bijbelse manier. Want ik 

heb ook lessen gekregen in de Bijbel, twee jaar, en ik weet het verschil tussen de 

Bijbel en de Koran. En dat is een enorm verschil.” 

 

“Nee, ik ben niet islamitisch aangelegd. Ik heb op internaat gezeten bij Belgische hé. 

Ik deed alles tegen de Islam, alles. Ik drink nu bier, ik eet varkensvlees. Ik ben 

eigenlijk nooit gelovig geweest. Ik moest alsof doen, maar ik ben nooit gelovig 

geweest.” 

 

Als reden geeft één van deze vrouwen de ongelijkheid tussen man en vrouw aan en de 

moeilijkheid om bestaande denkpatronen die gebaseerd zijn op het geloof te ondermijnen. 

Ze ziet haar eigen betekenis van gender als onverenigbaar met de genderopvattingen die zij 

toeschrijft aan de Islam.  

 

“Het is een moeilijke religie. Die mensen zijn zodanig geboren en die religie is volledig 

in hun… ingetrokken… Dat is van de vader naar de moeder en de kinderen en zo. Ge 

kunt gij die niet veranderen. Ge begint dan zo eens iets te zeggen, ik heb dat al eens 

geprobeerd, en ik kreeg een scheef antwoord: zijde gij nu niet beschaamd. Allé, ge 

kent toch de traditie.” 

  

De andere vrouwen zien zichzelf wel als moslim. Ze interpreteren de Islam op een positieve 

manier, maar wijzen er ook op dat andere mensen soms andere interpretaties maken.  

 

“Mijn karakter is Islam. Ik ga luisteren naar een Imam, ken je dat? Die spreekt in de 

moskee. Die zegt: je moet mensen helpen, je moet zeggen: goeiedag, goeiemorgen. 

Als er een oude vrouw is, die moet je helpen.” 

 

“Ja, als ik de echte Islam moet gaan uitleggen, dan denk ik dat we heilige mensen 

zijn. Echt waar, kort en bondig. Want het staat absoluut in de Islam: je mag de 

mensen niet uitlachen, niet veroordelen, en je moet iedere mens aanvaarden zoals hij 

is, ongeacht welke afkomst. Maar ja, niet iedereen voelt het zoals ik het zeg, spijtig.” 
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Het feit dat ze de Islam interpreteren, betekent ook dat ze hun eigen invulling geven aan 

„moslim zijn‟.  

 

“Ik hoef mij niet te verantwoorden voor iemand, zeg ik dan altijd tegen hun. Ik ben wie 

ik ben. Als ik zin heb om een glaasje wijn te drinken, dan drink ik een glaasje wijn. En 

beoordeel me om mijn daden en niet om mijn afkomst. Ik zeg ook heel vaak: niet alles 

wat ik doe is moslim, en niet alles wat ik wíl doen is moslim, maar ik kom wel uit een 

moslimfamilie ja.” 

 

 “Mja, ik ben niet echt gelovig gelovig, maar ik geloof wel op mijn manier. Ja, en ik ga 

hun regels wel niet overtreden.” 

 

“Ik zou nu nog elke dag moeten bidden, maar ik vergeet dat soms. Maar ik ben wel 

gelovig, het zit er nog in. Maar het is niet meer zo, praktiserend. Zolang het over mijn 

medemens gaat probeer ik het zoveel mogelijk toe te passen, met respect, maar 

zeggen dat ik alles toepas…” 

 

Geloven helpt hun vaak de kracht te vinden om om te gaan met moeilijke momenten, die 

soms gekoppeld zijn aan het hebben van een beperking. 

 

“In het leven, ik vind dat je iemand moet hebben om houvast, allé, iemand waarmee 

ge kunt praten als het moeilijk gaat. Zonder dat iemand dat hoort, dat lucht wel op.” 

 

Eén vrouw draagt een hoofddoek, omdat haar man dit van haar vroeg, eerder dan om zich te 

profileren als moslim. Geen van de andere vrouwen draagt een hoofddoek. Ze zien dit als 

een persoonlijke keuze, en zien zichzelf als even goede moslims ook zonder hoofddoek. 

 

“Vroeger heb ik dus geen hoofddoek gedragen, maar wanneer ik getrouwd was, mijn 

man zei: doe maar zo, en voila. Wanneer jij graag je man ziet, jij doet dat.” 

 

4.3.2.2 Vrouwen met een beperking en de regels van de Islam 

 

De Ramadan volgen is niet verplicht voor wie een beperking heeft. Dit geldt zowel voor 

mannen als voor vrouwen. Sommige vrouwen volgen de Ramadan niet, anderen staan erop 

om het te proberen, omdat ze dit zien als een belangrijk deel van hun geloof. 

 

“Ik heb geprobeerd: mijn medicatie niet ingenomen, ik heb gevast en het is mij gelukt. 

Er zijn dagen dat ik een lagere bloeddruk heb, dus die dagen at ik dan wel. Maar als 

dat geen… en het is gelukt, en ik had zoiets van: waarom niet?” 
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Eén vrouw ziet haar beperking als een geluk bij een ongeluk omdat ze hierdoor als vrouw 

van Marokkaanse afkomst meer vrijheid krijgt. Ze hoeft geen hoofddoek te dragen, ze hoeft 

niet te vasten, er mogen mannen op haar kamer binnen zonder dat er problemen van 

gemaakt worden en haar familie keurt haar relatie met een Belg goed. Ze ervaart hierdoor 

een groter gevoel van vrijheid, ook bij het invullen van haar genderrol. Ze geeft dus ook een 

positieve betekenis aan haar beperking, in relatie tot haar gender en culturele achtergrond. 

Ze verwijst expliciet naar de Islam: personen met een beperking mogen meer omdat het zo 

in de Koran staat.  

 

“Ja, ik denk dat… allé, mag ik dat zo zeggen, dat ik heel veel geluk heb… of 

ongeluk… 

“Een geluk bij een ongeluk” 

“Dat ik in een karreke zit. Anders was ik nu aan het kokkerellen en op mijn vijf 

kinderen aan het passen. Ziede gij mij al lopen? 

“Heb je nu meer vrijheid, denk je?” 

“Ja, van dat ben ik eigenlijk heel blij.” 

 

Een andere vrouw ziet dit echter opnieuw als een beknotting van de vrijheid. Het is niet enkel 

zo dat je een aantal verplichtingen niet moét nakomen, in de visie van veel mensen is het 

ook zo dat je deze niet mág nakomen. Door hierin mee te gaan, bevestig je het beeld van de 

beperkte vrouw. 

 

“Veel meer zaken worden dan door de vingers gezien. Maar ik heb zoiets van: ik wil 

niet in die slachtofferpositie zitten, in die ziektepositie zitten. Als je dat aanvaardt en 

jezelf in een positie plaatst: voor mij gelden deze regels niet, dat wil dan ook zeggen 

dat je een beeld vormt van nog meer beperkt. Je helpt hun verder te stimuleren aan 

hun beeld.” 

 

Niet alle vrouwen ervaren echter minder strikte regels omwille van hun beperking. 

 

“Nee, de regels blijven dezelfde. Dat verandert niet. En een vriendje mag al helemaal 

niet. Er wordt verwacht dat ik meer luister, naar ‟t geloof en zo. De mannen mogen 

wel meer dan ons vrouwen.” 

 

 

4.3.3 Verschillende etniciteiten in de Marokkaanse gemeenschap 

 

Soms identificeert men zich niet met Marokkaanse afkomst in het algemeen, maar wijst men 

op verschillen tussen mensen die een andere etniciteit hebben of die uit een andere streek 

komen.  
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“‟t Is ook zo een andere gemeente van Marokko, waar de mensen zo een beetje… 

die zeggen niet veel, die zijn zo‟n beetje, ik weet niet hoe ik dat moet zeggen… 

afgescheiden… euh…” 

 “Teruggetrokken?” 

“Teruggetrokken, ja. Ja, zo zijn zij, dat meiske ook. Ik heb die wel gezien, we hebben 

over vanalles gesproken en zo. Maar niet echt, contact heb ik niet met haar.” 

 

En dan de meeste Marokkaanse mensen hier in Brussel komen uit het noorden van 

Marokko, dat is een hele andere mentaliteit, want mensen uit Cassablanca of 

midden-Marokko [zoals de deelneemster], worden daar echt gezien als slechte 

vrouwen, vooral de vrouwen, die worden daar echt bijna gezien als prostituees. Dat 

zijn echt slechte madammen, die roken, die gaan op café, die doen dit, die doen 

dat… En wij zien hen echt een beetje als achterbaks: binnen dezelfde familie eten de 

meisjes en de jongens niet samen. De meisjes binnen dezelfde familie moeten nog 

de bedden opmaken voor de jongens. Waar gaan we naar toe? 

 

Sommige vrouwen wijzen op een verschil tussen de familie die in België woont en de familie 

die in Marokko woont. Ze zien de familie in Marokko als een stuk traditioneler in hun 

opvattingen over personen met een beperking, over vrouwen of over vrouwen met een 

beperking. Toch wijzen sommige vrouwen er op dat sommige Marokkanen in Marokko 

modernere opvattingen hebben dan deze in België: enerzijds is er een beweging op gang in 

Marokko zelf, anderzijds houden sommige Belgen van Marokkaanse afkomst nog hard vast 

aan de tradities. 

 

 

4.4 Discriminatie 

 

4.4.1 Enkelvoudige discriminatie 

 

4.4.1.1 Toegankelijkheid 

 

Wanneer ik hen vraag naar hun ervaringen met discriminatie, spreken enkele vrouwen vooral 

over de ontoegankelijkheid van de samenleving. De vrouwen die hierover spreken, zijn 

rolstoelgebruiker. De andere respondenten hebben het niet over de (fysieke) 

toegankelijkheid. 

 

“Wat ik hier zo bullshit vind, in de maatschappij, is dat er hier niets aangepast is. Hier 

is niets aangepast, niets. De drempels zijn niet aangepast, de wc‟s zijn niet 

aangepast, de bussen zijn niet aangepast. Zo ook, waarom moeten wij twee 

maanden op voorhand een taxiverlening bellen? Waarom? Want eigenlijk heb ik 
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regelmatig eens zin om naar de stad te gaan, of om een keer een wandeling te 

maken.  

 

Een gevolg van deze ontoegankelijkheid is dat men soms duurdere tickets voor 

voorstellingen moet kopen of dat men langs een achteringang naar binnen moet. Niet 

iedereen doet moeite om de ontoegankelijkheid te verhelpen. 

 

“Zoals de bibliotheek van Brussel, die is niet toegankelijk. Maar ze stellen u wel niet 

voor dat ge naar de balie komt, en dat zij u daar mee verder helpen. Ge moet alles 

per mail doen. En ik heb wel tegen hun gezegd: dat is toch discriminatie? Als ik toch 

hier ben, is het zo erg als jullie even een boek gaan halen en dat ik het even inkijk? 

Dat kan jullie toch niet zoveel moeite kosten? „Ja, dat is buiten onze bevoegdheid‟. 

 

Op dit punt blijkt er geen intersectie te zijn: de fysieke ontoegankelijkheid van de 

samenleving wordt ervaren als een discriminatie omwille van het hebben van een beperking. 

 

 

4.4.1.2 Stereotiepe beelden en vooroordelen 

 

Hoewel niet alIe vrouwen expliciet stellen dat ze soms gediscrimineerd worden, hebben ze 

het allemaal over beeldvorming die niet aansluit bij hoe ze zichzelf zien, over vooroordelen 

en misvattingen. In sommige situaties krijgen de vrouwen te maken met reacties, ofwel 

omwille van hun beperking, ofwel omwille van hun afkomst en geloof, ofwel omwille van 

gender; reacties die zij als discriminerend ervaren. Dit benoem ik als enkelvoudige 

discriminatie: discriminatie die toegewezen wordt aan één dimensie van de identiteit.  

 

Eén vrouw vertelt over een aantal vijandige reacties die ze al kreeg omwille van haar 

beperking, zowel in België als in Marokko. Hierbij speelde naar haar aanvoelen enkel haar 

beperking een rol.  

 

“Ik heb dat hier ook eens gehad, bij de fotograaf. Ik kwam daar binnen: „Ah non hein, 

ah non. Dehors, dehors!‟ En die heeft mij gewoon buitengezet omdat ik alles ging 

vuilmaken. Dat je zoiets hebt van: mensen zijn heel dom.  

 

“Er was zo een oudere meneer en die wilde doorgaan, en die kon niet door omdat ik 

daar was…begon die zo heel wild mijn stoel te duwen, en zei die tegen mij: „Bennek‟. 

„Bennek‟ zeggen wij in Marokko tegen een ezel of een paard als ze in de weg staan.” 

 

Enkele vrouwen werken als vrijwilliger of in een beschutte werkplaats. Ze vinden dat ze 

gediscrimineerd worden op de arbeidsmarkt. 
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“Ik wil ook eens geld in mijn handen krijgen hé. Maar dat gaat niet hé, omdat wij iets 

van bewindvoering hebben en een handicap hebben, maar ja, waarom mogen wij 

niets verdienen? Is het alleen maar omdat wij een handicap hebben? Dat vind ik zo 

dom.”  

 

Ook negatieve of stereotiepe beeldvorming omwille van hun Marokkaanse achtergrond of 

moslimachtergrond komt aan bod. 

 

“Ja, veralgemenen is wel gemakkelijk hé. Als er ene moslim een moord pleegt, dan 

zijn alle moslims slecht. Als ze dan zo zeggen: „de moslims bla bla bla…‟ 

Veralgemeen eens niet. Ik zie mijn eigen nog geen mens doodschieten, of mijn broers 

of familie ook niet. Veralgemenen is gemakkelijk.”  

  

 “En voor sommige docenten, die mij heel racistische opmerkingen gaven, voor hen 

was mijn moeder Belg hé, dat kon niet anders. Ik moest wel een mulat zijn, dat kon 

toch niet…” 

 

Eén vrouw vertelt over de seksistische opmerkingen die ze moest verdragen aan de 

universiteit, in een typische „mannenrichting‟ op een moment dat ze nog geen beperking had. 

  

“En ook, tijdens het examen zelf, als ge daar binnen ging, dan zegden ze vaak: „Goh, 

we hadden toch graag een vrouwenbeen gezien.” 

 

 

4.4.2 Intersectionele discriminatie 

 

Op sommige momenten echter, wordt een vorm van discriminatie ervaren, die aan een 

integratie van gender, disability en/of culturele achtergrond toe te schrijven valt. Ik geef dit de 

naam intersectionele discriminatie, omdat men gediscrimineerd wordt op basis van meerdere 

dimensies van de sociale identiteit. Het integratieve speelt hier een grote rol: het gaat niet 

om een optelsom van discriminatie, maar om het geïntegreerd samengaan van verschillende 

elementen. De ervaren discriminatie die de deelnemers vermelden, valt te vergelijken met 

twee niveau‟s van intersectie die Crenshaw (1993 & 1995 in Settles, 2006) benoemt: de 

structurele intersectie (het samengaan van verschillende lage statussen) en de 

representationele intersectie (vooroordelen en stereotiepe beelden rond bepaalde 

intersecties). Omdat intersectie volgens mij breder moet gezien worden dan enkel het 

onderdrukkende, het negatieve, noem ik deze vormen samen intersectionele discriminatie. 

Op die manier kan „intersectie‟ zelf ook ruimte laten voor voordelen en positieve invullingen.  

 

Sommige vrouwen voelen zich gediscrimineerd als vrouw in de Marokkaanse gemeenschap. 

Zowel gender als culturele achtergrond hebben hier in hun ogen mee te maken. 
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“Nee, ik vind ‟t te streng [de islam]. Ik vind de man die mag veel, en de vrouw die mag 

niets.” 

 

Eén vrouw kreeg verschillende keren te maken met discriminatie omwille van haar gender 

en culturele achtergrond in de hulpverlening. 

 

“Ik zat bij de eetruimte en ik kreeg telefoon dat de zuster van mijn vader overleden 

was. Maar die zus is nog in Marokko, dus was mijn vader naar ginder. Dus ja ik had 

overuren staan, ik dacht, er is weinig werk, familiale omstandigheden, ik zal wel 

mogen vertrekken. Dan waren er twee collega‟s die zeiden: „Ja, dat zal wel, gij wordt 

uitgehuwelijkt zeker, uw vader is een vent voor u gaan halen ginder achter‟. Dat zijn 

dingen die hard aankomen.” 

 

Met dit beeld kreeg ze ook te maken tijdens haar opleiding. Ook haar fysieke beperking 

speelt een rol: omwille van die fysieke beperking had ze moeilijkheden op de school, die 

vooral praktijkgericht was.  

 

“Ik zat met die vragen: „Waarom sturen jullie mij naar een praktische school terwijl ik 

een fysieke beperking heb? Want ik geloof nu nog dat ik beter kon. Als er een 

leerkracht zegt: die wordt toch uitgehuwd en die gaat trouwen. Ja, dan heb je weer 

met dat te maken hé.”  

 

Ook een integratie van culturele achtergrond en disability leidde bij iemand tot de ervaring 

van vooroordelen.  

 

Of ook hier, een Marokkaanse vrouw in een rolstoel die Nederlands spreekt: „Amai, u 

spreekt goed Nederlands‟ en als ik hun dan antwoord: „U ook‟, dan zijn die heel 

verbaasd hé, en soms beledigd. Maar ja: „U spreekt toch goed…‟ en dan schreeuwen 

ze meestal ook nog, want ik zit in een rolstoel hé, die schreeuwen dan: „U spréékt 

goed Ne-der-lands‟ en ik dan: „Ja, u ook‟, zo van, ja, dat ben ik. Ze beginnen dan te 

lachen, maar dat is hetzelfde hé, ik ben hier geboren. 

 

De beeldvorming die vooral ervaren wordt in de Marokkaanse gemeenschap, namelijk dat 

vrouwen met een beperking niet in staat zouden zijn om hun genderrol op te nemen, wordt 

door enkele vrouwen als onderdrukkend en discriminerend ervaren. Ook het hiermee 

gepaard gaande medelijden en de barmhartigheid waarmee ze vaak te maken krijgen, maakt 

hen soms erg kwaad. Een intersectie van gender, disability en culturele achtergrond 

speelt hierbij een rol, want mannen met een beperking worden bijvoorbeeld verondersteld 

wel nog hun rol te kunnen opnemen.  

 



53 

 

“Er was een vriendin die zei: ja, dan gaan we op zoek gaan naar een vriend. Ik zeg 

dan: wij allemaal dan hé. Ik word dan opzij gezet, zo van: zij gaat toch niet naar een 

vriend gaan zoeken. […] Maar zij denken dat ge geen verwachtingen hebt in een 

familiale context. Ge hebt uw ouders, ge hebt uw dichtstbijzijnde familie, zij komen u 

bezoeken, en dat moet voor u voldoen. Als gij dan zegt: ik zou graag een man willen, 

die lachen.” 

 

Niet iedereen betrekt gender in de verklaring. Eén vrouw ziet haar culturele achtergrond en 

beperking als reden waarom ze thuis niet alle kansen heeft gekregen, zonder expliciet naar 

haar gender te verwijzen. Het gaat volgens haar vooral om een intersectie tussen disabiilty 

en culturele achtergrond.  

 

“Marokkaanse mensen hé, die kunnen eigenlijk met een handicap niet omgaan. Ik 

vind dat afschuwelijk erg. Mensen met een handicap worden zo in een hoekske 

gestoken, en dat is.. Mijn familie was alleen maar uit op geld en op… Mensen met 

een handicap, voor hun dan, mochten niet buiten, mochten niets doen. Voor mij was 

dat verschrikkelijk.  

 

Eén vrouw heeft het over haar „leven met twee handicaps‟: ze ervaart dat de maatschappij 

niet altijd open staat voor mensen die zowel een beperking hebben als een andere culturele 

achtergrond, bijvoorbeeld op de gewone arbeidsmarkt. Ook de zoektocht naar adequate 

hulpverlening verliep niet altijd vlot, omdat haar ouders geen Nederlands spraken. Een 

fragment uit het boek dat ze aan het schrijven is:  

 

“Op ‟t moment dat ik de eerste keer geconfronteerd werd, met de maatschappij was ‟t 

voor mij dubbel vechten tegen vooroordelen.  

Niet iedereen staat open voor personen met een handicap en anderzijds allochtoon. 

Zoals scholen, werk, dan bedoel ik de gewone arbeidsmarkt.” 

 

Opvallend is dat zij de enige vrouw is die de ontoegankelijkheid van de hulpverlening omwille 

van culturele achtergrond vernoemt. Andere vrouwen geven aan dat ofwel hun voorziening 

hen de weg wijst in het hulpverleningslandschap, ofwel dat ze zelf hun weg gevonden 

hebben, al dan niet met steun van vrienden of diensten zoals de CM.  Dit resultaat kan een 

vertekend beeld opleveren, omdat ik alle deelnemers bereikt heb via diensten, adviesraden 

en voorzieningen voor personen met een beperking. Zij hebben de toegang tot de 

hulpverlening dus al gevonden. Bovendien spreken alle deelnemers Nederlands, wat de 

kans op communicatieproblemen kleiner maakt (Welterin & LaRue, 2007). 

 

De scheiding tussen mannen en vrouwen van Marokkaanse afkomst op bijvoorbeeld een 

trouwfeest, zorgt voor vrouwen met een beperking soms voor problemen wanneer zij een 
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mannelijke assistent mee brengen. Opnieuw heeft dit te maken met zowel gender, disability 

als culturele achtergrond.  

 

“Over een maand of vijf, ik was uitgenodigd in een trouwfeest. Ik dacht, ik zal een 

keer… allé, uit curiositeit. Ik weet hoe dat gaat in Marokko, dat is vrouwen apart en 

mannen apart. Dat is zo. Ik was daar op het trouwfeest, en natuurlijk ja, ik kom daar 

binnen met mijn begeleider, ik heb een begeleider, en hij mocht niet mee. En het was 

niet voorzien. Ik zeg, allé, dat is België, dat gaat hier niet meer bestaan. Dat was voor 

mij echt een hele, hele verrassing. Hij moest bij de mannen en ik moest bij de 

vrouwen. Maar dat is zo nog de traditie… ge kunt dat niet… Nee, ‟t zijn opdringers en 

‟t is niets voor mij.” 

 

De kwetsbare positie op basis van de integratie van gender, disability en culturele 

achtergrond wordt het meest duidelijk in het verhaal van F., die mishandeld werd door haar 

(Belgische) man.  

 

“En ja, dat klikte niet meer, en ja, en drinken en mij slaan, en de rolstoel omver 

smijten en mij op de grond laten liggen en zo…” 

 

“Hij peist ja, zij is Marokkaantje, ik kan ermee doen wat ik wil.” 

 

Soms is de integratie zo intens, waardoor men zich gediscrimineerd voelt, maar moeilijk kan 

aanwijzen om welke reden dit precies is. Zo is de moeder van de vriend van één van de 

deelenemers het niet eens met de relatie van haar zoon. De deelneemster zelf zegt dat ze 

geen idee heeft met welk aspect van haar identiteit, of met welke intersecties, deze moeder 

het moeilijk heeft. Het volgende fragment toont hoe iemand vertelt hoe ze zich 

gediscrimineerd voelt omwille van haar culturele achtergrond, maar in het begin van haar 

verhaal blijkt dat deze ervaring niet los staat van haar beperking.  

 

Ja, en dan discriminatie door het feit dat ik een allochtoon ben, ja… in Antwerpen 

vaak, voor mijn ongeluk, en zelfs ook na mijn ongeluk… Dat ze zoiets hebben van: 

oei, dat is een mentale, die spreekt misschien geen Nederlands, straks komt ze hier 

binnen… Vooral in die winkels hé, die winkels die ge dan ziet, van die 

designwinkels… Als je dan binnenkomt dat ze dan een gezicht trekken van: „Wat gaat 

zij hier binnen komen doen?‟ Ik ben er eens een winkel binnengereden, en ze zeiden 

tegen mij: „Ja, de soldenartikelen staan langs achter.‟ Ik zeg tegen haar: „Ah bon, de 

soldenartikelen staan achter. Staat het op mijn gezicht geschreven dat ik voor de 

soldenartikelen kom misschien?‟ „Nee nee, je moet het mij niet kwalijk nemen hé, 

maar het is gewoon, daar zitten heel interessante spullekes tussen.‟ Ik zeg tegen 

haar: „Ja mevrouw, als dat zo‟n interessante spullekes zijn, waarom staan die dan 

achteraan in de winkel en niet van voor?‟ Ik zeg tegen haar: „wat is dat nu voor een 
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vooroordeel? Ik kom gewoon uw winkel binnengereden,en u zegt onmiddellijk tegen 

mij: „De soldenspullen staan achter. Dat is wel een beetje belachelijk hé.‟ „Nee, nee, 

ge moet het zo niet opnemen.‟ Dat ik wel zoiets had van: dat was gewoon omdat ik 

geen blonde ben.” 
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DEEL 5: DISCUSSIE EN CONCLUSIE 

 

 

5.1 Terugkoppeling van de resultaten 

 

5.1.1 Betekenisconstructies en hun integratie 

 

5.1.1.1 Omgaan met beelden 

 

Uit de resultaten blijkt dat de betekenisconstructies van gender, disability en culturele 

achtergrond niet los staan van elkaar. De eigen betekenisconstructie van deze vrouwen 

gebeurt bovendien in relatie tot de betekenissen die de buitenwereld geeft aan gender, 

disability en culturele achtergrond én aan intersecties hiervan. Ik wil in mijn onderzoek oog 

hebben voor betekenisconstructie enerzijds en discriminatie anderzijds. Beeldvorming en het 

omgaan met deze beeldvorming toont het verband tussen beide zaken: hoe gaan de 

vrouwen uit mijn onderzoek om met discriminerende beelden en welke impact hebben die 

beelden op de eigen betekenisconstructies? 

 

Tegen bepaalde beelden is erg veel weerstand, terwijl andere beelden geïnternaliseerd 

worden. Pheterson (1982, in van Mens-Verhulst, 2007) ontwikkelde het concept 

„geïnternaliseerde onderdrukking‟, waarmee ze de „verinnerlijking en aanvaarding van 

vooroordelen van een dominante groep ten opzichte van een minderheidsgroep‟ (p.4) 

bedoelt. Wanneer een vrouw bijvoorbeeld zegt dat ze zichzelf niet als moeder ziet, omdat ze 

een beperking heeft, dan lijkt dit om een internalisering van een gangbaar beeld te gaan. Dit 

lijkt ook het geval te zijn wanneer een meisje vertelt dat haar broers meer mogen, maar dat 

dat nu eenmaal zo is. De deelnemers uit mijn onderzoek internaliseren echter niet al de 

beelden die over hen bestaan: ze bieden ook vaak weerstand. McDonald, Keys & Balcazar 

(2007) leiden uit hun onderzoek drie manieren af waarop mannen en vrouwen met een 

beperking omgaan met „onderdrukkende culturele narratieven‟ (p.155). Een eerste manier is 

„zichzelf verwijderen uit de onderdrukkende omgeving‟ (p. 156). Dit kwam voor mij het 

duidelijkst naar voor in het verhaal van L. en F., die geen of zeer weinig contact hebben met 

hun familie, omdat ze zich er als vrouw met een beperking onderdrukt voelen. Een tweede 

manier om om te gaan met negatieve beelden, is om deze beelden te herkaderen. Wanneer 

F. bijvoorbeeld trots vertelt over haar kinderen en over hoe goed ze opgevoed zijn, dan toont 

zij met haar verhaal dat het beeld dat vrouwen met een beperking geen goede moeders 

zouden zijn, niet correct is. Ook het benadrukken van eigen mogelijkheden en sterktes biedt 

een tegengewicht aan een beeld waarin vooral beperkingen aan bod komen.  
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5.1.1.2 Disability en de integratie met gender en culturele achtergrond 

 

Bij de betekenis van disability geven de participanten een genuanceerd beeld van de zaken 

waarin zij zich beperkt voelen, maar ook van hun mogelijkheden. Zowel bij beperkingen als 

mogelijkheden verwijzen ze naar specifieke „vrouwentaken‟ zoals boodschappen doen, het 

huishouden doen, maar ook moeder zijn. Deze genderrol is ingebed in hun Marokkaanse 

achtergrond, waar bepaalde zaken vaak van vrouwen verwacht worden, zoals huishoudelijke 

taken (Pazmany, 2004). Ik ga hier verder op in wanneer ik de betekenis van gender 

bespreek. 

 

De deelnemers geven aan dat de manier waarop hun omgeving met hen omgaat, een impact 

heeft op hoe beperkt ze zich voelen. Ze worden bijvoorbeeld vaak geconfronteerd met 

medelijden of met fysieke ontoegankelijkheid van plaatsen, wat hun gevoel van beperking 

vergroot. Ze noemen disability niet expliciet een sociale constructie, maar hun reacties 

wijzen er op dat ze dit wel vaak zo ervaren. Een aantal vrouwen is van mening dat ze meer 

geconfronteerd worden met medelijden bij hun Marokkaanse kennissen en familieleden. 

Anderen nuanceren het belang van culturele achtergrond door te wijzen op het feit dat 

onwetendheid misschien wel de belangrijkste oorzaak is van deze reacties. Bovendien 

ervaren niet alle participanten deze beeldvorming.  

 

Eén vrouw verwijst expliciet naar het feit dat haar beperking in de Marokkaanse 

gemeenschap vaak als een ziekte gezien wordt, wat gepaard gaat met een hoop op 

genezing. Dit is een beeld dat deze vrouw zelf niet deelt. Sajjid (2006, in Hasain et al., 2008) 

is van mening dat de term „gezondheidsconditie‟ als minder stigmatiserend gezien wordt in 

verschillende moslimgemeenschappen. Dit zou, naast hoop op genezing, ook een verklaring 

kunnen zijn voor het benoemen van een fysieke beperking als een ziekte. Andere vrouwen 

uit mijn onderzoek verwijzen afwisselend naar zichzelf met „beperking‟ en „ziekte‟, maar zij 

leken daarom niet op genezing te hopen.  

 

Wat opvalt in de beschrijvingen, is dat de vrouwen heel sterk naar hun beperking verwijzen 

in termen van een fysieke beperking en niet zozeer als een beperking in het algemeen. 

Rispler-Chaim (2007) stelt dat in Arabische terminologie vooral specifieke labels voorkomen. 

Een deelnemer uit mijn onderzoek bevestigt dit: zowel in het Arabisch als in het Marokkaans 

wordt telkens specifiek vermeld of iemand een verstandelijke dan wel een fysieke beperking 

heeft. We moeten ons er van bewust zijn dat „disability als algemeen concept ontstaan is in 

de Westerse wereld en dat mensen met een andere culturele achtergrond een ander 

classificatiesysteem kunnen hebben (Ingstad & Whyte, 1995). De vrouwen uit mijn 

onderzoek verzetten zich vooral tegen het beeld van verstandelijke beperking. Het beeld dat 

personen met een fysieke beperking ook minder verstandelijke mogelijkheden hebben, is 

een beeld dat vaak voorkomt, en nog vaker bij vrouwen met een beperking uit een 

minderheidscultuur, omdat zij sowieso al vaak geconstrueerd worden als non-intellectueel 



58 

 

(Bannerji, 1993, in Dossa, 2005: 2529). De disability gemeenschap en disability cultuur zijn 

gebaseerd op de gedeelde ervaringen van mensen met verschillende beperkingen (Gilson & 

Depoy, 2000), zonder deze ervaringen op te splitsen in doelgroepervaringen. Er ontstaan 

dus verenigingen en bewegingen die zich richten op personen met een beperking, zonder 

deze verder te specifiëren. Niet alle vrouwen uit mijn onderzoek voelen zich hier goed bij. 

Voor één vrouw waren de gemeenschappelijke activiteiten met personen met een 

verstandelijke beperking de reden om uit de vereniging te stappen. Andere vrouwen 

vermelden een gevoel van medelijden wanneer ze omgaan met personen met een 

verstandelijke beperking, terwijl ze ook aangeven dat het net dat medelijden is, dat voor 

henzelf een grote impact heeft op het zich beperkt voelen. Machtsrelaties zijn met andere 

woorden complex en multidimensioneel (Van Mens-Verhulst, 2007): ook binnen een groep 

mensen die in een niet-dominante positie staan, wordt een hiërarchie ervaren. Mensen 

kunnen op hetzelfde moment onderdrukte en onderdrukker zijn (Peterson, 2006). Het is niet 

volledig duidelijk wat de reden is voor deze reacties. Het zou kunnen kaderen in een reactie 

tegen de negatieve beeldvorming waar deze vrouwen vaak mee te maken krijgen: ze 

benadrukken hun eigen verstandelijke mogelijkheden om tegengewicht te bieden aan die 

beeldvorming. Anderzijds lijkt het alsof het stigma rond verstandelijke beperking, dat een 

culturele invloed kan hebben, groter is dan dat van een fysieke beperking. Toch blijkt uit de 

reacties van de vrouwen ook soms een verbondenheid met personen met een verstandelijke 

beperking, zeker wanneer het om familieleden gaat. Enkele vrouwen uit mijn onderzoek 

vertelden hoe zij in hun familie opkwamen, niet enkel voor hun eigen rechten, maar ook voor 

die van een familielid met een verstandelijke beperking, vanuit een gevoel van 

verbondenheid.  

 

Dat bepaalde intersecties ook voordelen kunnen opleveren (Shields, 2008), wordt duidelijk in 

het verhaal van M. Voor haar betekent haar beperking ook een grotere vrijheid als vrouw 

binnen haar familie. Niet iedereen ervaart dit echter zo: het meestappen in de minder strikte 

regels betekent voor een andere vrouw dat je op die manier het beeld van de afhankelijke, 

zwakke vrouw bevestigt.  

 

 

5.1.1.3 Gender en de integratie met disability en culturele achtergrond 

 

Wanneer vrouwen betekenis willen geven aan hun gender, worden ze geconfronteerd met 

een buitenwereld die hen hun gender vaak ontzegt omwille van hun beperking. Het beeld 

leeft dat zij geen goede partners en geen goede moeders zouden zijn. Dit is iets waar 

vrouwen met een beperking vaak mee te maken krijgen (Morris, 1991). Enkele participanten 

hebben het gevoel dat dit vooral zo is in de Marokkaanse gemeenschap,  hoewel dit niet de 

mening is van alle deelnemers. De vrouwen die dit wel vinden, verwijzen vaak naar de rol 

van een vrouw die haar man dient en behaagt. Wanneer mensen deze visie hebben over 

vrouwen, denkt men sneller dat vrouwen met een beperking niet aan de verwachtingen 
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kunnen voldoen en dat genderrollen omgedraaid zullen worden: de man zou moeten voor de 

vrouw zorgen, wat in hun ogen ontoelaatbaar is. Dit verklaart waarom de situatie voor 

mannen met een beperking uit de Marokkaanse gemeenschap vaak anders is: zij kunnen 

wel trouwen, omdat men ervan uit gaat dat hun beperking minder impact heeft op het 

traditionele rollenpatroon, waarin „de vrouw de man dient‟. Het valt op dat de vrouwen uit 

mijn onderzoek de mogelijkheden van mannen vooral beschrijven met betrekking tot wat 

traditioneel hun eigen genderrol is: huwen en kinderen krijgen. Ze hebben het niet over de 

manier waarop mannen met een beperking in de Marokkaanse gemeenschap hun 

mannelijke genderrol opnemen en welke beeldvorming daar rond bestaat. McDonalds, Keys 

& Balcazar (2007) vonden namelijk dat beide genders over elkaar denken dat de andere het 

gemakkelijker hebben.  

 

De betekenis die vrouwen zélf aan hun gender geven, verschilt dikwijls van het beeld uit de 

buitenwereld. Enerzijds wijzen ze naast hun beperkingen, ook op hun mogelijkheden als 

vrouw, moeder en verantwoordelijke voor het huishouden. Sommige vrouwen wijzen vooral 

op hun mogelijkheden, anderen lijken het beeld van de buitenwereld met betrekking tot 

gender meer geïnternaliseerd te hebben (Pheterson, 1982, in van Mens-Verhulst, 2007). 

Anderzijds stellen sommigen zich erg kritisch op ten opzichte van het tradtitionele 

rollenpatroon en de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen van Marokkaanse afkomst die 

ervaren wordt, terwijl een aantal vrouwen dit eerder als een gegeven feit ziet en erin lijkt te 

berusten. Het besluit van Rukwong (2008), dat de vrouwen uit zijn onderzoek het erg moeilijk 

hadden om te aanvaarden dat hun man een aantal van hun taken overnam en dat er een 

soort van rolomkering was, wordt door de meeste van mijn deelnemers niet bevestigd, omdat 

velen deze traditionele rollen in vraag stellen of wijzen op een verandering in deze rollen.  

 

 

5.1.1.4 Culturele achtergrond en de integratie met gender en disability 

 

De betekenis die aan de culturele achtergrond gegeven wordt, verschilt erg tussen de 

participanten en bepaalt in belangrijke mate of ze zich nog identificeren met deze culturele 

achtergrond. De eerder aangehaalde vraag van Okin: „Is multiculturalisme slecht voor 

vrouwen?‟ (1991, in Coene & Longman, 2005) wordt door enkele vrouwen uit mijn onderzoek 

onderschreven, alleen zien zij het vanuit hun positie breder: is multiculturalisme slecht voor 

vrouwen met een beperking? De betekenis die zij aan hun culturele achtergrond (én aan de 

Islam) geven, is een negatieve betekenis van onderdrukking. Ze voelen zich niet 

gewaardeerd als vrouw met een beperking door mensen met een Marokkaanse achtergrond. 

De mate waarin gender dan wel disability benadrukt wordt, is afhankelijk van vrouw tot 

vrouw. Twee van deze vrouwen representeren zich ook duidelijk in termen van: „ik ben 

Belgisch geworden‟. Ze verwijzen expliciet naar het internaat als een plaats waar ze Belgisch 

geworden zijn. Dit verwijst naar een context waarin de hulpverlening afgestemd is op de 

achtergrond van de culturele meerderheid (Welterin & LaRue, 2007). De schrik van sommige 
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ouders om hun kinderen naar een voorziening te laten gaan, omdat ze er de culturele 

eigenheid van hun familie niet zullen meekrijgen, lijkt niet helemaal ongegrond. Anderzijds 

mag hier ook de „agency‟ van de vrouwen zelf niet uit beeld verdwijnen: zij kiezen ervoor om 

zich te representeren als „Belgisch geworden‟. 

 

Andere vrouwen geven positievere invullingen aan hun culturele achtergrond en geloof: ze 

zien hun familie en hun geloof als een bron van steun in moeilijke momenten. De vrouwen 

die zichzelf als moslim zien, zien hun geloof vaak als een belangrijke bron van kracht, onder 

andere om om te gaan met hun beperking. Ook voor ouders van kinderen met een beperking 

kan religie een belangrijke copingstrategie zijn (Bennet, 1995 in Selway & Ashman, 1998; 

Eldering et al., 1999). De vrouwen uit mijn onderzoek staan stil bij de positieve kanten van 

Marokko en België, maar staan ook kritisch ten opzichte van bepaalde zaken. Een aantal 

vrouwen bekritiseert bijvoorbeeld de reactie van een aantal mensen uit de Marokkaanse 

gemeenschap op vrouwen met een beperking, maar blijft zich op hetzelfde moment 

identificeren met het geloof en hun culturele achtergrond.  

 

 

5.1.2 Discriminatie 

 

Hoewel sommige vrouwen expliciet stellen dat ze zich niet gediscrimineerd voelen, verwijzen 

ze wel naar beeldvorming en vooroordelen waarmee ze te maken krijgen. “Veel dagelijkse 

discriminatie heeft niet te maken met de openlijke vijandigheid, maar eerder met de 

dagelijkse ervaring dat je de rol ontzegd wordt die leeftijds- en gendergenoten zonder 

beperking wel kunnen opnemen” (Ash, 2001: 2). Andere vrouwen hebben het daarnaast over 

duidelijk vijandige reacties. Ook ontoegankelijkheid komt aan bod in het verhaal van vele 

deelnemers.  

 

De discriminatie die ervaren wordt, wordt niet altijd toegewezen aan een intersectie van 

verschillende posities. Soms ervaren de deelnemers discriminatie omwille van één bepaald 

aspect van hun sociale positie. Dit komt het duidelijkst naar voor wanneer het gaat om 

fysieke ontoegankelijkheid. Toch is het zinvol om ook deze „enkelvoudige‟ discriminatie te 

bekijken vanuit een intersectioneel perspectief (Bowleg, 2008): is het toeval dat de vijandige 

reacties op haar beperking die een vrouw omschrijft, telkens afkomstig zijn van een man?  

 

Bij andere ervaringen verwijzen de deelnemers zelf naar hun intersectionele positie als reden 

voor discriminatie. Soms worden de verschillende elementen aangeduid. Bij andere 

ervaringen blijkt de integratie van verschillende aspecten zo intens te zijn, dat bij de 

toewijzing van discriminatie verwarring optreedt.  

 

“It happens singularly, plurally and multiply, and it‟s the totality that counts at the end of the 

day. You are thought of as completely inferior because you are all three things.” (Vernon, 
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1996: 68). De eerste zin uit dit citaat wordt bevestigd door de participanten uit mijn 

onderzoek. De tweede zin daarentegen, wordt niet altijd en niet door iedereen 

onderschreven. Sommige vrouwen ervaren erg veel discriminatie, anderen minder. Hoewel 

ze vaak te maken krijgen met negatieve beeldvorming, zien de deelnemers bij zichzelf veel 

mogelijkheden. 

 

 

5.2 Beperkingen van het onderzoek 

 

Een beperking van het onderzoek is het kleine aantal deelnemers. Hoewel het aantal 

deelnemers bij kwalitatief onderzoek niet zozeer een rol speelt voor de veralgemening, wordt 

wel verwacht dat er gegevens verzameld worden tot het punt waarop saturatie optreedt: het 

moment waarop de onderzoeker het gevoel heeft dat nieuwe interviews geen nieuwe 

informatie meer opleveren. Ik ben niet zeker of dit punt al bereikt is. Anderzijds bereikte ik 

wel een hele diverse groep vrouwen (o.a. wat betreft leeftijd, opleiding, verworven of 

aangeboren beperking, contact met familie, identificatie met culturele achtergrond…) Dit 

heeft ertoe geleid dat ik een breed beeld kon schetsen en compenseert in zekere mate het 

kleine aantal deelnemers.  

Toch kon de diversiteit nog groter geweest zijn. Een aantal vrouwen waren bereid om deel te 

nemen aan het onderzoek, als dit in het Frans kon gebeuren. Omwille van mijn gebrekkige 

kennis van het Frans, en omdat ik liever geen tolk inschakelde, betrok ik deze vrouwen niet 

in mijn onderzoek. Hierdoor bereikte ik enkel vrouwen die voldoende Nederlands spraken, 

wat de resultaten mogelijks beïnvloed heeft. Ik bereikte ook enkel vrouwen die reeds contact 

hadden met voorzieningen, diensten of adviesraden voor personen met een beperking. Zij 

spraken mij over andere vrouwen van Marokkaanse afkomst met een beperking, die in hun 

familie opgevangen worden. De stem van deze vrouwen werd helaas niet opgenomen in dit 

onderzoek, waardoor resultaten die te maken hebben met hulpverlening vertekend kunnen 

zijn.  

 

 

5.3 Suggesties voor verder onderzoek 

 

Alle vrouwen representeren zich heel sterk als persoon met een fysieke beperking. Is dit een 

reactie op een beeld waarin vooral hun beperkingen aan bod komen; een beeld waarop zij 

reageren door hun verstandelijke mogelijkheden te benoemen? Wordt een verstandelijke 

beperking als een groter stigma ervaren en welke rol spelen gender en cultuur hierbij? Wat 

zijn de ervaringen van vrouwen en mannen met een verstandelijke beperking uit de 

Marokkaanse gemeenschap? Dit zijn vragen die in verder onderzoek beantwoord zouden 

kunnen worden. 
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Bovendien kan het boeiend zijn om in verder onderzoek het perspectief van mannen van 

Marokkaanse afkomst met een fysieke beperking na te gaan, en deze gegevens te 

vergelijken met dit onderzoek. Volgens de vrouwen in mijn onderzoek hebben mannen met 

een beperking het gemakkelijker. Ervaren mannen dit ook zo, of speelt hier het effect dat 

McDonalds, Keys & Balcazar (2007) beschreven? Uit hun onderzoek bleek dat de perceptie 

van vrouwen met een beperking was, dat het leven voor mannen met een beperking 

gemakkelijker was, maar ook omgekeerd dachten mannen dat het voor vrouwen 

gemakkelijker was.  

 

Tot slot denk ik dat intersectionaliteit een interessant perspectief kan zijn om disability in 

relatie tot andere constructen te onderzoeken, die in deze masterproef niet aan bod zijn 

gekomen (bijvoorbeeld leeftijd, opleidingsniveau) en de manier waarop deze elkaar 

beïnvloeden. Dergelijk onderzoek kan een nog breder beeld opleveren. 

 

 

5.4 Conclusie 

 

Gender, disability en culturele achtergrond zijn belangrijke categorieën in het leven van 

vrouwen van Marokkaanse afkomst met een fysieke beperking. De betekenis die zij aan 

deze categorieën geven, staat niet los van elkaar, maar ook niet van de beeldvorming over 

hun intersectionele posities die ze ervaren. Een belangrijk besluit van dit onderzoek, is dat 

geen enkele deelnemer exact dezelfde betekenissen geeft: elke vrouw heeft haar uniek 

verhaal. In het kader van deze masterproef beperkte ik me tot drie „assen van ongelijkheid‟ 

(Wekker & Lutz, 2001), maar er zijn meer assen die van belang zijn voor de complexiteit in 

het leven van de deelnemers, zoals leeftijd en opleidingsniveau. Toch levert een analyse aan 

de hand van deze drie assen een rijk en complexer beeld op van de betekenisgeving en de 

ervaring van discriminatie van deze vrouwen. Ik wil afsluiten met volgend citaat: “To only 

consider one standpoint, be it gender, race or disability, we, as member of society, inevitably 

miss the larger picture concerning the nature of oppression. When we are able to discuss 

various standpoints and consider the ways in which they intersect, rely on and succumb to 

each other, we may begin to understand the larger picture.” (Peterson, 2006: 732). 
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6.2 Informed consent 

 

 

 

Informed consent 

Deelname aan het onderzoek voor de masterproef van Ruth Cnockaert 

 

 

 

Ruth Cnockaert maakt tijdens het academiejaar 2008-2009 haar masterproef. Die gaat over 

vrouwen van Marokkaanse afkomst met een beperking.  

 

 

 

- Ik heb voldoende informatie gekregen over het onderzoek. 

- Ik neem vrijwillig deel aan het onderzoek. Ik kan dus ook op elk moment beslissen dat ik 

mijn medewerking stop zet, zowel tijdens het interview als achteraf. 

- Ik beslis zelf hoeveel informatie ik geef. Wanneer ik op een vraag niet wil of kan 

antwoorden, hoef ik dit niet te doen. 

- Het interview wordt opgenomen op tape. Dit audiomateriaal wordt enkel door Ruth 

beluisterd in het kader van haar masterproef. Nadien wordt het vernietigd. 

- Ik neem anoniem deel aan dit onderzoek. Dit betekent dat mijn naam en woonplaats niet 

vermeld zullen worden. Ruth gaat vertrouwelijk om met de informatie die ik haar geef.  

 

 

 

Datum: 

 

 

Handtekening respondent: 

 

 

Handtekening student:  
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6.3 Topiclijst interview 

 

 

- beperking/handicap/ziekte 

 

 

- sociale leven: familie, vrienden 

 

 

- Marokkaanse afkomst 

 

 

- religie 

 

 

- vrouw zijn 

 

 

- discriminatie 
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6.4 Vragenlijst interview 

 

 

1. Objectieve gegevens 

 

- Wat is uw leeftijd? 

- Wat is uw nationaliteit? 

- Wat is uw etniciteit (+ vragen Berbers/Arabisch) 

- Hoe lang woont u al in België? Hoe lang wonen uw ouders als in België? 

- Welke talen spreekt u? 

- Wat hebt u gestudeerd/Welke opleidingsvorm deed u? 

- Gaat u werken? Wat doet u voor werk? 

 

2. Invulling van het concept disability 

 

- Hoe beschrijft u zelf wat u hebt? 

- Omschrijven anderen dit op dezelfde manier? 

- Vindt u zelf dat u beperkt bent? Waarom wel/niet? 

- Hoe verwijst u naar een persoon met een beperking? 

- Wat betekent „ziek zijn‟ voor u? 

 

3. Sociaal netwerk 

 

- Heeft u een partner?  

- Hebt u vrienden/vriendinnen? Hebt u meer/minder contact met mannen dan vrouwen 

zonder beperking van Marokkaanse afkomst?  

- Bent u lid van een vereniging?  

Indien nee: waarom niet? 

Indien ja: welke vereniging? Wat betekent deze vereniging voor u?  

- Kent u andere vrouwen van Marokkaanse afkomst met een beperking?  

 

4. Marokkaanse afkomst 

 

- Wie zijn de familieleden waar u het meest contact mee heeft? Hoe is jullie band? 

Wonen zij in België?  

- Zijn er in uw familie nog mensen met een beperking? Ziet u deze personen vaak? 

Wat betekent het contact met hen voor u?  

- Wat zijn de houdingen tegenover mensen met een beperking in de Marokkaanse 

gemeenschap? 
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o Heb je het gevoel dat personen van Belgische afkomst hier anders tegenover 

staan? 

o Heb je het gevoel dat er in de Marokkaanse gemeenschap anders omgegaan 

wordt met vrouwen met een beperking, anders dan met mannen met een 

beperking?  

- Kunt u als vrouw van Marokkaanse afkomst met een beperking gemakkelijk trouwen? 

Geldt dit ook voor mannen?  

 

5. Religie 

 

- Bent u gelovig? Wat is uw geloof? 

- Op welke manier uit uw geloof zich? (Volgt u de regels van de Koran? Volgt u de 

Ramadan? Draagt u een hoofddoek? Gaat u naar de moskee en is deze 

toegankelijk?) 

- Heeft uw geloof een invloed op hoe u omgaat met uw beperking? 

- Hoe wordt in de Koran gesproken over vrouwen met een beperking?  

 

6. Vrouw zijn 

 

Welke rol hebben vrouwen in de Marokkaanse gemeenschap? 

o Welke verwachtingen zijn er voor vrouwen met een beperking (in verband met 

deze rol)? 

o Hoe staat u hier tegenover?  
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6.5 Schematische voorstelling van de analyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


