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Voorwoord 
 

Ludo van Onze Nieuwe Toekomst toonde mij een prent van een mannetje,  

een boom en een appel. 

Voor Onze Nieuwe Toekomst heeft de prent een speciale betekenis: 

“Mensen met een beperking breken uit de wereld.  

We plukken ideeën om daar samen over te praten en te groeien.”  

(Schoeters en Serras, 2011) 

Ik zie er ook iets anders in. 

Aan de hand van deze tekening kan ik uitleggen hoe dit werk in elkaar zit. 

 

De bodem, dat is de context van mijn onderzoek.  

Het zaadje, dat is mijn probleemstelling.  

Hierbij horen ook onderzoeksvragen. 

De wortels, dat is de theoretische basis.  

De stam, dat is het onderzoekswerk. 

De takken, dat zijn de resultaten. 

De blaadjes, dat zijn de stukken van de verhalen uit 

het onderzoek.  

Die zorgen dat mijn onderzoeksresultaten niet kaal 

zijn. 

De appel, dat is de discussie. 

Het mannetje, dat is de onderzoeker of de schrijver.  

Dat ben ik.  

 

Eigenlijk zouden er heel wat mannetjes  

met appels en wortels en takken moeten staan.  

Veel mensen hebben mij geholpen om dit te maken.  

Ik mocht eens proeven van hun appel.  

Ik vertelde hen over mijn wortels.  

Samen gingen we groeien. 
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Dank u Dominiek. 

Dank u Marc. 

Dank aan alle kernleden van ONT. 

Dank aan alle coachen van ONT. 

Dank aan mijn promotor. 

Dank aan mijn creatieve kameraden. 

Dank u Michaël. 
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Context van het onderzoek – DE BODEM  
 

De voedingsbodem voor dit werk bestaat uit 2 elementen.  

Er is mijn eigen levensverhaal.  

In het 1e leerjaar leerde ik lezen.  

Ik weet nog dat het toen mijn droom was om journaliste te worden.  

Schrijven als beroep,  

dat leek me fantastisch.  

Vanaf toen was ik niet te stoppen.  

Ik las de jeugdafdeling van de plaatselijke bibliotheek zo goed als leeg.  

In de middelbare school las ik opeens haast geen boeken meer.  

Maar talen, dat was mijn ding.  

In het laatste jaar volgde ik het keuzevak Creatief Lezen en Schrijven  

en ik schreef een kortverhaal als eindwerk.  

Het leesbeest werd weer wakker.  

Aan de universiteit begon ik opnieuw boeken te verslinden. 
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Een tweede element dat dit werk bepaalt,  

is de (U)Gentse invulling van de opleiding  

Pedagogische Wetenschappen – Orthopedagogiek.  

Tijdens mijn studies werd ik ondergedompeld in een Disability Studies-bad.  

In verschillende opleidingsonderdelen kwam dit wetenschappelijk perspectief aan 

bod.  

De Disability Studies komen in de opleiding terecht in 2001 (Studiegids Universiteit 

Gent, 2001-2002). Dit perspectief kadert binnen een breder maatschappelijk 

denkkader waarin 

“Medeburgers … gehandicapten meer en meer  

als gelijkwaardige mensen met rechten en plichten {gingen} beschouwen.”  

(Wuyts, 2005, p150) 

Ook Hirsch (1995) zegt dat  

“The growth of Disability Studies as an academic field … reflect  

and speak to recent improvements in the political status of disabled people.” 

(p217)  

De Disability Studies zetten mij aan het denken.  

Ik leerde om 

- vragen te stellen over de zorg en hoe ze hier georganiseerd is.  

- te zoeken naar de ideeën van de mensen zelf.  

- aandacht te hebben voor mogelijkheden, in plaats van te focussen op 

tekorten. 

Belangrijk voor dit werk is ook dat Orthopedagogiek aan de UGent  

wordt gezien als een handelingswetenschap (Broekaert, 2009).  

Dit heeft gevolgen voor het maken van een masterproef (Wardekker, 1999).  

Kort gezegd halen we kennis uit de praktijk  

en willen we dat onderzoek nut heeft voor de praktijk.  

Ianoco (2006) waarschuwt dat sommige groepen van mensen met een beperking 

overvraagd kunnen worden om deel te nemen aan onderzoek.  

Bovendien ondervinden ze meestal weinig voordelen van hun deelname.  

Ik wil met deze oefening graag nuttig zijn voor de praktijk  

waaruit ik informatie verzamel.  
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Met mijn onderzoek wil ik aansluiten op de vragen  

van de mensen die met mij willen meewerken.  

Het is een uitdaging om de verwachtingen op elkaar af te stemmen  

en een klik te vinden, zoals Schoeters (2011) zou zeggen.  

 

Swain et al. (1998) zetten de 3 partijen op een rijtje die belang hebben bij onderzoek: 

De onderzoeker, de participanten en het publiek.  

Het belang voor mij is:  

een diploma halen  

en bijleren over mijn onderzoeksvragen.  

Het belang van mijn werk voor de participanten vermeldde ik hierboven.  

En het belang voor het publiek…  

Anderen kunnen mijn interesses delen.  

Bovendien geloof ik dat mensen met een beperking interessante verhalen hebben, 

die wij moeten leren kennen om hen te begrijpen.  

Zij zijn een deel van onze samenleving.  

Hun verhalen zijn deel van onze geschiedenis.  

Met mijn masterproef wil ik bijdragen om deze verhalen publiek te maken. 

 

Mijn eigen interesses  

en wat nu leeft in de Orthopedagogiek bepalen in grote mate dit werk.  

Dat is maar logisch.  

Wie ik ben en wat ik interessant vind,  

heeft dit werk beïnvloed.  

“… the researcher is „historically and locally situated‟  

within the processes being studied.”  

(Owens, 2007, p302) 

Owens (2007) raadt daarom aan om gedurende het volledige onderzoeksproces  

na te denken over je eigen aandeel, inbreng en invloed.  

Gilbert (2004) zegt nog dat onderzoekers die aan de slag willen  

met personen met een beperking  
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“… need flexibility and patience,  

as well as imagination,  

ingenuity and reflexivity.  

A good measure of persistence would not go amiss either.”  

(p307) 

Ik ben gewaarschuwd.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HET ZAADJE 
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Probleemstelling – HET ZAADJE 
 

Het zaadje waaruit dit werk is gegroeid,  

is een feedbackgesprek met een stagebegeleider 2 jaar geleden.  

We praatten over mijn stageverslag.  

Daarin schreef ik personen met een beperking in plaats van gehandicapten.  

Zo had ik het geleerd in mijn opleiding.  

Volgens mijn begeleider zijn de mensen dezelfde gebleven,  

welke naam je ook op hen plakt.  

Ik begon mij af te vragen of hij wel gelijk had.  

Het zaadje begon te kiemen.  

 

Net als de verschuiving van the handicapped  

naar people with disabilities (Devlieger, 1999) in de Verenigde Staten,  

kennen we ook bij ons deze verandering in voorkeursterm.  

De term weerspiegelt een hele andere visie tegenover personen met een beperking. 

Bovendien geven personen met een beperking de voorkeur aan de term disabled, 

omdat zij deze zelf hebben gekozen (Hirsch, 1995)1.  

Devlieger (1999) legt uit dat de historische  

en socio-culturele ontwikkelingen in een samenleving  

er toe kunnen bijdragen dat een woord niet meer past,  

niet meer (politiek) correct is.  

Om te weten wat de term persoon met een beperking betekent,  

kan je dus de maatschappelijke context gaan verkennen,  

maar je kan het ook vragen aan de personen zelf.   

 

Heeft het gebruik van een term die kadert binnen een wetenschappelijk  

en maatschappelijk perspectief2,  

                                                           
1 Dit is een analyse, geldig in de Verenigde Staten. 
Ik weet niet of dit ook in onze context zo wordt aangevoeld. 
2 Te omschrijven als een discours, zoals ook het medisch model van beperking er een is:  

“… a key mechanism in the process of social control  
because it constructs a way of perceiving a person  
which has implications for the way they are treated.”  
(Roets et al., 2005, p9) 
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namelijk het Disability Studies paradigma (Pfeiffer, 2003),  

ook echt iets veranderd in het leven van de mensen die ermee worden benoemd?  

En indien wel, hoe ervaren zij dit?  

Om van deze vraag tot een onderzoeksopzet te komen,  

moest ik een aantal knopen doorhakken.  

Hoe formuleer ik dit in een onderzoeksvraag?  

Welke literatuur zet mij op het juiste spoor?  

Hoe kan ik het onderzoek haalbaar houden,  

zonder daarbij in te boeten aan complexiteit?  

Deze vraagstukken waren niet op te lossen door correcte antwoorden te vinden,  

wel door keuzes te maken.  

 

Kiezen is verliezen.  

Waar ga ik niet dieper op in?  

₋ Het label gehandicapte hoor je nog steeds in de populaire media.  

Op hogescholen en universiteiten zeggen we wel personen met een beperking. 

Gaat het hier over een “taalkwestie”?  

Over hoogopgeleiden die een andere taal spreken  

dan het “gewone tv-kijkende volk”?   

₋ Zo‟n 100 jaar geleden sprak men over idioten en imbecielen.  

Ik ga niet zo ver terug in de geschiedenis in mijn onderzoek.  

₋ Het verschuiven van benamingen zien we niet enkel bij personen met een 

beperking.  

Wie vroeger zonder schroom werd benoemd als neger,  

wordt nu een allochtoon,  

of een persoon met een andere etnisch-culturele identiteit.  

Wat betekent dit voor iemand?  
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Onderzoeksvragen – MIJN VRAGEN 

 

Is            een            ? 
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Veranderingen in 

het leven(sverhaal) 

Van school naar 
werk? 

Verhuisd? 

Nieuwe mensen 
leren kennen? 

Nieuwe hobby? 

Lid van een 
sociale beweging? 

Individuele beslissingen 

Processen in de ruimere 

omgeving of context 

Ecologische 

Systeemtheorie 

Disability Studies 

 

Wat is de betekenis? 

Kwalitatieve, 

interpretatieve 

analyse 

Listening Guide 

Narratief onderzoek 

Social Cartography en 
mapping 

Hoe kan je dit te weten komen? 

Kwalitatieve,  

interpretatieve dataverzameling 

Biografische methode 

Life History Interview en LHC 

Orale geschiedenis 

 

de gehandicapte 

 

persoon met een beperking 

Verschillende discoursen         

Sociaal model van 

perspectief op beperking, 

zoals gehanteerd binnen de 

Disability Studies 

Traditioneel 

(medisch) model 

van perspectief op 

beperking 
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Theoretische basis – DE WORTELS 
 

De wortels van een boom zitten onder de grond. 

Je kan ze niet zien, maar ze zijn onmisbaar. 

In het volgende stuk probeer ik de wortels van mijn onderzoek bloot te leggen. 

Ik probeer dit op een heldere manier te doen. 

Dit is echter heel moeilijk. 

Sommige moeilijke woorden kan je wel uitleggen,  

maar dan wordt je tekst heel lang. 

Soms maken een aantal moeilijke woorden het geheel beter te volgen.  

Dit leerde ik op een werkweekend van Onze Nieuwe Toekomst. 

 

Niet iedereen ziet de wortels van een boom,  

maar iedereen ziet wel de stam,  

de takken,  

de blaadjes  

en de appel. 

Daarom probeer ik om vooral die delen van deze masterproef toegankelijk te maken. 

 

Ik verhelder een aantal theoretische concepten uit de literatuur.  

Daaraan koppel ik de gevolgen van de theorie voor dit onderzoek.  

Ik verduidelijk eerst de situering van mijn literatuuronderzoek met een figuur. 
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Postmodernisme 

“The context in which we are now writing  

is one of postmodernism.”  

(Richardson, 2001, p35) 

We kijken anders naar kennis dan ruim een halve eeuw geleden.  

Leezenberg en De Vries (2001) leggen de omwenteling van modernisme  

naar postmodernisme uit.  

Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog is niets nog zoals het was.  

De postmoderne conditie (Jacobs, 2011) waarin we leven,  

is er een van onzekerheid en twijfel.  

De moderne wetenschappen moesten leiden tot vooruitgang.  

Ze hebben geleid tot een hel. Men zocht andere denkkaders. 

Het postmodernisme verzamelt een reeks tegenreacties.  

Er is niet 1 universeel geldende waarheid:  

- wetenschap is niet objectief 

- in de politiek blijkt niet iedereen gelijk te zijn  

- geschiedenis is niet 1 consistent verhaal  

- enz.  

Over de geschiedenis zegt Reynebeau (2006): 

“Historici moeten met betrekkelijkheid leven,  

zij leveren „een‟ waarheid,  

niet „de‟ waarheid.  

Ze kunnen,  

na grondig en zorgvuldig onderzoek,  

alleen voorlopige hypothesen formuleren,  

vanuit hun eigen gevoeligheden en invalshoeken.”  

(p32) 

De onderzoeker mag aanwezig zijn in zijn werk. 
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Verhalen 

Wat blijft er dan over?  

We hechten veel belang aan het (inter)subjectieve. 

Dat zijn de kleine verhalen van mensen.  

Ook verhalen van mensen die voordien nooit gehoord werden (Paulston en Liebman, 

1994).  

“During the second half of the twentieth century  

we have been confronted with different but related turns  

in the human and social sciences:  

linguistic,  

cultural,  

anthropological/ethnographic, 

interpretive,  

semiotic,  

narrative,  

rhetorical,...  

… These turns recognize the importance of signs and symbols  

in our interpretations of reality  

and more specifically the cultural construction of meaning  

both through language and narratives.  

From this perspective,  

the focus shifts to man as a “symbol-using” (…),  

“story telling” (…) animal,  

living in “a world of signs” (…).”  

(Rutten, 2010, p3; vetgedrukte delen zelf toegevoegd) 

We willen iets leren uit verhalen (Rutten, 2010).  

Er is nog weinig vertrouwen in traditioneel onderzoek  

om kennis en betekenis voort te brengen. 

 

Niet alleen is er aandacht voor verhalen.  

De manier waarop verhalen opgebouwd worden,  

mag ook anders.  

Traditionele vertelstructuren worden verlaten.  
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Aangezien er geen essentie meer is,  

hoeft het verhaal ook niet langer daar rond opgebouwd worden.  

Postmoderne verhalen zijn wilde verhalen (Sermijn et al., 2008). 

 

Derrida beweert dat er niets is buiten tekst (Leezenberg en De Vries, 2001).  

Iemands verhaal is hetzelfde als de eigenheid van deze persoon.  

Net als een verhaal is dit zelf geen stabiel gegeven.  

Het is 

“… multiple,  

multivoiced,  

discontinuous,  

and fragmented  

… the self is not something that is inherently given, 

is fixed,  

or has one core.”  

(Sermijn et al., 2008, p636) 

Identiteit wordt opgebouwd in interactie.  

Om iets te weten te komen over identiteit  

moeten we die interactie in zijn context onderzoeken,  

via small stories. 

 

Georgakopoulou (2006) vertelt dat we in onderzoek vooral kijken  

naar een aantal dominante verhaalvormen:  

life stories  

en accounts of key events.  

Nochtans zijn de verhalen die we in het dagelijks leven met elkaar delen  

minder gepolijst en minder coherent.  

Deze verhalen zijn small stories  

of narratives-in-interaction,  

in tegenstelling tot de grote verhalen in het modernisme.  

 

Wie onderzoekt,  

schrijft verhalen.  

Richardson (2001) geeft een aantal kenmerken van de onderzoeker/schrijver.  
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Ik onthoud deze 4: 

1. Wie schrijft, schrijft altijd over zijn leven. 

2. Wat je schrijft verandert je leven. 

3. Schrijven is ontdekken. 

4. Je schrijft steeds in een specifieke context,  

zowel socio-historisch als geografisch. 
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Gevolgen voor mijn onderzoek 
Ik wil mensen begrijpen,  

daarom zoek ik hun verhalen.  

Ik ga op zoek naar meerdere verhalen uit verschillende contexten.  

Er hoeft geen samenhangende conclusie te volgen  

uit het tegelijk bestuderen van deze verhalen (Leezenberg en De Vries, 2001).  

Dat past niet in de tijdsgeest.  

Verhalen moeten niet coherent zijn om opgenomen te worden in narratief onderzoek 

(Georgakopoulou, 2006). 

Ik neem de kenmerken van een schrijver (Richardson, 2001) serieus.  

Vandaar dat in het stuk over de voedingsbodem zoveel over mijzelf staat.  

Ook Hagemaster (1992) benadrukt dat je als onderzoeker je bewust moet zijn  

van je eigen vooronderstellingen,  

en je eigen theoretische achtergrond.  

Zij stelt voor om deze elementen te scheiden van het onderzoek.  

Volgens Richardson (2001) is dit onmogelijk en onwenselijk. 

Ik houd er rekening mee dat verhalen van mensen 

“… must be seen as being produced  

in relation to different and changing social audiences …”  

(Roberts, 2004, p90) 

Een verhaal dat je de ene keer aan vrienden vertelt  

en de andere keer aan je ouders,  

is niet hetzelfde verhaal.  

Als onderzoeker ben ik het publiek.  

Het verhaal dat ik te horen krijg,  

is het verhaal dat mensen mij willen vertellen,  

om welke reden dan ook.   
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Rhizomatisch denken 

Sermijn et al. (2008) gebruiken de metafoor rhizome van Deleuze and Guattari  

om de complexiteit van verhalen en het zelf te illustreren.  

Het concept is het eenvoudigst begrijpen aan de hand van een figuur.  

Een rhizome is als onkruid, verduidelijken Simmons et al. (2008) nog. 

 

Figuur 1. Rhizome. Overgenomen uit Jensen-Waud, (2011). 

Een rhizome maakt ons duidelijk dat er verbindingen zijn  

tussen mensen,  

voorwerpen,  

gebeurtenissen  

en plaatsen (Simmons et al., 2008).  

“The most important characteristic of a rhizome is  

that it has multiple entryways.  

From whichever side one enters,  

as soon as one is in,  

one is connected.  

There is no main entryway or starting point that leads to “the truth.”  

“The truth” or “the reality” does not exist within rhizomatic thinking.  
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There are always many possible truths and realities  

that can all be viewed as social constructs.”  

(Sermijn et al., 2008, p637; vetgedrukte delen zelf toegevoegd) 

Een rhizome is dynamisch en veranderlijk.  

Ook verhalen zijn dynamisch of in beweging.  

Bij elke nieuwe ervaring word je een ander mens,  

wordt jouw verhaal een nieuw verhaal (Adler en McAdams, 2007).  

Als onderzoeker kan je nooit helemaal weten wie iemand is.  

Er zijn immers verschillende ingangswegen in het verhaal van de “onderzochte”. 

Naargelang de plaats,  

de tijd  

en het publiek  

vertelt iemand verschillende verhalen over zichzelf.  

Allemaal zijn ze even waar.  

De onderzoeker-als-publiek wordt dus deel van de rhizome.  

 

Daarbij komt dat wij onze eigen onderzoeksvragen meebrengen.  

Verschillende vragen ontlokken andere verhalen,  

of minstens andere klemtonen.  

Er is niet 1 allesomvattend verhaal van een “zelf”.  

Mensen proberen continuïteit te creëren in hun verhaal,  

maar deze eenheid is slechts een tijdelijke eenheid  

in een bepaalde context.  

“The “self-as-story” need no longer be viewed as an embroidered quilt  

(a complete, organized whole)  

but rather as a patchwork of infinite, never-ending narrative constructions 

about oneself.”  

(Sermijn et al., 2008, p642)  



 32 
 

 

Figuur 2: Quilt. Overgenomen uit Wood, C. (2009) 

 

Figuur 3: Patchwork. Overgenomen uit Embroiders‟ Guild. 

 

Een andere eigenschap van een rhizomatisch verhaal is  

dat je een verhaal op elk punt kan linken aan een andere verhaal.  

Er zijn verbanden en aanknopingspunten mogelijk  

die op het eerste zicht niet “logisch” zijn (Sermijn et al., 2008).  

Uit deze eigenschappen volgt dat verhalen nooit af zijn.  

Een zelf is nooit volledig.  

Mensen zijn niet voor één gat te vangen.  
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Henrich (2006) beschrijft de omgeving waarin mensen ontwikkelen  

als een interactief web van sociale contexten.  

Deze omschrijving doet mij denken aan de rhizome.  

Hoewel een web meer structuur vertoont dan een rhizome,  

heeft een web ook verschillende ingangen,  

is alles met elkaar verbonden,  

en lijkt het oneindig.  
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Gevolgen voor mijn onderzoek 

Wat we maken met informanten is een mogelijk verhaal.  

Het resultaat van onderzoek is nooit de volledige weergave van een zelf.  

Bovendien is de presentatie van dit verhaal een nieuw verhaal.  

Immers, er wordt een andere klemtoon gelegd,  

er is een andere invalshoek.  

Klassieke verhaalstructuren en dus –formats mogen worden verlaten.  

Een on-eindig verhaal met verschillende ingangswegen kan je niet vangen  

in een inleiding, midden en slot.  

Het is belangrijk om dit te erkennen  

en hiermee aan de slag te gaan.  

 

Sermijn et al. (2008) gingen te rade bij Deleuze en Guattari.   

Ook in Disability Studies onderzoek is het niet nieuw  

om met hun ideeën aan de slag te gaan (Simmons et al., 2008).  

Aangezien ik met verhalen wil werken van personen met een beperking,  

kan dit voor mij een bron van inspiratie zijn. 
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Mapping 

Mind mapping,  

social cartography,  

concept mapping:  

deze termen lijken mij met elkaar verbonden,  

maar er zijn belangrijke verschillen.  

Cartography wordt door Paulston en Liebman (1994) en Sermijn et al. (2008) 

beschreven vanuit een postmoderne kijk op kennis en onderzoek.  

Sermijn et al.(2008) vergelijken de rhizome met een kaart. 

“Deleuze and Guattari compare the rhizome with a map  

(the principle of cartography) ...  

Just like a map,  

a rhizome is open,  

receptive to include changes constantly.  

Here, we encounter the characteristic of multiple entryways:  

A map always has multiple entryways,  

all of which are equally good or equally important.  

With a map,  

one can start where one wants...”  

(p638) 

Je zou een verhaal of een zelf,  

kunnen voorstellen als een map, een kaart.  

Paulston en Liebman (1994) stellen met hun social cartography voor  

om visuele dialogen te maken van theoretische begrippen  

of sociale gebeurtenissen.  

Dit geeft een eenvoudige voorstelling die informatie beter te begrijpen maakt. 

Bovendien  

“…it gives all persons the opportunity to enter a dialogue …  

while leaving space for further inclusions of social groups and ideas.”  

(p21) 

 

De term concept mapping wordt gebruikt om verschillende dingen te benoemen.  

In de cognitieve psychologie is een concept map een visuele voorstelling  

van de kennis van iemand (Wang et al., 2008).  
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De concept map zou een correcte weergave zijn van een innerlijke structuur  

en het zou gaan om een samenhangend geheel.  

Dit is net wat een rhizome niet doet.  

Concept mapping is ook een participatieve onderzoeksmethode (Burke et al., 2005). 

“… that yields a conceptual framework for how a group  

views a particular topic or aspect of a topic...”  

(p1393) 

Men probeert de ideeën van verschillende mensen samen te brengen  

en met elkaar te verbinden.  

De concept map komt vaak tot stand met behulp van analysetools  

die clusters en hiërarchieën maken.  

De concept map is daarom objectief en gestructureerd (Burke et al., 2005).  

Ook dit is anders dan de mapping van een rhizomatisch verhaal.  

D‟Antoni et al. (2010) duiden het verschil tussen een concept map en een mind map. 

 

Concept map Mind map 

Geen kleuren of afbeeldingen Wel kleuren en afbeeldingen 

Hiërarchische structuur  

“top-to-bottom” 

Non-lineaire verbanden tussen 

verschillende (sub)categorieën 

rond een centraal thema 

Leerstrategie  Stimuleert kritisch denken 

 

Hier wordt duidelijk dat een mind map beter aansluit  

bij de cartography van Sermijn et al. (2008) en Paulston en Liebman (1994).  

De concept map sluit eerder aan  

bij wat Simmons et al. (2008) onder arborescence verstaan:  

een lineaire, hiërarchische structuur  

die horizontaal groeit,  

vanuit de wortels tot de kruin. 

 

Mind maps  

“… like da Vinci‟s notes,  
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are multi-sensory tools that use visuospatial orientation  

to integrate information,  

and consequently, help students organize and retain information (…).  

Mind maps can be used as a teaching tool to promote critical thinking …  

by encouraging students (adult learners) to integrate information  

between disciplines ...”  

(D‟Antoni et al., 2010, p2) 

Mind maps hebben vergelijkbare eigenschappen als een rhizome.  

Dit verband leggen Sermijn et al. (2008) ook. 

Een figuur verduidelijkt dit. 

 

Figuur 4: Mind map. Overgenomen uit Adam, A. (2009). 
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Figuur 5: Samenwerking. Overgenomen uit Schoeters (2006, p8) 

Ook Schoeters (2006) doet aan mapping.  

Zo stuurt hij zijn ideeën de wereld in.  
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Gevolgen voor mijn onderzoek 

Mapping kan me helpen om te verduidelijken wat ik denk  

en welke verbanden ik leg.  

Mapping kan ook een middel zijn om mijn onderzoeksresultaten voor te stellen.  

Met een mind map kunnen we de rhizomatische structuur van verhalen  

proberen weergeven.  

Zo wordt mijn werk een stuk toegankelijker, denk ik.  
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Disability Studies, een ruwe schets 

De kiem van de Disability Studies situeert zich na de Tweede Wereldoorlog,  

en sinds een aantal jaren is deze manier van denken  

een gevestigde waarde in de academische wereld.  

Voor een voorstelling van deze denkwijze  

baseer ik mij op het werk van Pfeiffer (2003).  

De denkwijze ontwikkelde zich doorheen de geschiedenis  

vanuit een aantal weerstanden.  

Daarom: 

“… it is necessary to know what the disability paradigm is not  

before one can say what it is.”  

(Pfeiffer, 2003, p97)  

Ook Linton (1998) geeft aan dat de Disability Studies ontstaan zijn  

als antwoord op omissions and distortions in de traditionele kijk op beperking.  

Er is weerstand tegen het beeld van de persoon met een beperking als zondaar  

die schuldig is aan zijn eigen miserie.  

Daarnaast wil men niet vanuit medelijden kijken en/of handelen.  

Maar ook het belichten van personen met een beperking  

als uitzonderlijke voorbeelden van kracht en succes doet geen recht aan de realiteit 

dat leven met een beperking een deel uitmaakt van ons leven.   

Naast deze drie populaire attitudes,  

die een zekere angst voor het fenomeen “beperking” gemeen hebben,  

wil het Disability Studies paradigma ook weerstand bieden  

tegen het medisch model (en daaruit voortkomend het rehabilitatiemodel). 

 

Het medisch model focust op wat slecht,  

abnormaal  

of defect is.  

Personen met een beperking worden in de rol van afhankelijke patiënt gedwongen, 

aangezien een verwonding,  

ziekte  

of stoornis hun beperking veroorzaakt.  

De medische expert maakt de beslissingen.  

Hij weet wat best is voor de patiënt.  
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In ruil voor privileges (bijvoorbeeld zorg),  

hoeft men geen sociale verantwoordelijkheden (bijvoorbeeld school of werk) te 

vervullen.  

Maar zo verliest de persoon in kwestie ook zijn rechten.  

De passieve patiënt is geboren (Hirsch, 1995).  

Een beperking geneest echter niet.  

De medische wereld voelt zich hierdoor bedreigd in hun status  

en beslist dat institutionalisatie aangewezen is:  

alle gehandicapten in een instelling. 

 

In het rehabilitatiemodel pakt men het wat anders aan.  

Centraal staat het veranderen of verbergen van de beperking,  

zodat de persoon minder anders wordt.  

Nog steeds bepalen professionals wat goed is.  

Verder blijft de nadruk liggen op de beperking van het individu  

en kijkt men niet naar de rol van de samenleving. 

 

Er is nauwe band met het postmodernisme.  

Dit zien we in het afwijzen van de objectieve classificatie in het medisch model,  

de nadruk op de stem,  

en dus de verhalen,  

van personen met een beperking,  

in de aandacht voor mensen met een beperking als minderheidsgroep. 

 

Wat zijn de Disability Studies dan wel?  

Door een aantal belangrijke begrippen uit te leggen  

geef ik daar een (onvolledig) antwoord op.  

Ik vertel telkens wat de gevolgen van deze uitgangspunten voor mijn onderzoek zijn 

want de Disability Studies zijn niet vrijblijvend (Pfeiffer, 2003). 
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Gevolgen voor mijn onderzoek 

Ik wil de uitgangspunten van de Disability Studies gebruiken  

als conceptual framework voor de analyse van mijn onderzoeksmateriaal. 

Hagemaster (1992) geeft aan dat een conceptual framework kan helpen  

om thema‟s te interpreteren.  

In navolging van Simmons et al. (2008) hou ik in het achterhoofd  

dat ook de Disability Studies een discours zijn dat bepaalde kennis construeert.  

Deze lezing van verhalen maakt een aantal zaken zichtbaar  

en laat andere verborgen.  

Zo zou er weinig aandacht zijn  

voor de individuele identiteit van de personen met een beperking (Simmons et al., 

2008). 
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Personen met een beperking maken de beslissingen 

 “The person with the disability is the decision maker.”  

(Pfeiffer, 2003, p102) 

De enigen met echte expertise zijn de persoon met een beperking  

en hun dichte omgeving.  

Deze ervaringsdeskundigen weten het best wat nodig en belangrijk is.  

Zij kunnen beslissingen nemen  

en moeten daar ook kansen voor krijgen.  

Deze verantwoordelijkheid mag niet worden opgeëist door professionals.  

De mate waarin mensen kunnen beslissen  

over de verschillende aspecten van hun leven,  

bepaalt hun welzijn (Treece et al., 1999). 

 

 

 

 

 

 

 

Keuzes maken is niet enkel een belangrijk kenmerk van Disability Studies.  

In sociologische literatuur valt over keuzes maken ook wat te lezen.  

Brannen en Nilsen (2005) schrijven het volgende: 

“Choice is a term that is highly associated with individual freedom.  

In contemporary Western society,  

individual choice refers not only to consumption,  

it has become an important part of the public discourse …  

The freedom to choose is the marker of the free, autonomous individual,  

and it is an important ingredient in the notion of agency.  

  

Medisch model: 

 

Gehandicapten 

Disability 

Studies: 

Mensen met 

een beperking 

Passieve 

patiënt 

Individu met 

controle 
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This latter focus has however eclipsed our understanding  

of how individual lives unfold,  

and of the contexts and conditions under which individuals make choices 

which, in classical social science,  

has been conceptualized as „structure‟.”    

(p412) 

Dit citaat doet mij vermoeden dat het maken van keuzes onze cultuur doordringt.  

Ook bij Montero (1995), Grob et al. (2001) en Rönkä et al. (2003)  

lees ik gelijkaardige analyses.  

Grob et al. (2001) zeggen dat in Westerse landen  

misschien niet alle groepen deze keuzemogelijkheden ervaren.  

Zij benadrukken het belang van levensverhalenonderzoek om te ontdekken  

of de individualisatie en keuze-biografie voor iedereen geldt.  

“… individuals are left to shape their own destinies.  

Social class no longer has the same structuring role that it once had.  

Where once there was a standard biography  

there is now a choice biography for people to create for themselves.”  

(Brannen en Nilsen, 2005, p415) 

Het ervaren van controle over je leven is een voorwaarde om keuzes te maken  

of beslissingen te nemen (Grob et al., 2001).  

Hoe belangrijker een bepaald levensdomein voor jou is,  

hoe groter de nood is om er controle over te hebben.  

Personen tussen 30 en 50 jaar oud geven aan het meest controle te ervaren  

over hun leven, zeggen de auteurs nog.  

 

Grob et al. (2001) verbinden 3 socio-historische veranderingen aan individualisatie:  

1. De opmars van de industriële en dienstensector zorgde voor een trek naar de 

steden. 

2. Nieuwe gezinssamenstellingen werden aanvaard.  

3. De vrouwelijke arbeidsparticipatie groeide.  

Hierdoor verandert de ontwikkeling van individuen  

en veranderen ook de settings waarin ze zich bewegen. 



 45 
 

Brannen en Nilsen (2005) willen ons waarschuwen  

dat het niet allemaal rozengeur en maneschijn is. 

“Individualisation as ideology can thus be thought to disempower those  

whose lives are more at the mercy of structural constraints than others.” 

(p424)  

De keuze-biografie zou nu ook binnen het bereik  

van personen met een beperking moeten liggen.  

In geen geval mogen we uit het oog verliezen dat personen met een beperking  

de kans moeten krijgen om beslissingen te maken.  

Zolang verschillende actoren op verschillende niveaus dit niet toestaan of stimuleren, 

blijft de individualisering een droom die niet kan uitkomen.  

Doordat de context ook belangrijk is binnen de Disability Studies,  

trappen we niet in die valkuil. 
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Gevolgen over mijn onderzoek 

Het wel of niet mogen maken van beslissingen zal een belangrijke leidraad zijn  

in het ontdekken of iemand een persoon met een beperking is (geworden).  

Ik zal vragen of mensen zelf beslissingen mogen nemen  

en of dit nu meer mag dan vroeger.  

Ik bevraag dus de mate van controle die mensen hebben  

op belangrijke gebeurtenissen (Grob et al., 2001). 

Bij de analyse van verhalen wil ik er op letten wanneer mensen zelf kiezen  

en wanneer hun omgeving kiest.  

“Indeed, the stories which some people tell about their lives  

may be permeated by the emphasis on agency and reflexivity  

that characterizes so much of contemporary public discourse.  

… the structural side of life is more often expressed  

in the silences which punctuate narratives.  

While the lives people live continue to be … contextually embedded,  

people may find the external and structural forces that shape their lives  

more difficult to comprehend and therefore talk about.  

Individualization in its current meaning and usage  

can therefore also be construed as serving an ideological purpose  

in shaping perspectives about life.  

If you think you can choose,  

then you also believe it is up to you to decide;  

and you are seemingly not at the mercy of forces beyond your control.  

For example, young women may think that they have equality and choice  

but ignore the ways in which gender continues to structure opportunities.” 

(Brannen en Nilsen, 2005, p421) 

 

Beslissingen maken en controle hebben moet ook kunnen binnen mijn onderzoek.  

Ik wil er op letten dat mijn taal eenvoudig is.  

Garbutt (2009) zegt dat dit een manier is om de controle over het onderzoek  

bij de medewerkers te leggen. 
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Samenwerken 

Mensen een stem willen geven heeft gevolgen voor de relatie  

tussen onderzoeker en participant.  

Bij een echte samen-werking moet de medewerker evenveel beslissen  

als de onderzoeker.   

“Er moet een wisselwerking zijn.  

Gij leert van mij en ik leer van u.”  

(Callebaut, 2011) 

Van Loo (2008) zegt in haar werk dat een onderzoeksaanpak  

waarin samenwerking met personen met een beperking centraal staat,  

het best is.   
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Een stem voor personen met een beperking 

Mensen met een beperking verschillen in wezen niet  

van mensen zonder een beperking (Pfeiffer, 2003).  

Daaruit volgt dat je evenveel moet luisteren naar hun wensen, dromen en ideeën.  

In het verleden werd er weinig tot niet geluisterd  

naar de verhalen van personen met een (verstandelijke) beperking.  

Men dacht lang dat zij hun verhaal niet zelf konden vertellen.  

“{their voices} were also lost because,  

prior to the mid-nineteenth century,  

there were no consistently used definitions or diagnoses of learning disability. 

… From the turn of the century until the 1930‟s,  

the influential voices were those of the eugenicists  

and people sympathetic their cause. … 

In later years, other voices became dominant;  

the voices of the „experts‟…  

Even now, as historians begin to construct the history of learning disability,  

the voices of people with learning difficulties are rarely heard in that history.” 

(Atkinson en Walmsley, 1999, p204) 

Het duurde tot een groep veteranen van de Tweede Wereldoorlog voor hun rechten 

opkwam  

voordat het langzaam doordrong tot de samenleving  

dat personen met een beperking heel wat te vertellen hebben (Pfeiffer, 2003).  

“Disability identity is about stories,  

having the space to tell them,  

and an audience who will listen.  

It is also about recognizing differences,  

and isolating the significant attributes  

and experiences which constitute disability …  

But (metaphorically, if not physiologically),  

it all starts with having a voice.”    

(Shakespeare, 1996, in Swain et al., 1998, p35)  

Het is belangrijk dat leden van onderdrukte minderheden hun verhalen vertellen  

en zo hun stem laten horen.  

 



 49 
 

De Fina (2008) beargumenteert dit vanuit een sociologisch perspectief.  

Verhalen vertellen betekent je symbolisch kapitaal vergroten.  

Via economisch en symbolisch kapitaal krijgen groepen  

een bepaalde positie in de samenleving.  

Het economisch kapitaal van personen met een beperking is klein.  

Op de gewone arbeidsmarkt worden zij vaak uitgesloten  

en hun uitkeringen liggen nogal laag.  

Daarbij komt dat er doorheen de geschiedenis  

geen (positief) symbolisch kapitaal is opgebouwd.  

Verhalen uitwisselen en ermee naar buiten komen lijkt dan aangewezen  

om de maatschappelijke positie van personen met een beperking te verbeteren.  

Dit toont de belangrijke functie van verhalen vertellen op maatschappelijk niveau.  

 

Van Loo (2008) maakte leefboeken  

samen met een aantal personen met een beperking.  

In deze leefboeken worden hun levensverhalen  

en hun kijk op de wereld opgeschreven.  

De focus lag op het individu.  

“Ik hoop dat het leefboek kan begrepen worden als een concept  

dat een bijdrage kan leveren voor de zorg  

maar ook als zelfstandig concept,  

dat een meerwaarde kan bieden voor de personen zelf.”  

(p71)  

Het maken van een leefboek heeft vooral effecten voor de persoon zelf,  

maar 

“Tevens zijn er ook effecten terug te vinden  

bij de omgeving en onderzoekster.”  

(p71) 

Levensverhalenonderzoek zou een empowerend effect hebben  

op het individu (Atkinson, 2004).  

Het zou helpen om betekenis te geven aan je leven  

en zo bijdragen tot een identiteit.  

Je verhaal vertellen wordt gezien als een proces van empowerment.  

Ik wil de ruimte rondom het individu verkennen.  
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Ik ga op zoek naar invloeden van de omgeving op het verhaal van iemand  

en omgekeerd.  

“The telling of the individual story in the context of other people‟s lives,  

and the wider social and political history of the time,  

enabled people to develop historical awareness.”  

(Atkinson, 2004, p699) 

Dit historisch besef is volgens Atkinson (2004)  

een stap naar empowerment op collectief niveau.  

Blommaert (1985) zegt over het historisch besef van vrouwen: 

“Daarnaast ontbreekt het vrouwen aan een autonoom historisch bewustzijn. 

Haar geschiedenis werd nog niet of slechts in beperkte mate geschreven. 

Kennis van de eigen geschiedenis is van belang  

voor het bewustwordingsproces,  

voor het leren onderkennen van specifieke eigen belangen.”  

(p4) 

Dit kan je volgens mij ook zeggen over personen met een beperking.  

Volgens De Fina (2008) kunnen de sociale relaties van een groep veranderen  

door het vertellen van verhalen,  

en daardoor verandert ook hun positie in de social space.  

De wisselwerking in kaart brengen is een uitdaging. 
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Gevolgen voor mijn onderzoek 

Een stem geven betekent voor Thompson (2004) dat je mensen de kans moet geven 

om niet anoniem te zijn in de onderzoeksresultaten.  

Swain et al. (1998) benadrukken dat onderzoek een politieke onderneming is  

en dat we de stem die we willen laten horen  

op een respectvolle en correcte manier moeten weergeven.  

Anders draagt dit onderzoek enkel bij tot een verdere onderdrukking  

van personen met een verstandelijke beperking.  

Levensverhalen zijn persoonlijk,  

levensverhalenonderzoek maakt ze publiek (Swain et al., 1998).  

Daarom zijn goede afspraken en afgestemde verwachtingen  

tussen onderzoeker en informant heel belangrijk.  

 

Kwalitatief, interpretatief onderzoek 

De stem van mensen hoor je in hun verhalen.  

Ik wil op zoek gaan naar verhalen,  

verhalen vastleggen,  

verhalen maken,  

verhalen bundelen.  

Dan is kwalitatief onderzoek nodig (Creswell, 2007).  

“Qualitative research is concerned with life as it is,  

things as they happen,  

and situations as they are constructed in the course of events.”  

(Roets & Van Hove, 2003, p606) 

Mijn onderzoek is bovendien interpretatief.  

Voor mij zijn de termen kwalitatief en interpretatief niet hetzelfde.  

Verhalen of narratieven, zoals in levensverhalenonderzoek,  

dat zijn kwalitatieve data  

die we met een interpretatieve onderzoeksaanpak moeten onderzoeken (Owens, 

2007; Smeyers, 2007).  

Deze onderzoekswijze  

“… can assist in liberating the voices and stories of people  

who would ordinary remain silent.”  

(Owens, 2007, p299)  
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(Auto)biografische aanpak 

Ik ging op zoek naar geschikte methoden om verhalen te verzamelen.  

Een biografisch en autobiografisch perspectief lijken aangewezen,  

want: 

“Het centrale uitgangspunt daarbij is  

dat menselijk handelen als betekenisvol handelen,  

mede bepaald wordt door de levensgeschiedenis of biografie,  

namelijk iemands ervaringen uit het verleden  

en verwachtingen betreffende de toekomst.”  

(Kelchtermans, 1999, p132) 

Ook Grob et al. (2001) gebruiken biographical narratives als data  

om iets te leren over de historische context waarin mensen leven.  

Die narratieven zijn onder andere verhalen, anekdotes, meningen,...3  

In deze narratieven is volgens hen een reminiscence peak op te merken.  

Mensen halen het meest herinneringen op  

uit de leeftijdsperiode tussen 10 en 25 jaar.  

In deze periode wordt volgens de ontwikkelingspsycholoog Erikson  

een stabiele identiteit gevormd4 (Grob et al., 2001).  

Door de reminiscence peak zouden personen van eenzelfde leeftijd  

ook gelijke levensdoelen en plannen delen.  

Zo vormt zich een generationele identiteit.  

Men kan in de verhalen van mensen ook thema‟s of categorieën onderscheiden  

die naargelang de generatie in belang verschillen.  

In een collectieve biografie verzamelt de onderzoeker  

levensverhalen van verschillende personen in een netwerk,  

een netwerk dat interessant is voor de onderzoeker (Weiner, 2008).  

Daardoor leer je iets over deze personen,  

en over de praktijk die ze delen.  

Bourdieu plakte hierop de term prosopografie.  

Hij benadrukt dat je leert over de geschiedenis en de structuur van een veld  

                                                           
3 In postmodern verhalenonderzoek maakt men geen onderscheid  
tussen deze verschillende vormen.  
Grote verhalen, kleine verhalen, subjectieve verhalen,… zijn allemaal even belangrijk,  
en dus ook geschikt als onderzoeksdata.  
4 Hierbij kunnen we ons zeker (postmoderne) vragen stellen. 



 53 
 

door de verhalen van personen uit hetzelfde veld te verzamelen (Weiner, 2008).  

De Life History Calendar techniek5 (Freedman et al., 1988) kan je zien als  

een aanvulling op het Life History Interview  

en is vergelijkbaar met de Timeline Followback methode (Yoshihama et al., 2005; 

Griffith, 2009).  

De LHC-methode maakt gebruik van  

“… a calendar format within a semistructured interview schedule  

to encourage the use of memory cues in recalling patterns of past events.” 

(Yoshihama et al., 2005, p152) 

Hagemaster (1992) raadt aan om een time chart te maken  

die gebeurtenissen visueel in kaart brengt.  

Ook Grob et al. (2001) tekenen een life graph  

van de belangrijke gebeurtenissen in het leven van mensen.  

 

Wanneer men beroep doet op het autobiografisch geheugen van informanten,  

blijkt dat hoe langer men terug gaat in de tijd,  

hoe minder juist en volledig de informatie is (Yoshihama et al., 2005).  

Het ophalen van herinneringen lukt beter na het gebruik van de LHC-methode  

in vergelijking met enkel een gestructureerd interview (Yoshihama et al., 2006). 

Owens (2007) geeft aan dat  

₋ geheugensteuntjes,  

₋ foto‟s,  

₋ tekeningen,  

₋ diagrammen  

₋ en video‟s  

een meerwaarde zijn wanneer je samenwerkt met personen met een beperking.  

De communicatie kan erdoor worden vergemakkelijkt.  

 

Ik wil vragen naar de belangrijke veranderingen doorheen het hele leven6.  

Daarom zijn alle middelen  

                                                           
5 Hierna LHC-methode genoemd. 
6 Grob et al. (2001) noemen dit life markers. 
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die het probleem van onvolledige herinneringen kunnen verminderen  

een goede hulp.  

Het is niet mijn bedoeling om de techniek strikt toe te passen.  

Teveel aandacht voor het maken van een kalender  

zou in de weg staan dat ik meer leer over mensen hun leven.  

De kalender is geen doel,  

wel een hulpmiddel. 

 

Een belangrijke vergeten dimensie in biografieën is “plaats”.  

Men benadrukt enkel “tijd” (Paulston en Liebman, 1994).  

Mapping van de plaatsen waar mensen  

₋ woonden,  

₋ verbleven  

₋ of op reis gingen  

kan ook helpen om herinneringen op te roepen en aan te vullen.  

Naast een kalender of tijdslijn,  

kan ook  

₋ een kaart met een levensweg,  

₋ een foto van een gebouw  

₋ of een wandeling door een stad,  

herinneringen oproepen. 

 

Atkinson & Walmsley (1999) zeggen dat een autobiografische aanpak goed is  

in onderzoek naar de levensverhalen van personen met een beperking. 

“The autobiographical text can convey a more authoritative account  

of the life experiences of people  

who … have often been represented in stereotypical ways by others.”  

(p209)   

Auto betekent zelf, biografie betekent levensverhaal. 

Men legt de nadruk op een autobiografische aanpak,  

omdat biografische gegevens over personen met een beperking  

vroeger vaak onderdrukkend waren.  
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De mensen zelf hadden er weinig over te zeggen. 

Zolang er sprake is van een onderzoeker zoals hier,  

blijft dit een gevaar.  

Daarbij komt dat een autobiografie meestal een schriftelijk document is.  

Voor personen met een verstandelijke beperking is dit soms ontoegankelijk (Atkinson 

& Walmsley, 1999).  

Om die redenen kan ik niet zeggen  

dat ik een autobiografie naar voor breng in deze masterproef,  

maar ik kan wel autobiographical accounts verzamelen.  

Ik erken dat ik een eigen reden heb om te vragen  

naar de levenservaringen van iemand.  

Ik maak ook een eigen interpretatie.  

Hagemaster (1992) noemt verhalen oral histories  

als de onderzoeker met zijn vragen en verwachtingen mee het verhaal maakt. 

Atkinson & Walmsley (1999) zeggen dat je zo opnieuw verbijzonderend werkt.  

Je maakt de persoon met een beperking opnieuw anders,  

omdat je met zijn/haar getuigenis iets wil bewijzen.  

 

Oral history Interviews 

Naast het biografisch perspectief is er ook de biografische methode.  

Daarbij gebruikt men het Life History Interview om verhalen te verzamelen.  

Sinds de jaren ‟70 wordt deze methode ook in pedagogisch onderzoek gebruikt. 

Daarvoor ging men ermee aan de slag in  

₋ de culturele antropologie,  

₋ sociologie,  

₋ psychologie  

₋ en geschiedenis.  

Hagemaster (1992) zegt dat deze interviewvorm inspeelt  

op de doelen van de onderzoeker.  

Ik hecht veel belang aan de redenen waarom mensen willen meewerken  

aan deze masterproef,  

maar ik probeer dit in evenwicht te houden met mijn eigen zoektocht.  
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In historisch onderzoek werkt men met oral history interviews (Gibson et al., 1999). 

Een goede audio-opname van het interview is hiervoor nodig.  

Die opname is een informatiebron even goed als  

₋ brieven,  

₋ memoires,  

₋ dagboeken, 

₋ …  

Je moet wel de bedoeling hebben om een historisch document te maken dat  

“… {is} designed to create a record where none previously existed,  

as well as to bring different perspectives to the existing information 

 found in written histories.”  

(Gibson et al., 1999, p3)  

Op die manier krijgen mensen een stem.  

Dit kan leiden tot een nieuwe lokale en sociale geschiedenis (Hirsch, 1995).  

 

Bovendien bevelen Simmons et al. (2008) sterk aan  

dat organisaties van mensen met een beperking archieven aanleggen  

om de veranderende betekenissen van beperking te bewaren.  

Zogenaamde secundaire analyses van verhalen zijn zeer waardevol (Thompson, 

2004).  

(Toekomstige) onderzoekers uit ander disciplines  

of van andere plaatsen kunnen,  

door hun andere kijk,  

andere analyses maken.   

Ik wil de collectie van het AMSAB-archief7 aanvullen  

met de verhalen van activisten uit Onze Nieuwe Toekomst.  

Je vindt er een paar edities van hun Krant van de Toekomst,  

maar verder niks over self-advocacy van personen met een verstandelijke beperking.  

 

Het oral history interview geeft niet alleen inhoudelijk  

een stem aan personen met een beperking.  

                                                           
7 Dit is het Instituut voor Sociale Geschiedenis.  
Ze bewaren het erfgoed van progressieve sociale bewegingen in België. 
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Wong (2009) stelt voor om tijdens het interview de geïnterviewde  

de kans te geven om vragen te stellen.  

Ook Anderson en Jack (1998) vinden een goed heen-en-weer-gesprek belangrijk. 

Het verschil in macht tussen onderzoeker en geïnterviewde is dan beter in evenwicht. 

“For the narrator,  

the interview provides the opportunity to tell her own story in her own terms. 

For researchers,  

taped interviews preserve a living interchange for present and future use;  

we can rummage through interviews as we do through an old attic  

– probing,  

comparing,  

checking insights,  

finding new treasures the third time through,  

then arranging and carefully documenting our results.”  

(Anderson en Jack, 1998, p157) 

 

Narratief onderzoek 

De stem van personen met een beperking moet naar voor komen in dit werk.  

“Narrative research enables individuals to tell their story.”  

(Gilbert, 2004, p301) 

Bij narratief onderzoek doe je voornamelijk 2 dingen.  

Een chronologische volgorde inbrengen in het verhaal,  

en verbanden leggen tussen het verleden, het heden en de toekomst (Gilbert, 2004).  

 

Een verhaal kan ook een product zijn van kwalitatief onderzoek zijn8.  

De onderzoeker maakt met de verzamelde data zelf een verhaal: 

“Analyze the participants‟ stories,  

and then “restory” them into a framework that makes sense.”  

(Creswell, 2007, p56) 

Restorying is het proces waarbij de verhalen van de mede-werker geordend worden 

in een bepaald referentiekader.  

  

                                                           
8 Verhalen zijn niet enkel onderzoeksdata. 
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Naast een chronologische volgorde krijgen ook andere elementen een rol,  

zoals o.a. plaats en scene.  

Er is dus aandacht voor de context van de data (Creswell, 2007).  

Een aandachtspunt is opnieuw samenwerking.  

Men benadrukt een onderhandelde betekenis.  

“Onderzoeker en onderzochte” moeten beiden akkoord zijn met de interpretatie 

(Creswell, 2007).  

Hier moet je extra op letten als je onderzoek doet  

met iemand met een verstandelijke beperking (Atkinson & Walmsley, 1999). 

Listening Guide 

Een verhaal als onderzoeksproduct kan en mag niet uit het niets ontstaan.  

Gilligan et al. (2003) luisteren op systematische manier naar verhalen.  

De Listening Guide wil de verschillende lagen uit iemands verhaal halen.  

Iedereen heeft een stem  

“… that renders the silent and invisible inner world audible or visible to 

another, …”  

(Gilligan et al., 2003, p157) 

“Er zit meer in een liedje dan je denkt” (Bos, 1991).  

Of in dit geval: er zit meer in een verhaal dan je denkt.  

De Listening Guide methode wil verder gaan dan het verhaal opdelen in thema‟s.  

We moeten actief leren luisteren naar de verschillende “niveaus” in het verhaal:  

₋ Wat denkt de onderzoeker over het verhaal? 

₋ Wat leren we over de persoon zelf?  

₋ Wat leren we over relaties?  

₋ Wat leren we over de cultuur en de samenleving? (Gilligan et al., 2003; 

Doucet en Mauthner, 2008)   
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Self-advocacy en activisme 

Self-advocacy of zelf-advocaat zijn betekent 

“… speaking up for yourself,  

standing up for your own rights,  

making choices,  

being independent,  

taking responsibility for yourself.”  

(People First (1993) in Van Leeuwen, 2005, p2) 

₋ Burgerschap,  

₋ inclusie,  

₋ empowerment  

₋ en autonomie  

zijn kernwoorden voor zelf-advocaten met een verstandelijke beperking (Van 

Leeuwen, 2005).  

Een zelf-advocaat deelt ervaringen en informatie met anderen.  

Zo leert hij geïnformeerde keuzes maken over wat hem aanbelangt.  

Self-advocacy kan je omschrijven als een interactie binnen het microsysteem 

(Brashers et al., 2002).  

 

Activisme betekent opkomen voor de belangen van anderen.  

Activisten proberen sociale en politieke instituties te veranderen  

in het voordeel van een benadeelde groep.  

Ze strijden voor hun rechten (Van Leeuwen, 2005).  

Ze willen een rechtvaardige samenleving.  

Brashers et al. (2002) situeren dit (sociaal) activisme in het macrosysteem.  

 

Activisme betekent 2 dingen (Brashers et al., 2002).  

Een eerste is lid zijn van een activistenorganisatie.  

Een tweede is een zelf-advocaat zijn.  

Elke activist is dus een zelf-advocaat,  

maar niet elke zelf-advocaat is een activist.  

In een self-advocacy beweging zijn zelf-advocaten samen  

om op te komen voor hun eigen belangen,  



 60 
 

maar ook voor de belangen van anderen.  

Dit laatste maakt hen activisten. 

“Over the last four decades … a revolution occurred in the way  

people view disabilities and people with disabilities.  

This revolution was part of the disability rights movement,  

which produced new levels of social participation by people with disabilities 

and achieved many goals in terms of civil rights.”  

(Pfeiffer, 2003, p95) 

Disability Studies en activisme lijken dus met elkaar verweven.  

 

Dit activisme doet denken aan de emancipatiestrijd van  

₋ arbeiders,  

₋ vrouwen  

₋ en andere gemarginaliseerde groepen.  

Een groot verschil met bijvoorbeeld de vrouwenbeweging is dat   

“… buitenstaanders - personen zonder verstandelijke beperking – 

 in deze emancipatiestrijd een grote rol blijven spelen …”  

(Van Leeuwen, 2005, p5) 

Ze bedoelt de grote rol van coachen.  

Montero (1995) vertelt dat de vrouwenbeweging ook veel te danken heeft  

aan de steun van mannelijke denkers.  

“ „Ofwel geen enkel lid van het menselijk ras bezit ware rechten,  

ofwel hebben wij allemaal dezelfde; 

wie stemt tegen de rechten van een ander,  

zweert daarmee de zijne af.‟  

Deze woorden schreef Condorcet, 

de bewonderenswaardige Franse filosoof  

die deelnam aan het opstellen van de revolutionaire Grondwet in 1790 … 

Condorcet was een fervente feminist;  

hij en nog enkele gevoelige heren begonnen de positie van de vrouw  

aan te klagen.  
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Die eerste redevoeringen van niet-seksistische mannen waren heel belangrijk, 

want het was nodig ontwikkeld te zijn  

om een kritische houding te kunnen aannemen  

en vrouwen misten destijds vrijwel iedere scholing.”  

(p12) 

Ook Weiner (2008) heeft het over mannelijke feministen.  

Wie niet tot de gemarginaliseerde groep behoort,  

kan toch een oprechte medestander zijn van activisten.  

Hirsch (1995) zegt: 

“Like women,  

people with disabilities exist within and among every other cultural group,  

and like every other minority groups,  

disabled people are „singled out from others in the society in which they live 

for differential and unequal treatment‟.  

Like women and other minority groups, 

disabled citizen are „distinguished by  

their exclusion from full participation in the society,  

their debarment from certain economic, political, and social opportunities‟. 

Other similarities include  

the „restricted scope of their occupational and professional advancement‟,  

and the general tendency to treat them „as members of a category, 

irrespective of their individual merits‟.”  

(p219-220) 

Ik wil niet beweren dat je het activisme  

van personen met een verstandelijke beperking zomaar kan vergelijken  

met de emancipatiestrijd van vrouwen.  

Toch denk ik dat een analyse van verhalen uit beide bewegingen  

interessante resultaten kan opleveren.  

Agronick en Duncan (1998) zeggen over de invloed van de vrouwenbeweging: 

“Although such social movements span a number of years  

and create climates with widespread effects,  

some individuals are more affected by cultural change than others.  
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Which individuals are most affected,  

and what is the nature of the influence?”  

(p1545) 

De auteurs vragen zich af waarom de ene vrouw meer werd beïnvloed  

door de vrouwenbeweging dan de andere,  

en het gedachtegoed dat eraan vast zit.  

Ook ik stel mij de vraag waarom de ene persoon met een beperking  

meer is beïnvloed dan de andere door het discours in de Disability Studies.  

In de overgangsperiode tussen 2 sterk verschillende visies  

op (de rollen van) vrouwen, speelden de persoonlijkheid  

en de levensweg van vrouwen een grote rol  

in het belang dat zij hechtten aan de vrouwenbeweging (Agronick en Duncan, 1998). 

Een open en flexibele persoonlijkheid,  

een ontevredenheid over het gangbare rollenpatroon  

en meer willen dan traditioneel werd verwacht van vrouwen,  

maakte het verschil.  

Voor een jongere generatie vrouwen was het gemakkelijker  

om traditionele rollen af te wijzen (Agronick en Duncan, 1998).  

De overgang komt tot stand dankzij een groep pioniers,  

met bepaalde gedeelde elementen in hun levensverhaal.  

 

Een bijkomende onderzoeksvraag wordt:  

zijn er gelijkenissen in de levensverhalen  

van personen met een beperking in een self-advocacy beweging,  

en de levensverhalen van feministes in een vrouwenbeweging? 
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Gevolgen voor mijn onderzoek 

Om te weten of er een verschil is  

tussen een gehandicapte  

en een persoon met een beperking,  

ging ik op zoek naar leden  

van een self-advocacy beweging.  

Onze Nieuwe Toekomst9 is een Vlaamse self-

advocacy beweging. 

Ik denk dat leden van ONT mij kunnen vertellen  

wat het is om een persoon met een beperking te zijn.  

Ik ben vooral geïnteresseerd in de weg er naartoe.  

Want,  

“{self-advocacy} is een proces dat tijd vraagt,  

maar zowel op individueel als collectief vlak  

blijvende veranderingen kan teweeg brengen.”  

(Van Leeuwen, 2005, p3) 

Wat brengt mensen in (een) beweging?  

Welke gebeurtenissen of personen speelden een rol?  

Was een gehandicapte zijn de reden?  

 

Gelijkaardige vragen stelt De Weerdt (1980) zich  

over pioniers in de vrouwenbeweging in Gent.  

“Wat een ongehuwde arbeidster,  

moeder van 2 kinderen,  

zoals Emilie Claeys ertoe bracht voorvechtster  

van de arbeidersvrouwenemancipatie te worden,  

werd ook nog niet grondig nagegaan.  

Een combinatie van strijdbaarheid,  

emotionele betrokkenheid  

en opstand tegen de eigen leefsituatie  

zijn zeker niet uit de lucht gegrepen,  

  

                                                           
9 Hierna afgekort als ONT. 

Disability Studies: 

- visie van personen zelf 

- het belang van de context 

- Verschillende disciplines 

- Self-advocacy en activisme 

“persoon met een beperking” 
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maar het zou toch interessant zijn even uit te pluizen  

waar Emilie haar ideeën vandaan haalde,  

m.a.w. welke lectuur ze zoals heeft doorgenomen.”  

(p192) 

Zij stelt voor om in levensverhalen op zoek te gaan  

naar wat van mensen zelf-advocaten en activisten maakt.  

Dat is wat ik van plan ben met de verhalen van personen met een beperking. 
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De rol van de context 

“Barriers (attitudinal, sensory, cognitive, architectural) are to be changed,  

not the people with disabilities.”  

(Pfeiffer, 2003, p102) 

Een kenmerk of eigenschap van iemand is geen beperking,  

maar wordt er een in de interactie met anderen en/of de omgeving.  

Bijgevolg wil men binnen de Disability Studies de drempels  

in de omgeving van personen met een beperking  

en in de samenleving veranderen.  

In het denken over beperking verschuift de aandacht.  

Deze lag op het individu in het medisch model.  

Nu komt de context mee op de voorgrond.  

Net als bij Bronfenbrenner.  

 

Hij bracht met zijn ecologische systeemtheorie op gestructureerde wijze  

de context rondom het individu binnen in de psychologie.  

Nu is iedereen akkoord dat mensen ontwikkelen door interacties  

met hun steeds veranderende (historische) context (Lerner et al., 2000). 

Bronfenbrenner (1977) stelt de omgeving van een individu schematisch voor  

als 4 in elkaar vervatte systemen.  

Men gebruikt vaak schema‟s om deze theorie begrijpbaar te maken. 

 

 

Figuur 6: Ecologische systeemtheorie. Overgenomen uit PsyWiki (2011). 
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Centraal bevinden zich de microsystemen.  

Deze worden gevormd door de interacties tussen individu  

en de settings waarin hij/zij zich bevindt.  

Een setting is een plaats waarbinnen een persoon  

gedurende een bepaalde tijd activiteiten doet  

en bepaalde rollen opneemt.  

Het geheel van microsystemen doet mij denken aan wat Kadushin (2006)  

en Waasdorp (2010) de first-order zone noemen.  

Wat het meest betekent voor iemand,  

heeft de grootste kracht om de ontwikkeling te beïnvloeden (Sontag, 1996). 

Sommige persoonlijke kenmerken drukken een grote stempel op de ontwikkeling,  

dit zijn developmentally instigative characteristics (Sontag, 1996).  

Samen met specifieke omgevingsinvloeden maken ze dat elke mens uniek is.  

Naast de bijzondere kenmerken van het individu  

spelen ook die van belangrijke personen in de omgeving een rol.  

 

In action theories bekijkt men hoe mensen hun eigen ontwikkeling sturen (Henrich, 

2006).  

Wat mensen doen, heeft belangrijke gevolgen voor hun omgeving (Kadushin, 2006). 

Er is een wisselwerking10.  

“… other people are an important aspect of an individual‟s life  

and {they have} strong influences on an individual‟s actions.”  

(Kadushin, 2006, p271) 

Bronfenbrenner (in Henrich, 2006) vertelt  

dat het vaak om indirecte beïnvloeding gaat.  

Vanuit macro- en exosysteem zijn er gemedieerde effecten11. 

 

 

                                                           
10 Ook op theoretisch vlak:  

“… action and ecological approaches are complementary.”  

(Henrich, 2006, p1086). 
11 De bloemblaadjes van de figuur zijn microsystemen,  

de raakvlakken van de bloemblaadjes zijn mesosystemen. 
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Uit het mesosysteem en uit eigen kenmerken zijn er gemodereerde effecten: 

invloeden worden  

₋ versterkt,  

₋ tegengehouden  

₋ of gecompenseerd.  

Ook de betekenis van een invloed kan anders zijn.  

Kadushin (2006) beschrijft de two step flow van Katz en Lazarsfeld.  

Dit is een voorbeeld van een gemedieerd effect waarbij 2 zaken belangrijk zijn:  

1. Heb je iets aan de kennis van iemand uit je netwerk? 

2. Is die persoon voor jou belangrijk en toegankelijk12?  

 

Het mesosysteem omvat de interacties tussen de settings  

waarin het ontwikkelende individu zich beweegt.  

Gedeelde kennis en bepaalde attitudes verbinden mensen met elkaar  

tot een mesosysteem (Henrich, 2006).  

Bijvoorbeeld: in het mesosysteem praten leerkracht  

en ouder van een kind met elkaar,  

ook al zijn het gezin en de klas 2 aparte microsystemen van het kind.  

                                                           
12 Kadushin verwijst naar de sociale locatie van die persoon. 

 

 

IK Gemedieerd effect 
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Grob et al. (2001) zeggen dat mensen verwachten om vooral controle te hebben  

over persoonlijke en sociale domeinen (micro- en mesosysteem),  

en niet zozeer over maatschappelijke domeinen. 

 

Als uitbreiding van het mesosysteem is er het exosysteem.  

Dit zijn sociale structuren waar het individu eigenlijk geen deel van uitmaakt.  

Ze hebben wel een invloed op de settings waarin het individu leeft.  

Op die manier kunnen zij het individu dus toch beïnvloeden.  

Bijvoorbeeld: een beslissing van een schoolteam op een personeelsvergadering  

kan invloed hebben op het leven van een kind,  

zonder dat het kind daar aanwezig was.  

 

Het allesoverkoepelende systeem is het macrosysteem.  

Hierin zitten de blueprints van (sub)culturen;  

de institutionele patronen  

en gedeelde betekenissen in een samenleving (Bronfenbrenner, 1977).  

 

Bronfenbrenner introduceerde ook een chronosysteem (Henrich, 2006).  

Deze historische dimensie  

“… refers to continuity and change  

of the social context and individual characteristics across the life course.” 

(p1086) 

Men bekijkt dus niet enkel het nu,  

maar men blikt ook terug naar vroegere gebeurtenissen  

in de omgeving  

en men onderzoekt de wisselwerking met nu.  

 

De Fina (2008) deelt de sociale ruimte rondom een individu anders in.  

Zij heeft het over  

₋ een individual level,  

₋ een collective level  

₋ en een macro level.  
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Op het individueel niveau kan de interactie tussen individuen  

hun onderlinge positie veranderen.  

Op collectief niveau leidt de interactie van een groep tot een bepaalde beeldvorming. 

Gilbert (2004) vindt dit ook:  

wanneer je de link legt tussen het verhaal van een individu en een groep,  

creëer je politieke allianties.  

Op het macroniveau leidt interactie tot mogelijke verandering van identiteit  

en sociale positie van de groep (De Fina, 2008).  

 

Deze sociologe haalt mosterd bij Bourdieu.  

Ook Simmons et al. (2008) maken gebruik van de ideeën van Bourdieu.  

Zij hanteren het als een conceptual framework (Hagemaster, 1992)13  

voor de analyse van een verhaal  

en zien het als een meerwaarde voor Disability Studies onderzoek.  

Bourdieu gebruikt concepten als habitus en field om de mens  

en zijn omgeving te beschrijven.  

De wederzijdse beïnvloeding tussen mens en omgeving staat ook bij hem centraal. 

De uitwisseling van kapitaal is het mechanisme voor deze beïnvloeding.  

Er zijn 4 vormen van kapitaal: 

1. Economisch kapitaal, dat zijn geld en eigendomsrechten.  

2. Fysiek kapitaal, dat is iemands lichaam en de plaats die het in de ruimte 

inneemt.  

3. Cultureel kapitaal, dat zijn kennis en vaardigheden van mensen.  

4. Sociaal kapitaal, dat zijn interacties tussen mensen.  

  

                                                           
13 Door Simmons et al. (2008) analytical framework genoemd. 



 70 
 

Kadushin (2006) geeft aan dat  

₋ de interpersoonlijke omgeving,  

₋ het ruimere netwerk14,  

₋ het verschil in impact van verschillende mensen uit het netwerk  

₋ en het zoeken naar mensen die je kunnen bijstaan  

met informatie en hun mening  

allemaal onder de noemer sociaal kapitaal vallen.   

  

                                                           
14 Micro- en mesosysteem, als ik de link leg met Bronfenbrenner (1977). 
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Gevolgen voor mijn onderzoek 

Als we de context rondom individuen willen onderzoeken,  

moeten we methodes hanteren die ons dit toelaten.  

Bronfenbrenner (1977) stelt voor om ecologische experimenten op te zetten.  

Vanuit mijn interesse voor (postmodern) verhalenonderzoek  

kies ik voor andere methoden.  

Bovendien past een experiment niet bij mijn onderzoeksvragen. 

 

Ik leer dat het heel interessant is om zowel iemands persoonlijkheid  

als iemands mesosysteem onder de loep te nemen.  

Dit kan via life history research of levensverhalenonderzoek.  

Dit soort onderzoek is populair sinds de jaren ‟20 van de vorige eeuw  

en bekijkt de interacties van individuen en hun sociale omgeving (Owens, 2007). 

Sindsdien veranderde de visie op de onderzoeker 

“… from an objective onlooker outside the field of research  

to an active participant within the field who tries empathically  

to grasp,  

understand,  

interpret  

and reflexively represent  

the perspectives and experiences of people  

whose voices have previously been unheard.”  

(Owens, 2007, p302) 

 

Egan (in Owens, 2007) geeft aan dat goed luisteren in een interview,  

ook luisteren naar de context betekent.  

Goldman et al. (2003) raden het gebruik van het Life History Interview aan,  

als het aan de oppervlakte brengen van contextuele factoren het doel van de studie 

is. 

“… allows the … researcher to explore  

a person‟s microhistorical (individual) experiences  

within a macrohistorical (history of the time) framework.”  

(Hagemaster, 1992, p1122)  
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Het afnemen van oral history interviews is aangewezen wanneer men  

₋ interacties,  

₋ relaties,  

₋ dynamieken  

₋ en contexten  

wil verkennen (Gibson, Tano en Wing, 1999). 

 

Gilligan et al. (2003) benadrukken dat mensen gevormd  

en beïnvloed worden door hun context. 

“… each person‟s voice is distinct  

– a footprint of the psyche,  

bearing the marks of the body,  

of that person‟s history,  

of culture in the form of language,  

and the myriad ways in which human society  

and history shape the voice  

and thus leave their imprints on the human soul.”  

(p157) 

Een mens is dus een uniek individu.  

Dit worden we doorheen onze relaties met anderen binnen onze cultuur (Gilligan et 

al., 2003).  

De Listening Guide wil deze componenten in verhalen bloot leggen  

door elke tekst 4 keer te lezen.  

 

Ook in narratieve analyse is er ruimte voor de context: 

“… the narrative study tells the story of individuals  

unfolding in a chronology of their experiences,  

set within personal, social, and historical context,  

and including the important themes in those lived experiences.”  

(Creswell, 2007, p57) 

 

Katz en Lazarsfeld (in Kadushin, 2006) maken geen verhalen,  

zij maken accounting schemes aan de hand van interviews.  
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Daarin proberen zij de relatieve aandelen  

van de dichte en ruimere sociale omgeving van een individu te verhelderen. 

 

Waasdorp (2010) analyseert sociale netwerken volgens plaats.  

Dit doet denken aan de social cartography van Paulston en Liebman (1994). 

Waasdorp (2010) bekijkt de letterlijke afstand tussen mensen.  

“Deze afstand bepaalt in welke mate personen geneigd zijn 

om verbanden met elkaar aan te gaan.”  

(p15) 

Dit heet geodesie.  

 

Toegankelijkheid 

Als je de omgeving moet aanpassen,  

en niet de personen met een beperking,  

stuit je al snel op het begrip toegankelijkheid.  

Voor wetenschappelijk onderzoek en rapportage over onderzoek  

(zoals deze masterproef) heeft dit belangrijke gevolgen.  

De moeilijke schrijftaal in de academische wereld maakt  

dat weinig anderen er iets van verstaan.  

En dat is dom,  

vindt ook Reynebeau (2006). 

“Tenslotte is wetenschappelijk onderzoek zinloos  

wanneer het resultaat ervan niet communiceerbaar blijkt …”  

(p91-92) 

Ook Thompson (2004) zegt dat onderzoekers moeten proberen  

om hun resultaten te presenteren zonder moeilijke woorden.  

 

Maar hoe kan je wetenschappelijke literatuur toegankelijk maken  

voor personen met een verstandelijke beperking?  

In het onderzoeksproces zijn manieren gevonden  

om medewerkers van onderzoek goed te betrekken,  

maar als het op rapportage aankomt,  

slaan we de bal nog vaak mis.   
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Onze Nieuwe Toekomst geeft op een congres een presentatie over toegankelijkheid. 

Ik was bij de voorbereiding op het werkweekend.  

Ik leerde dat eenvoudige taal belangrijk is.  

Wablieft, Centrum voor Duidelijke Taal,  

geeft trainingen Duidelijk Schrijven.  

Tijdens mijn masterstage organiseerde (en volgde) ik zo een training.   

Ik probeer hun tekstadvies te volgen tijdens het schrijven van dit werk.  

 

Taal gaat niet alleen over woorden en zinnen.  

Gilbert (2004) zegt dat  

₋ symbolen,  

₋ foto‟s  

₋ en geluidsopnames  

de onderzoeksresultaten meer toegankelijk kunnen maken.  

Hij stelt de vraag of er 2 versies van het onderzoeksartikel moeten zijn.  

Dit zorgt (opnieuw) voor een onderscheid tussen mensen met en zonder beperking, 

of tussen onderzoeker en participant.  

De Weerdt (1980) zegt hierover: 

“Erger is de beslissing van de Gentse afdeling van de Internationale  

om in 1874 twee verschillende manifesten uit te geven:  

het ene was bestemd voor de intelligente arbeiders,  

het andere voor de minder ontwikkelden en de vrouwen. …”  

(p89) 

Het is duidelijk dat het bestaan van verschillende versies mensen kwaad kan maken. 

Garbutt (2009) geeft tips  

om rapportage van onderzoek toegankelijk te maken  

en hun voor- en nadelen.  
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Model  Positieve eigenschappen Negatieve eigenschappen 

Gebruik van  

illustraties of  

tekeningen 

Maken academische artikels 

interessant en aantrekkelijk voor 

personen met een verstandelijke 

beperking. 

Vaak zijn de tekeningen geen 

middel om echt te 

communiceren.  

Artikels worden nog steeds in 

academische taal 

geschreven. 

Samenwerking  

bij het schrijven 

De kans is groter dat een artikel 

wordt gepubliceerd als een 

academicus er aan meewerkt.  

De persoon met een 

verstandelijke beperking is 

betrokken bij het eindproduct van 

het onderzoek. Zijn/haar verhaal 

wordt gehoord. 

Het academisch deel is nog 

steeds moeilijk te begrijpen 

voor personen met een 

verstandelijke beperking. 

Verschillende 

versies voor de 

verschillende 

groepen 

Zowel de academici en de 

personen met een verstandelijke 

beperking krijgen een “eigen” 

product. 

De academische versie wordt 

hoger gewaardeerd. 

Gebruik van 

multimedia en 

technologische 

hulpmiddelen 

Dit is voor iedereen meer 

toegankelijk. 

Het past niet binnen de 

traditionele 

onderzoeksmodellen. 

(Garbutt, 2009, p369, eigen vertaling) 

In mijn onderzoek probeer ik bijna alle tips uit:  

₋ Ik zoek, waar passend, naar beelden  

die het beter uitleggen dan zinnen.  

₋ Het verhaal van Dominiek werd helemaal samen geschreven.  

Voor het stuk rond onderzoek waren Dominiek en Marc redacteurs.  
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Sommige delen zijn meer toegankelijk dan andere.  

Dit is nog steeds een zorg,  

maar ik kwam tijd te kort om de denkoefening  

voor alle stukken van dit werk te doen. 

₋ Ik maak geen 2 versies van mijn masterproef.  

₋ Ik heb geluidsfragmenten en videomateriaal in de onderzoeksfase,  

die probeer ik deel te laten uitmaken van de rapportage.  

Ook probeer ik aan de hand van hyperlinks de lange tekst dynamisch te maken. 

Wie in de loop van de tekst niet meer weet wat een bepaald begrip betekent,  

kan via de hyperlink onmiddellijk naar de uitleg. 

Mapping draagt voor mij bij om dit werk toegankelijker te maken.  

Soms vond ik dit zelfs onvoldoende.  

Ik zou bepaalde verbanden tussen inhouden  

op 3 dimensionale wijze willen voorstellen.  

Dit is praktisch moeilijk en past niet echt als masterproef.  

 

Zelf voegt Garbutt (2009) ook 2 suggesties toe aan de lijst met tips: 

“Maybe a way forward is to have an academic paper with its title  

and just a website address under it that signposts people to a website  

where there are the products of a research project  

in a variety of different formats15.  

Alternatively, maybe there could be a dedicated accessible journal  

specifically for people with learning difficulties,  

or at the very least a special issue of a current journal  

that is for articles written in an accessible way.”  

(Garbut, 2009, p370) 

  

                                                           
15  “… e.g. full reports,  

executive summaries,  
easy reads,  
large print,  
audio,  
BSL video,  
hard copy requests,  
etc.”  
(Garbutt, 2009, p368) 
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Echter, ook internet is niet voor iedereen toegankelijk,  

en de informatie op websites soms al evenmin.  

In beide voorstellen blijft er een onderscheid in informatie voor academici  

en personen met een verstandelijke beperking.  

Toch was dit zoeken naar creatieve oplossingen inspirerend voor mij. 

Kunnen volgen was voor de leden van ONT  

een tweede voorwaarde voor toegankelijkheid.  

Dat kan door  

₋ een aangepast tempo,  

₋ mogelijkheid om vragen te stellen,  

₋ de ondersteuning van een coach, 

₋ …  

Voor iedere persoon is dit anders.  

Wie al veel weet over een bepaald onderwerp,  

zal beter kunnen volgen (Schelfhout, 2011).  

Dat is het moeilijk punt van de taal in academische literatuur.  

Het veronderstelt voorkennis. 

“I would suggest that the language of academia is not intended  

to be used to exclude people,  

but rather, it is seen as a language that has developed  

as a result of the expansion of academic concepts  

and the learning of a more detailed and complex vocabulary over time.” 

(Garbutt, 2009, p369) 

Gilbert (2004) stelt besprekingen in groep voor.  

Mensen informeren over de achtergrond van het onderzoek  

kan het eenvoudiger maken om te volgen.  

 

Volgens Mallet et al. (2007) is dit een moeilijk thema,  

en is er geen pasklare oplossing.   

“Sometimes making a presentation accessible for one part of the audience 

excludes another.”  

(p206)   



 78 
 

Verschillende disciplines 

Door Linton (1998) wordt Disability Studies omschreven als een  

“…, interdisciplinary field of inquiry,  

grounded in the liberal arts,  

… designed to study disability  

as a social, political and cultural phenomenon.” 

(p527)   

Men zocht naar een breder perspectief op beperking,  

in tegenstelling tot de biologische  

en individuele/psychologische kijk van het medisch model.  

De Disability Studies verkiezen een socio-culturele insteek (Johnstone et al., 2008). 

Er is aandacht voor de ervaringen van mensen met een beperking.  

Men wil deze ervaringen vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines duiden. 

De humane wetenschappen merkten het fenomeen “beperking” voorheen niet op  

of namen het niet op in hun onderzoek (Linton, 1998).  

Nu is onderzoek 

“… often multidisciplinary,  

contemplating disability through various humanistic  

and social science/political lenses.”  

(Johnstone et al., 2008, p603) 

 

Ook Devliegher, Rusch en Pfeiffer (2003) schrijven dat 

“…, the meaning of human experience can only be adressed  

in a multi-faceted context that includes history, culture and ecologies.”  

(p12)  

Ook de sociologie en de filosofie zijn disciplines  

waaruit we veel kunnen leren over mensen met een beperking (Simmons et al., 

2008). 

 

Ook binnen feministisch onderzoek benadrukt men een brede kijk.  

Anderson en Jack (1998) zeggen dat geschiedkundigen en psychologen  

van elkaar kunnen leren wanneer zij beiden verhalen onderzoeken.  

De geschiedkundige leert aandacht te hebben voor het subjectieve,  

in plaats van enkel te vragen naar gebeurtenissen.  
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De psycholoog wordt zich meer bewust van de rol van de context in verhaal.  

Irène Pétry en Elisabeth Delepierre van de SVV vertelden in 1975:  

“Alle problemen van afhankelijkheid en ongelijkheid  

en niet alleen deze gebaseerd op het geslacht,  

zijn verbonden met de economische,  

sociale,  

politieke  

en culturele democratie  

en slaan zowel op mannen als vrouwen.  

De vrouwelijke problemen analyseren  

buiten het globale probleem van de maatschappij is een vergissing.”  

(in Blommaert, 1985, p178)  
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Gevolgen voor mijn onderzoek 

Het uitwerken van een aantal pijlers binnen de Disability Studies  

deed me (vanzelf) uitkomen bij andere disciplines.  

De nadruk op de context bracht mij bij Bronfenbrenner en aanverwante psychologen. 

Zij hebben het over ontwikkeling doorheen de levensloop,  

in plaats van over levensverhalen (Bronfenbrenner, 1977; Grob et al., 2001).  

“Some of the developmental processes are cumulative and continuous, 

whereas others are discontinuous and innovative,  

showing little connection to prior events or processes.”  

(Rönkä et al., 2003, p203) 

Bij discontinue ontwikkelingsprocessen,  

ook transitions, turning points, branching points of life-markers genoemd,  

gaan mensen eerdere beslissingen opnieuw bekijken.  

Nieuwe rolverwachtingen worden geconfronteerd met oude.  

Mensen overwegen een nieuwe levensstijl.  

Ze passen hun zelf-concept aan  

en kijken ook anders naar anderen (Rönkä et al., 2003).  

Sommige turning points komen er door eigen beslissingen,  

op andere heb je weinig of geen controle.  

Mensen willen graag controle over hun leven.  

Ze willen hun leven sturen in de richting van hun langetermijndoelen of -dromen. Een 

gevoel van controle over gebeurtenissen zorgt voor een hoger zelfvertrouwen  

en een positieve kijk op de wereld (Rönkä et al., 2003) 

 

De aandacht voor de stem van personen met een beperking leidde me  

naar de Listening Guide.  

Deze methode is geïnspireerd op psychologische en literaire elementen  

en wordt gebruikt door  

“… feminist researchers,  

cultural psychologists,  

and psychological anthropologists …”  

(Gilligan et al., 2003, p158)16  

                                                           
16 Onderzoekers die ook tussen de traditionele disciplines bewegen, denk ik. 
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Ook het Life History Interview wordt vaak gebruikt door antropologen (Goldman et al., 

2003). 

 

In de literatuur raadt men aan om de geschiedenis te bestuderen.  

Met levensverhalenonderzoek kan je iets leren over het verleden (Atkinson, 2004). 

“… they capture period details of the past  

and give substance to the social world in which people lived. 

In this sense they are historical documents and,  

when taken together,  

they begin to tell a shared history of disability.”  

(p693)  

In de afgelopen eeuw veranderde ook heel wat voor personen met een beperking. 

Wuyts (2005) geeft hier in zijn boek een overzicht van.  

In deze veranderingen kadert ook de wissel in voorkeursterm  

(van gehandicapte naar persoon met een beperking)  

en de opgang van de Disability Studies in de academische wereld. 

Atkinson (2004) besluit in haar levensverhalenonderzoek dat personen met een 

beperking fier zijn dat ze bijdragen aan het leren kennen van de geschiedenis.  

Ze willen graag dat hun bijdragen (in boekvorm) gepubliceerd worden. 
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Het onderzoekswerk – DE STAM 

 

Het onderzoek is de stam die groeide uit de wortels. 

Een boom kan groeien doordat hij voedingsstoffen opneemt uit de bodem,  

via de wortels. 

Vanuit mijn eigen input,  

dankzij mijn theoretische wortels,  

kan ik onderzoek voeren.  

Door de stam van de boom lopen kleine baantjes.  

Hierdoor stromen de voedingsstoffen naar de takken en de blaadjes.  

Doorheen de dataverzamelings- en analysefase blijft de theorie dus belangrijk. 

De stam van een jonge boom moet soms worden ondersteund.  

Ik werd tijdens het onderzoekswerk ondersteund door  

₋ Dominiek,  

₋ Marc,  

₋ professor Van Hove  

₋ en mijn thuisfront. 
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Goed onderzoek 

Ik probeer de kenmerken van goed onderzoek  

volgens Wardekker (1999) na te leven.  

Ik moet betrouwbaar zijn tijdens het onderzoek.  

De resultaten moeten herkenbaar zijn voor wie mij meehielp.  

Het moet duidelijk zijn met welke werkwijze ik tot die resultaten kwam. 

Het verslag over het hele onderzoek moet een goed verhaal zijn: 

₋ Je krijgt een volledig beeld van het onderzoek. 

₋ Het is vlot geschreven. 

₋ Het zet je aan het denken. 

₋ Het verandert je kijk op de wereld. 
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Verhalen verzamelen 

Ik wilde voor mijn onderzoek samenwerken  

met mensen met een verstandelijke beperking. 

Liefst mensen met een boeiend levensverhaal. 

Bij het zoeken naar medewerkers voor levensverhalenonderzoek,  

raadt Thompson (2004) aan om strategic sampling te doen. 

Magnusson et al. (1999) leggen uit dat je dan mensen van verschillende 

achtergronden wil verzamelen om mee te werken aan je onderzoek. 

Zo krijg je verschillende verhalen te horen. 

Natuurlijk moest ik met mijn onderzoeksvragen aan de slag kunnen. 

 

Daarom dacht ik aan Onze Nieuwe Toekomst. 

Ik had er in de les over gehoord.  

In een beweging van zelf-advocaten zou ik zeker mensen met een beperking vinden. 

Wie in een self-advocacy beweging zit,  

kan door het Disability Studies paradigma zijn beïnvloed. 

Ik kon in hun verhalen op zoek gaan. 

Wat had hen bij ONT gebracht?  

Wat hadden zij al meegemaakt? 

Hadden zij zelf kunnen beslissen over hun leven? 

Ik was benieuwd naar wat mensen uit ONT hierover te vertellen hebben. 

Als ik naar een bepaalde instelling of dienst voor begeleid wonen zou stappen,  

zou ik alvast op gebied van wonen veel gelijkaardige verhalen te horen krijgen. 

Ik zocht mensen uit verschillende contexten. 

Daarom koos ik voor ONT. 
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Onderzoek doe je niet alleen 

Heel wat mensen spelen een rol in dit verhaal. 

Ik stel ze kort voor: 

Jolien is een medestudente van mij.  

Voor haar masterproef werkt ze samen met ONT rond mensenrechten. 

Ze is ook coach bij ONT. 

Ze vertelde over mijn idee voor de masterproef op een coachenvergadering. 

Didier is secretaris van ONT.  

Hij leest de e-mails van ONT met ondersteuning van Karen.  

Zij is coach bij ONT. 

Dominiek is een kernlid van ONT,  

en actief bij GRIP of Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap.  

Samen met hem maakte ik zijn levensverhaal. 

Carolien Callens zit in het netwerk van Dominiek.  

Ze weet veel over PAB.  

Vroeger coachte ze Dominiek bij ONT. 

Jan-Jan Sabbe was een heel goede vriend van Dominiek.  

Hij hielp om een netwerk voor Dominiek op te richten.  

Hij heeft gestreden voor het Persoonlijk AssistentieBudget (PAB).  

Met een PAB kunnen personen met een beperking zelf assistenten tewerkstellen. 

Shera is een mozaïekkunstenares.  

Ze werkte een tijd als PAB-assistente bij Dominiek. 

Wout is de pleegbroer van Dominiek.  

Hij zit ook in het netwerk van Dominiek. 

De familie Goethals is het pleeggezin van Dominiek. 

Bosberg is een organisatie waar Dominiek tijdens schoolvakanties  

vaak helpt in de keuken of bij andere activiteiten. 

Katrien en Ariane zijn coachen bij ONT. 

Marc is de ondervoorzitter van ONT.  

We werkten samen aan een film van de Wereldreizigers, 

Wereldreizigers was een kunstproject  

waarin de kernleden van ONT hun verhaal vertelden. 
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We maakten zowel een lange versie,  

met daarin het verhaal van iedereen die meedeed aan het project, 

als een korte versie,  

met 4 verhalen. 

Ludo is de voorzitter van ONT. 

Danny, Wendy, Mieke en Dirk zijn 4 Wereldreizigers  

die met hun verhaal in het filmpje komen. 

Danny is de enige die nu nog in de kern van ONT zit.  

Hij is secretaris. 

 

Stap 1: contact met Onze Nieuwe Toekomst 

Ik stuurde een e-mail naar ONT.  

Ik vertelde over mijn onderwerp voor de masterproef.  

Ik contacteerde ook Jolien uit mijn studiejaar. 

Ik wist dat zij betrokken was bij ONT. 

Zij legde mijn idee dan kort uit op een coachenvergadering. 

Van Didier en Karen mocht ik op de kernvergadering uitleggen  

wat ik precies wou doen. 

Die toestemming was voor mij het eerste deel van het proces van informed consent 

(Swain et al., 1998).  

Iacono (2006) is bezorgd dat mensen met een verstandelijke beperking  

een afhankelijke relatie met de onderzoeker hebben.  

Daarom zou een echte informed consent twijfelachtig zijn. 

Ik probeerde dit op voorhand te vermijden. 

Ik maakte voor iedereen blaadjes met daarop in het kort wat uitleg.  

Ik probeerde in een toegankelijke taal en met een schema  

uit te leggen wat mijn idee was. 

Ook Ianoco (2006) vertelt dat gewone taal een hulpmiddel kan zijn  

om tot goede informed consent te komen. 

Ook wist ik dat op de kernvergadering coachen aanwezig zijn. 

Wie wilde, kon aan hen ondersteuning vragen om te beslissen  

of ze wel of niet wilden meewerken. 

Dat is zoals Iacono (2006) en Ramcharan (2006) vertellen:  
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mensen maken beslissingen in een sociale context.  

Ze kunnen anderen om ondersteuning vragen om knopen door te hakken. 

Dit heet supported decision-making (McVilly en Dalton, 2006) 

 

Op 5 juni 2010 was het zover.  

Ik mocht de vergadering volgen,  

dat was heel interessant.  

Tijdens de pauze babbelde ik ook met coachen.  

Ze vertelden me dat ze graag samenwerken met studenten.  

Maar ze verwachten ook een soort wederdienst.  

 

Dat zag ik zeker zitten.  

In de vragenronde mocht ik mijn zegje doen.  

Er waren veel enthousiaste reacties.  

Veel mensen hadden ook al een uitgewerkt levensverhaal.  

Later leerde ik dat dit door het project Wereldreizigers kwam.  

We wisselden e-mailadressen en telefoonnummers uit.  

 

Stap 2: op weg met Dominiek 

Niet lang daarna contacteerde Dominiek mij. 

Hij wou graag zijn verhaal vertellen en het in boekvorm gieten. 

Iedereen heeft een verhaal,  

maar een aantal dingen bepalen of mensen medewerkers worden van 

verhalenonderzoek.  

Hagemaster (1992) pikt de factoren   

₋ tijd,  

₋ bereidheid tot medewerking  

₋ en relatie  

er uit.  

Dominiek had tijd om mee te werken. 

Hij wilde zijn verhaal vertellen. 

Hij zag het zitten om met mij samen te werken. 
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We spraken eind augustus af om elkaar wat te leren kennen  

en goede afspraken te maken. 

Dat was voor mij werken aan informed consent: 

Praten, in plaats van Dominiek een papier in moeilijke taal te laten ondertekenen 

(Aman en Handen, 2006). 

Dit verliep goed. 

Dominiek had er vertrouwen in. 

Dit vertrouwen zou ook groeien naarmate we meer samenwerkten. 

Ik probeerde bij de kennismaking ook te benadrukken  

dat Dominiek zijn mening mocht zeggen  

over alles wat met het onderzoek te maken had.  

Dit zou ik vaak herhalen in volgende samenkomsten. 

Hoe verder het onderzoeksproces vorderde,  

hoe meer zicht we allebei kregen op waar we zouden uitkomen. 

Door te doen, vergrootte of verbeterde de informed consent (McVilly en Dalton, 

2006). 

Door bewust veel beslissingen aan Dominiek over te laten,  

probeerde ik om niet de machtige expert te zijn (Swain et al., 1998). 

 

27 augustus 

Ik mocht bij Dominiek thuis komen,  

in het Groot Begijnhof in Sint-Amandsberg. 

Ik vertelde wat ik wilde doen  

en ik luisterde naar wat Dominiek wilde doen. 

Ik had ook het schema van op de kernvergadering mee. 

Ik vertelde dat ik geïnteresseerd was in de veranderingen  

die Dominiek al had meegemaakt in zijn leven. 

Ik wilde weten waar en wanneer hij zelf had mogen beslissen. 

 

Ik had een schriftje waarin ik afspraken  

en opmerkingen van Dominiek kon noteren. 

Hij mocht mij daar altijd vragen over stellen. 
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We spraken af dat ik de teksten van de website van Dominiek  

kon gebruiken als startpunt. 

Deze teksten waren voor iedereen met internet te raadplegen.  

Het waren dus publieke of veilige verhalen (Callebaut, 2007). 

De teksten op de website vertelden al een heel verhaal 

maar ik had vragen, mijn eigen onderzoeksvragen. 

Daarom planden we gesprekken of interviews. 

We spraken af dat ik een aantal keer zou langskomen om daarover te praten. 

Ik zou elk gesprek opnemen,  

zoals dat gebeurt bij oral history interviews. 

Hierdoor wilde ik zo dicht mogelijk bij de woorden van Dominiek blijven  

wanneer we het verhaal op papier zouden zetten. 

Thuis zou ik de gesprekken uitschrijven  

en bij de volgende afspraak weer meenemen. 

 

30 augustus (gesprek uitgeschreven17) 

Ik had een overzicht gemaakt op de kaart van België van alle plaatsnamen  

die voorkwamen in de tekst op de website. 

Ik kwam op dat idee door te lezen over social cartography (Paulston en Liebman, 

1994).  

Het kaartje toonde letterlijk de lange weg die Dominiek heeft afgelegd. 

 

Ik had ook een tijdslijn gemaakt met daarop de belangrijke data. 

Het was een soort Life History Calendar (Freedman et al., 1988)  

of time chart (Hagemaster, 1992) van de levensloop van Dominiek.  

De jaartallen waarin Dominiek verhuisd was,  

waren een start om meer te weten te komen over die veranderingen.  

Het chronologisch ordenen van gebeurtenissen (van vroeger tot nu), 

toonde een evolutie in het leven van Dominiek. 

 

Beide visuele voorstellingen maakten het verhaal van Dominiek duidelijker 

en hielpen misverstanden uit de weg. 

                                                           
17 De uitgeschreven versies van de interviews met Dominiek staan op de CD-ROM op de 
achterflap. 
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Dominiek zag wanneer ik de teksten verkeerd had opgevat. 

Als iets bij de foute tijdsperiode stond,  

of als op de kaart iets niet was aangeduid,  

wees hij mij daar op. 

 

We praatten die dag over de jeugd van Dominiek. 

Door met elkaar te praten,  

maakten we het verhaal (Swain et al, 1998).  

Net zoals Kvale (in Owens, 2007) het bekijkt,  

waren de interviews gesprekken tussen 2 mensen  

met een gemeenschappelijke interesse. 

Ik had geen vragenlijst mee. 

Dit vond Dominiek positief. 

Het was belangrijk om te luisteren en Dominiek te laten vertellen (Thompson, 2004). 

Hij is immers de expert over zijn leven. 

Al was het voor mij soms moeilijk om zelf te zwijgen. 

Dominiek vond dit niet storend. 

Ik had mijn theoretische wortels mee,  

en stuurde het gesprek wanneer het stil werd. 

Ik stelde dan vragen over het  

₋ hoe,  

₋ wat  

₋ en waarom  

van veranderingen in die bepaalde periode. 

 

Dominiek vertelde ook over hoe het na zijn 18e verder ging. 

Ik probeerde mij in te leven in zijn verhaal. 

Ik stelde soms een vraag als iets onduidelijk was. 

Dominiek vergeleek zijn verhaal met mijn verhaal. 

Als hij zo oud was als ik,  

kon hij niet zoveel zelf beslissen als ik nu kan. 

 

Dominiek had eclairtjes gekocht. 
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Die at hij ook als hij bij Jan-Jan op bezoek ging om te werken aan zijn website. 

 

We maakten afspraken:  

₋ Naar het idee van Thompson (2004) vroeg ik aan Dominiek  

of zijn naam in het verhaal mocht.  

Daar was hij akkoord mee. 

₋ Er moesten foto‟s bijkomen,  

dat zouden we later doen.  

₋ Ik mocht thuis de teksten verwerken  

en zou ze steeds aan Dominiek voorleggen. 

₋ Ik had voorgesteld om de geluidsbestandjes ook op zijn computer op te slaan 

maar Dominiek had liever de tekst in handen. 

Hij leest de teksten dan na.  

₋ Mensen uit het netwerk zouden ook kunnen meedoen. 

 

17 september (gesprek uitgeschreven) 

Ik had de kalender aangevuld. 

Ik maakte ook een lijst van alle namen van de personen 

die ik was tegengekomen in de teksten op de website  

en in het gesprek van vorige keer. 

Ik wilde goed zicht krijgen  

op de mensen die Dominieks pad hadden gekruist. 

De mensen op een rijtje zetten 

hielp om meer te weten te komen over wie we nog niet hadden gepraat.  

Dominiek vertelde over deze mensen. 

Ik ontdekte bij welke plaats of tijd deze personen hoorden. 

 

Dan namen we de draad weer op. 

Vorige keer kon ik veel vragen over zijn jeugdjaren. 

Nu startten we bij werk en bezigheid. 

Dominiek vertelde ook over Onze Nieuwe Toekomst,  

over Carolien en Jan-Jan,  
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en over zijn netwerk. 

Ik vroeg ook naar de toekomstplannen van Dominiek. 

 

24 september 

Ik mocht naar de barbecue van het netwerk van Dominiek komen.  

Dit voelde een beetje onwennig voor mij 

maar ik kon nu een gezicht plakken op de namen uit het verhaal van Dominiek.  

Ik voelde aan hoe de sfeer was in het netwerk van Dominiek. 

Ik zag hoe hij genoot van deze avond. 

Hij was blij dat ik erbij was. 

 

2 oktober 

Mijn vriend en ik gingen naar de opening van het Pierkespark in Gent. 

Dominiek had meegewerkt aan de mozaïeken daar. 

Hij had er Shera leren kennen.  

Zij was een tijdje zijn assistente. 

Dominiek had mij uitgenodigd  

en ik was nieuwsgierig naar het project. 

We babbelden er even en dronken koffie. 

Dominiek trok foto‟s van de hele dag, 

ook een paar van ons.  

 

29 oktober (gesprek uitgeschreven) 

Dominiek haalde er een fotoalbum bij. 

Hij bladerde erdoor en vertelde iets bij elke foto.  

De foto‟s brachten verhalen naar boven  

die ik anders nooit zou hebben gehoord (Atkinson, 2004). 

Ook toonde hij foto‟s op zijn computer. 

We maakten een afspraak om naar Ieper te gaan, bij Wout.  

Ik vond dit een goed idee. 
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7 november (gesprek uitgeschreven) 

We brachten Wout een bezoek  

en gingen samen iets eten in Ieper.  

Voor mij was het interessant om het verhaal van Wout te horen.  

Ik nam dit gesprek op  

en schreef het uit.  

Het was een aanvulling op wat Dominiek mij al had verteld. 

Je kan het ook zien als een vorm van triangulatie (Gilbert, 2004). 

Wout vertelde over de tijd dat Dominiek net bij hen was. 

Hij legde goed uit hoe het netwerk werkt. 

 

Na het gesprek reden we terug naar Ieper. 

Met z‟n drietjes wandelden we langs de vestingen in Ieper.  

Dominiek vertelde over Ons Tehuis,  

dat ze hier kwamen wandelen en in de buurt speelden. 

We gingen naar Dominieks pleegouders in het rusthuis.  

Zijn pleegmoeder vertelde over hoe Dominiek in het gezin terechtkwam. 

We reden eens langs Ons Tehuis.  

We stopten bij het vroegere huis van de familie Goethals.  

Dat was opgeknapt voor verkoop.  

Dominiek toonde de kamers, de tuin,… 

 

24 november 

Dominiek interviewde mij voor zijn boek over relaties. 

Omdat hij mee helpt met mijn thesis,  

wilde ik graag iets terug doen. 

Zijn assistente filmde het interview.  

Ze typte later mijn antwoorden uit. 

 

8 december 

Vanaf dan nam ik telkens mijn laptop mee.  

Ik had de informatie uit de gesprekken in een chronologische structuur gezet.  

Ik poetste de fragmenten op tot 1 geheel (Atkinson, 2004). 
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Alles stond in lettertype Arial, grootte 18. 

Dat vond Dominiek goed. 

Mijn uitgetypte interviews waren voor hem moeilijker te lezen.  

Ik had de letters te klein gezet. 

We bekeken per deeltje wat we al hadden.  

Dominiek vulde telkens aan wat hij zich nog meer herinnerde.  

Deze manier van werken vond ik terug bij Atkinson (2004). 

Gilbert (2004) raadt aan Dominiek de kans te geven om het verhaal aan te vullen.  

Ik typte wat Dominiek zei,  

of we zochten samen naar een goede formulering voor wat hij bedoelde. 

Ik stelde vragen:  

“Hoe schrijf ik dat best op?”  

of “Vind je het zo goed?”. 

Door veel vragen te stellen,  

probeerde ik te vermijden dat ik alle beslissingen nam. 

 

22 december 

Ook toen werkten we verder aan het verhaal op de laptop. 

We letten er op dat elke herinnering op de juiste plaats stond  

en in de juiste volgorde. 

 

12 januari 

Ik had het verhaal uitgeprint meegebracht. 

Dominiek wilde het voorlezen. 

Ik hoorde zo welke zinnen te moeilijk of te lang waren. 

Dominiek haalde er nog wat foutjes uit. 

Hiermee kon ik weer aan de slag. 

 

11 februari 

Ik had de structuur van het werk veranderd  

omdat ik zelf geen overzicht meer had. 

Van een verhaal dat de tijdslijn volgde,  

had ik het nu opgedeeld in 5 stukken. 



 100 
 

5 belangrijke delen van zijn leven. 

Telkens kwam er eerst hoe het nu is, 

dan kwam de voorgeschiedenis  

en tenslotte wat Dominiek nog wil in de toekomst. 

Ik vertelde dit aan Dominiek. 

Gelukkig vond hij het goed. 

De 5 hoofdstukken maakten het inderdaad gemakkelijker om te volgen. 

Ik vertelde dat mensen op die manier elk hoofdstuk  

als apart verhaal zouden kunnen lezen. 

 

15 maart 

Het was mijn verjaardag  

en Dominiek wilde Chinees gaan eten om dat te vieren. 

Na de maaltijd gingen we aan het werk. 

Leen, de assistente van Dominiek,  

had het verhaal nagelezen. 

We bekeken samen haar opmerkingen  

en pasten het verhaal aan. 

Ook Pierre, de directeur van Bosberg,  

had een stukje gelezen. 

Ook zijn aanvulling namen we op in het verhaal. 

Dominiek had een aantal foto‟s uitgezocht om aan het verhaal toe te voegen. 

We spraken af dat ik ze erbij zou zetten. 

Ik las ook het stuk over onderzoek voor aan Dominiek. 

Ik wilde zeker zijn dat hij dat ook goed vond. 

 

6 april 

Dominiek kwam bij mij thuis langs. 

Het verhaal was helemaal in orde. 

Ik had een uitgeprinte versie klaarliggen. 

Dominiek was er heel blij mee. 

Het was zijn verjaardag en 

hij had een fles wijn en een zakje chips mee om dat te vieren. 
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Hij vertelde dat het verhaal is wat hij in gedachten had. 

Hij las er stukken uit. 

Hij vroeg mij om 1 foto te verplaatsen. 

Ik toonde hem ook de analyse die ik gemaakt had. 

Ik las stukken voor,  

legde de figuren uit. 

“Je hebt er goed aan gewerkt”, zei Dominiek.  

 

18 april 

Dominiek wilde naar de Warmoeshoek gaan om foto‟s te trekken. 

Melissa en Leen waren van de partij. 

Ik was ook uitgenodigd. 

Dominiek wou een foto van ons 2 voor de achterflap van het boek. 

Hij gaf ons ook een rondleiding. 

 

26 april 

Ik ging langs bij Dominiek om mijn masterproef te overlopen met hem. 

Ik las de stukken voor die over hem gingen. 

Dominiek stelde een paar aanpassingen voor. 

Ik zou thuis de wijzigingen doorvoeren. 
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Stap 3: op weg met de geschiedenis 

7 december 

Voor verhalen uit de vrouwenbeweging ging ik praten met Professor Deneckere.  

Zij geeft het vak “Sociale Geschiedenis na 1750” aan de UGent. 

Ze werkte o.a. mee aan het boek Gent, stad van alle tijden (Boone en Deneckere, 

2010).  

Daarin schreef ze een stuk over emancipatiebewegingen in Gent.  

Ik kreeg van haar een aantal leestips.  

 

In de weken erna ging ik in de bibliotheek op zoek naar informatie. 

Ik werd geboeid door de verhalen van en over Janine De Rop.  

Ik las haar biografie (in Van Den Steen, 2003),  

en haar boek De rechter en de beul (1970).  

Door de biografie te lezen wist ik al veel. 

In het werk van Van Den Steen vond ik 2 interviews met Janine. 

Die gebruik ik in de analyse. 

 

April 2011 

Ik wilde meer weten over de beweging waarin Janine zat,  

over socialisme en feminisme in Gent in die tijd. 

Ik ging in het AMSAB op zoek naar informatie. 

Ik ging neuzen in 3 thesissen (Vanweehaeghe, 1983, Blommaert, 1985 en De Gendt, 

2004). 

Ik kwam interessante dingen te weten uit het boek van De Weerdt (1980). 

Janine De Rop schreef trouwens het voorwoord van dat boek. 

Hierna schrijf ik kort iets over Janine  

en over de context waarin zij leefde. 

Het is dan gemakkelijker om de interviews te volgen. 
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Janine De Rop18 

Janine De Rop leefde in Gent in de jaren 1900. 

Ze werd geboren in 1927. 

Ze leeft nu nog. 

Als kind zat ze in de socialistische jeugdbeweging. 

Later ging ze bij een vrouwenbeweging: de Socialistische Vrouwen. 

Voor socialisten is gelijkheid,  

sociale rechtvaardigheid  

en solidariteit tussen mensen belangrijk.  

Ze willen dat de politici die het land besturen deze kernwoorden naleven  

wanneer ze regels en wetten maken. 

 

Janine was een ook een feministe:  

ze vond dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn,  

en dat vrouwen een eigen inkomen moesten hebben. 

In een vrouwenbeweging komt ze op voor de rechten van vrouwen. 

Feminisme past eigenlijk binnen het socialisme. 

Gelijkwaardigheid en sociale rechtvaardigheid zijn voor allebei belangrijk. 

Daarom werken ze samen. 

Feministen komen op voor de rechten van de vrouw  

wanneer socialisten de vrouwen vergeten (Vanweehaeghe, 1983). 

 

Janine werkte eerst in een textielfabriek. 

Later kreeg ze werk bij Vooruit.  

Dit gebouw in Gent was het feest- en kunstencentrum van de socialisten in Gent.  

De samenwerkende maatschappij Vooruit  

kocht levensmiddelen zoals eten en drinken  

aan in grote hoeveelheden. 

Zo kon het de prijs laag houden voor wie aangesloten was bij Vooruit. 

  

                                                           
18 Tenzij anders vermeld, baseerde ik dit stuk op de biografie door Van Den Steen (2003). 
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De winsten werden bijvoorbeeld gebruikt voor  

de oprichting van de socialistische mutualiteit,  

kunstgezelschappen  

en de krant (De Gendt, 2004). 

Janine kreeg de kans om voor die krant te schrijven. 

Ze schreef ook voor verschillende tijdschriften, 

onder andere voor Stem der Vrouw,  

het tijdschrift van de Socialistische Vooruitziende Vrouwen. 

Ze heeft 3 boeken uitgebracht. 

Daarmee won ze een prijs. 

Na haar job bij Vooruit,  

werkte ze in boekenwinkel Marnix in Gent. 

 

Janine heeft een fysieke beperking. 

Door polio te krijgen,  

kon ze enkel nog stappen met krukken. 

Nu ze ouder is,  

zit ze in een rolstoel. 

 

De vrouwenbewegingen bij de socialistische partij (BWP) in Gent. 

Er waren 2 vrouwengroepen bij de partij. 

De Socialistische Vrouwen of SV  

en de Socialistisch Vooruitziende Vrouwen of SVV. 

De SVV had het meest leden:  

zij richtten zich tot arbeidsters én huisvrouwen,  

zij sloten aan bij de socialistische mutualiteit  

en konden zo met tastbare voordelen de vrouwen overtuigen. 

De SV deden vooral puur politieke acties. 

Beide bewegingen wilden aan vrouwen leren wat hun rechten zijn  

en wat socialisme is (Vanweehaeghe, 1983).  
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Daarom  

₋ hielden ze voordrachten, 

₋ was er het tijdschrift Stem der Vrouw, 

₋ brachten ze publicaties uit in eenvoudige taal 

₋ en gaven ze levensverhalen uit van vrouwen die strijden  

voor de rechten van arbeiders en vrouwen  

(De Weerdt, 1980).  
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Stap 4: op weg met Marc 

Eind oktober contacteerden Katrien en Ariane, coachen bij ONT, mij. 

Ze hadden een idee. 

Ze wilden al lang iets doen met de videobeelden van het project Wereldreizigers. 

Ze zochten iemand om samen met Marc aan de slag te gaan. 

Op die manier kon ik iets terug doen. 

Op 18 november spraken we af in Trafiek in het Pierkespark. 

Aan de slag met levensverhalen op beeld,  

dat leek mij wel iets! 

Ik was blij dat Marc mij wegwijs zou maken in het videomateriaal. 

 

11 december 

Marc en ik spraken de eerste keer af.  

Ik ontmoette hem en Ludo aan het station in Gent  

en ging mee naar het vergaderlokaal van Handicum19.  

Daar zouden ze met coachen de kernvergadering voorbereiden. 

Voor ze startten,  

maakte ik afspraken met Marc. 

We zouden eerst samen naar alle beelden kijken. 

Dan zouden we nadenken over hoe het filmpje er moest uitzien. 

 

8 januari 

Ik sprak met Marc af in het station. 

Dan gingen we naar mijn huis om de beelden van Wereldreizigers te bekijken. 

Hij had die mee op een memorystick. 

Voorlopig kreeg ik de beelden nog niet. 

Stap voor stap zou ik ze mogen kopiëren op mijn computer,  

wanneer ik ze nodig had om te bewerken. 

Ik denk dat Marc op die manier de touwtjes in handen wilde houden. 

Swain et al. (1998) zegt dat je respect kan tonen door mensen eigenaar te laten zijn 

van informatie. 

Op die manier was de macht verdeeld. 

                                                           
19 Handicum is een vormingsorganisatie voor personen met een beperking en hun netwerk. 
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Ik had de technische kennis,  

Marc had de beelden. 

Tenslotte kende hij mij nog niet,  

dat vertrouwen zou wel groeien. 

We maakten een schets van hoe we te werk zouden gaan. 

Van 5 personen schreef ik op welke stukjes we zouden gebruiken in de film. 

We spraken af dat ik volgende keer bij Marc thuis zou komen. 

  

29 januari 

Ik ging bij Marc op bezoek in Aalst. 

Ik ging met de bus en Marc wachtte mij op aan de halte. 

Ik at samen met Marc, een huisgenoot en een begeleidster. 

Ik hielp bij de afwas. 

Dan werkten we verder aan het kiezen van welke stukjes we in de film zouden 

steken. 

Ik tekende een schema op basis van wat we vorige keer besproken hadden. 

We vulden dit aan met de volgende 5 personen die in het filmpje zouden komen. 

Marc kopieerde dit  

en ik zette mijn naam er op. 

Het leek wel een contract. 

We praatten over het congres in Chicago. 

ONT zou daar naartoe gaan. 

Ze zouden het filmpje daar misschien kunnen tonen. 

Marc wandelde met mij mee naar de bushalte. 

Dat was een goede ondersteuning, 

want ik kende mijn weg niet in Aalst. 

 

12 februari 

Marc komt bij mij op bezoek om te kijken naar het resultaat van mijn werk. 

Ik kan hem jammer genoeg nog niet veel tonen. 

Ik had problemen met het computerprogramma. 

In het programma Windows Movie Maker had ik weinig mogelijkheden  

om goede ondertitels te maken. 
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Dit was nochtans belangrijk voor Marc. 

Ik had leren werken met het programma Magix. 

Daarmee kon ik veel meer doen 

maar daar had ik problemen met het geluid. 

Een filmpje zonder dat je de verhalen kan horen vertellen, 

dat wilden we niet. 

Toch kon ik Marc al een beetje beter de mogelijkheden tonen. 

Ik vertelde dat ik niet zou opgeven. 

Ik zou een paar mensen contacteren die er meer van kenden dan ik. 

Hij had hier veel begrip voor. 

We spraken samen nog af welke stukjes we in de film zouden steken  

van de laatste 4 mensen. 

Marc stelde voor om mij te ondersteunen in het maken van mijn thesis. 

Hij vertelde dat hij wisselwerking heel belangrijk vindt. 

Hij kan leren van mij  

en ik kan leren van hem. 

Ik beloofde na te denken hoe hij mij kon ondersteunen. 

 

26 februari 

Ik had een oplossing gevonden voor de technische problemen.  

De beelden waren omgezet in een ander soort bestand. 

Daardoor was ik aan de slag kunnen gaan. 

De notities die ik tijdens de vorige afspraken met Marc had genomen  

waren mijn richtlijnen. 

Ik had nu 20 minuten film met 10 minuten ondertitels. 

We keken samen naar dit stuk. 

Ik vroeg Marc wat hij er van vond. 

Ik stelde hem vragen over de kleur van de ondertitels,  

waar wel of geen geluid,  

welk overgangseffect,… 

Het was goed dat hij direct zei wat hij het beste vond. 

Ik zou die week hard verder werken  

en op het werkweekend de film tonen aan iedereen. 
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Ik vertelde dat ik had nagedacht over hoe Marc mij kon ondersteunen. 

Ik vroeg Marc of hij de teksten over de samenwerking wilde nalezen. 

Hij heeft een programma op zijn computer dat teksten voorleest. 

Marc vond dit goed. 

Als het filmpje af was,  

zou hij dit doen. 

 

6 maart 

Op het werkweekend toonden we de film. 

Alle beelden zaten er in,  

maar nog niet alles was ondertiteld. 

Af en toe zetten we de film eens stil, 

dan konden mensen vertellen,  

en soms stelden Marc of ik een vraag aan de anderen. 

Er werd gekozen welke stukken in de korte versie voor Chicago konden. 

Dit was geen makkelijke beslissing!  

We moesten van 1 uur film naar 20 minuten gaan. 

Het verhaal van  

₋ Danny,  

₋ Wendy,  

₋ Mieke  

₋ en Dirk  

mocht blijven. 

Ik zou dit op tijd afwerken en in het Engels ondertitelen. 

Marc stelde voor om samen met de groep naar de beelden  

van de opbouw van het project te kijken. 

Nadien zei iedereen dat dit een mooie intro voor de film zou zijn. 

Dit zou ik samen met Marc nog eens bespreken. 

De kernleden en coachen hadden echt genoten van de film. 

Voor Marc en voor mij was dat een mooie beloning voor ons werk. 
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2 april 

Ik mocht naar de kernvergadering van ONT komen  

om het filmpje voor Chicago aan iedereen te laten zien. 

Het was af: er was een intro  

en alle verhalen waren ondertiteld in het Engels 

maar het filmpje speelde niet goed af. 

Er was iets misgelopen tijdens het schrijven van de DVD. 

Ik zou er op zoeken  

en een goede versie maken tegen 17 april. 

Ik vertelde dat ik de volledige film deze zomer zou afwerken. 

 

17 april 

De DVD was af en hij werkte. 

Ik gaf hem aan Marc. 

Hij was op de vakgroep Orthopedagogiek het congres aan het voorbereiden. 

Achteraf kreeg ik een telefoontje. 

Iedereen was heel tevreden over het filmpje. 

Omdat de voorbereidingen voor het congres  

heel veel vrije tijd van Marc in beslag nam, 

heb ik niet heel deze masterproef met hem kunnen overlopen zoals met Dominiek. 
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Overzicht van het maken van het filmpje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wereldreizigers 2007 

Ludo  Marc  Danny  

Didier  Marijke Geert  

Patricia  Patrick  Marleen  

Mieke  Wendy  Vincent  

Dirk    Jan 

           en  coachen 

Onze Nieuwe Toekomst  

naar Chicago in 2011 

 

Ludo  Marc  Marijke 

en coachen 

Wereldreizigers 

Chicago 

 

Danny  Mieke 

Wendy  Dirk 

en coachen 

Vriend  

en familie 
ONT 

Marc en  Evelien 
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Samenwerken in onderzoek 

Tijd 

Wederzijds vertrouwen bouw je langzaam op. 

Een levensverhaal maak je niet in 1 2 3. 

Een film van een uur ineen knutselen  

gebeurt niet van vandaag op morgen. 

Om goed samen te werken,  

moet je je tempo aan elkaar aanpassen. 

Ik leerde dat het in onderzoek belangrijk is om je tijd te nemen (Gilbert, 2004). 

Alleen zo kan er vertrouwen groeien. 

Alleen zo komt er een goed resultaat. 

Mijn verhaal of zijn verhaal? 

Ik nam de gesprekken met Dominiek op met een geluidsrecorder. 

Daarmee kon ik zijn verhaal vastleggen zoals hij het vertelde. 

Er zijn al verhalen over zijn leven,  

maar ik hoopte ook nieuwe dingen te horen. 

Ik wilde echte oral history interviews verkrijgen,  

zoals Gibson (1999) ze omschrijft. 

Natuurlijk kneedde ik het verhaal,  

want ik stelde vragen (Owens, 2007).  

Ik vond bepaalde dingen belangrijker dan andere. 

Ik dacht aan mijn theoretische wortels en aan mijn onderzoeksvragen. 

Ook Dominiek vertelde bepaalde dingen wel,  

en andere dingen niet. 

Hij is fier op zijn levensweg. 

Hij wil met zijn verhaal naar buiten komen,  

zoals Jan-Jan hem had gevraagd. 

Dominiek had eigen redenen en doelen om mee te werken aan mijn masterproef 

(Swain et al., 1998). 

Hij zei soms: “Dit moet er niet in komen”. 

Hier rekening mee houden hoort ook bij informed consent. 
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Door open interviews te doen,  

kom je soms uit bij stukken van een verhaal  

die de participant liever niet publiek maakt (Swain et al., 1998). 

Dan kan je niet als onderzoeker zeggen: 

“Je hebt toestemming gegeven,  

dus ik mag alles wat je zegt gebruiken in mijn onderzoek.” 

De woorden en zinnen zijn zoveel mogelijk van Dominiek. 

De structuur heb ik voorgesteld. 

Dominiek keurde dit goed. 

 

Waarom deze kleuren? 

Het geel staat voor Dominiek. 

Het groen staat voor mij. 

Er is een evenwicht. 

Dat probeerde ik na te streven. 

Het is een beetje mijn verhaal,  

het is een beetje zijn verhaal. 

Onze doelen zijn anders:  

Dominiek wil met zijn verhaal naar buiten komen. 

Hij wil mensen bewust maken. 

Ik wil dingen te weten komen in verband met mijn onderzoeksvragen. 

Daarom is het verhaal een eindproduct voor Dominiek, 

en is het een stukje van mijn thesis. 

 

Deze vraag stelde ik mij minder in de samenwerking met Marc. 

Marc vertelde welke beelden in het filmpje moesten. 

Ik stelde hem ook vragen,  

maar dit was om te weten te komen wat hij wilde  

en wat zijn mening was. 

Die vragen veranderden niets aan het verhaal dat de beelden vertellen. 

Stukken wegknippen verandert echter ook het verhaal 

maar ik vroeg aan Marc welke stukken mochten blijven  

en welke er uit mochten. 
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Voor de korte versie van het filmpje voor het congres  

kozen de kernleden en coachen welke verhalen er in moesten. 

Mijn onderzoeksvragen waren niet sturend. 

 

De kleuren hier tonen een andere verdeling. 

Ik had het gevoel dat ik Marc coachte bij het maken van de film. 

Studente, onderzoekster, coach of vriend?  

Doorheen de samenwerking met Dominiek en Marc  

veranderde mijn relatie tot hen voortdurend (Gilbert, 2004). 

 

Onderzoekster of studente  

Tijdens bijeenkomsten met Dominiek of Marc was ik  

geen afstandelijke onderzoekster die alles analyseert. 

Dat was ook niet mijn bedoeling. 

Die rol bewaarde ik voor aan mijn bureau,  

als ik mij over de teksten boog. 

Een studente was ik altijd. 

Ik wilde heel graag bijleren. 

In het begin was er een afstand 

maar die afstand kan je niet behouden  

als je met mensen over hun levensverhaal praat. 

Ik vond het niet juist om mij afstandelijk te gedragen. 

Naarmate we langer samenwerkten,  

werd ik afwisselend coach of vriendin.  

 

Coach 

Zowel Dominiek als Marc vroegen geen ondersteuning van anderen  

om met mij samen te werken. 

Ik probeerde telkens om goed af te stemmen op hun verwachtingen.  

Ik probeerde hen ook te ondersteunen om te zeggen wat ze wilden zeggen,  

of om beslissingen te maken tijdens de samenwerking.  

De rol van onderzoeker en coach liep door elkaar. 
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Ik denk dat een onderzoeker van levensverhalen  

bij alle mensen een ondersteunende taak heeft. 

Je graaft in persoonlijke informatie. 

Er moeten interpretaties en keuzes worden gemaakt. 

De onderzoeker kan dat niet alleen,  

maar ook de mensen die meewerken aan het onderzoek  

mogen daarin niet alleen staan. 

 

Vriendin 

Er groeide vertrouwen. 

Ik kwam bij Dominiek thuis en leerde zijn netwerk kennen. 

Ik ging bij Marc op bezoek in Aalst,  

ik ging mee op werkweekend met ONT. 

Beiden kwamen ook bij mij thuis. 

De nabijheid hielp om tot goede resultaten te komen. 

Een beetje zoals bij goede collega‟s op het werk. 

Ik wilde echter voorzichtig zijn met verwachtingen voor later. 

Ik wist zelf niet altijd wat goed was. 

Daarom was afronding van de samenwerking voor mij een moeilijk punt. 

Ik zocht naar manieren om de masterproef als project af te ronden,  

zonder het contact te verbreken (Swain et al., 1998). 

Misschien is het voor mij, voor Marc en voor Dominiek  

een goed idee dat ik coach word bij ONT. 

Strenge meesters 

Dominiek en Marc vertelden vaak over punten geven op mijn werk.  

Dominiek vertelde aan professor Van Hove over mij.  

Dit liet hij mij ook weten. 

Als ik eens iets vergat  

of een fout schreef,  

zei Dominiek al lachend dat ik moest oppassen,  

want hij kon mij buizen. 

Marc zei ook af en toe iets over de punten op de masterproef.  

Hij wilde mij ondersteunen bij het schrijven, 
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zodat ik niet gebuisd zou zijn. 

Beide heren maakten mij duidelijk dat zij echte medewerkers waren  

in mijn masterproef.  

Dat zij ook nadachten over mijn werk:  

Deed ik het wel goed?  

Was het wel correct? 

Voor mij was het ook een teken dat ze beiden bezorgd waren. 

Dominiek en Marc wilden mij helpen om een goed werk te maken. 

Dominiek wilde wel een goed woordje doen bij Van Hove. 

Marc wilde stukken nalezen,  

zodat het goed zou zijn. 

Voor mij zijn dit tekenen van een onderzoeksrelatie met respect voor elkaar  

en een zo eerlijk mogelijke verdeling van macht  

(zoals Swain et al. (1998) het aanraden). 

Propaganda 

Tijdens de samenwerking met Dominiek en Marc kreeg ik van hen  

heel wat informatie toegestopt. 

Dominiek gaf mij een boek over PAB,  

ik mocht een DVD van GRIP lenen. 

Van Marc kreeg ik een folder van GRIP,  

een tekening van Schoeters en De Witte,  

een balpen over mensenrechten,  

een boekje van Schoeters,… 

Dat leek een beetje op wat politiekers doen voor de verkiezingen. 

Ze wilden mij informatie geven,  

tonen waarmee ze bezig zijn,  

en mij overtuigen van hun goede zaak. 
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Verhalen analyseren 

Aan de hand van de Listening Guide denk ik na  

over een levensverhaal van Dominiek. 

Dat verhaal zit als apart boekje bij deze masterproef.  

De analyse volgt de indeling van het boek  

en is beter te volgen als je het volledige verhaal gelezen hebt. 

Ik analyseer 4 verhalen op de DVD van de Chicago-Wereldreizigers. 

De DVD zit apart bij deze masterproef. 

Ook hier is het makkelijker om de analyse te volgen  

als je de volledige verhalen gezien hebt. 

Ik ga aan de slag met een verhaal over Janine De Rop. 

De oorspronkelijke interviews zijn te vinden in het werk van Van Den Steen (2003).  

Ik kies voor fragmenten waarin het gaat over veranderingen  

en over beslissingen nemen.   

Ik weet dat ik hierdoor ook veel informatie verlies,  

maar die stukken passen het best bij mijn onderzoeksvragen. 

 

Per stukje schrijf ik kort op wat ik leer,  

of wat mij opvalt. 

Ik kijk naar het ik-verhaal.  

Dat is wat iemand over zichzelf vertelt in de ik-persoon. 

Ik kijk naar de relaties van de ik-persoon. 

Wat doet die samen met anderen? 

Deze relaties zijn microsystemen. 

In het verhaal zitten elementen die iets zeggen over onze samenleving.  

Ik leer iets over hoe het leven vroeger was in Vlaanderen, 

en hoe het nu is. 

Ook personen veranderen mee. 

Dat is het chronosysteem.  

Ik heb ook bijzondere aandacht voor plaatsen.  

Ik leer iets over de regels en gewoontes in de samenleving. 

Dat is het macrosysteem. 

Ik vind ook verhalen van anderen die verweven zijn  

met de verhalen van Dominiek en de Wereldreizigers.  
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De verhalen van anderen worden in de Listening Guide niet apart bekeken. 

Ik doe dit wel. 

Verhalen van anderen doorkruisen iemands verhaal. 

Dat doet mij denken aan de rhizome. 

Ik kleur de tekst. 

Dit is niet altijd eenvoudig. 

Sommige zinnen vertellen iets over verschillende dingen. 

 

Ik maak schema‟s om te tonen hoe iets ineen zit. 

Zo toon ik de relaties. 

Ik toon stukjes kaart die ik via Google maakte. 

Zo kan ik de afstand tussen plaatsen laten zien, 

of de levensweg van mensen tonen. 
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Een verhaal van Dominiek 

Hoofdstuk 1: De mensen rondom mij 

Geboorte 

Op 6 april in 1964 werd ik geboren.  

In het gezin was er geen plaats voor een persoon met een beperking. 

De geboorte is de eerste belangrijke gebeurtenis in ieders leven.  

Je komt ter wereld in een bepaald gezin.  

Dat kies je niet.  

Het gezin van Dominiek zorgde niet voor hem.  

Dit stukje zegt ook iets over hoe mensen in Vlaanderen,  

in de jaren ‟60 keken naar kinderen met een beperking.  

Een kind met een beperking werd gezien als niet-normaal  

en niet-passend in een gewoon gezin.  

   

                                                       Dominiek 

 

Bij de familie Goethals 

Mijn pleegouders wilden graag kinderen  

maar dat lukte niet direct.  

Ze zochten daarom een pleegkind.  

Ze vonden in de krant een advertentie van Ons Tehuis. 

Alles werd geregeld met de directeur. 

Toen kregen ze toch 2 zonen: Wout en Bart.  

Maar in de weekends mocht ik bij hen komen. 

We komen terecht in het verhaal van Robert en Yolanda Goethals.  

Zij wilden hun kinderwens waarmaken.  

Ons Tehuis zocht pleeggezinnen voor de kinderen.  

Dit soort beslissingen werd over de hoofden van kinderen heen  

geregeld door volwassenen.   

Hier was dat de directie van Ons Tehuis en het pleeggezin.  

Kinderen zelf hadden geen keuze.  

Dominiek was blij dat hij bij hen mocht komen. 

 

Gezin 
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                                                       Dominiek 

 

 

 

Minder contact met het pleeggezin 

In mijn tienerjaren zag ik mijn pleegouders niet meer zo vaak.  

Robert was toen trainer van Beveren en AA Gent geworden.  

Die ploegen speelden op Europees niveau.  

Overdag gaf hij les op een school.  

Dat was heel druk voor hem.  

Op datzelfde moment ging het minder goed met de gezondheid van mijn 

pleegmoeder.   

Wout en Bart studeerden.  

Iedereen had het druk. 

Door veranderingen in het pleeggezin en door de grotere afstand,  

zag Dominiek zijn pleeggezin veel minder.  

Op dat moment zat Dominiek in zijn tienerjaren  

en beleefde hij een minder fijne tijd.  

Net dan was iedereen veel minder beschikbaar  

en waren ze met hun eigen dromen bezig.  

Zorg voor weeskinderen of geplaatste kinderen 

Ons Tehuis:  

Kinderen  

            Opvoeders  

 

Robert      Yolanda 

Wout          Bart 

Pleeggezin 
Ons 

Tehuis 
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                                                         Dominiek 

 

 

 

 

Jan-Jan leren kennen 

Ik leerde hem kennen op een congres in Brugge. 

Het ging over PAB. 

Ik vertelde hem dat ik graag een PAB wou. 

Hij zei dat alleen wonen moeilijk zou zijn zonder familie, zonder netwerk  

en zonder assistenten. 

Het PAB bracht Dominiek en Jan-Jan samen in Brugge.  

PAB was een vernieuwend concept  

in de Vlaamse zorg voor personen met een beperking.  

Jan-Jan was al sinds 1987 bezig met andere mogelijkheden voor de organisatie  

van wonen voor personen met een beperking (Billiet, 2010).  

Dominiek wilde graag alleen wonen.  

Jan-Jan vertelde Dominiek dat hij daarvoor ondersteuning nodig had. 

Iemand (met een verstandelijke beperking) kan dat niet op zijn eentje. 

 

 

Robert      Yolanda 

Wout          Bart 

Tordale: 

Jongens met een verstandelijke 
beperking 

Broeders/opvoeders 

Jan-Jan 

Congres 

PAB 

Dominiek 
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199620: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1999: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Deze figuur maakte ik op basis van de informatie in het boek van Billiet (2010). 

Guy Swennen 

 

Jan-Jan  Dominiek 

 

Independent 

Living Vlaanderen 

 

Vlaamse 

regering 

 

geen PAB 

Mieke Vogels 

 

Jan-Jan  Dominiek 

 

Independent 

Living Vlaanderen 

 

Vlaamse 

regering 

 

PAB 
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Een netwerk oprichten. 

Het netwerk werd opgericht met Jan-Jan, Carolien en Geert Carette. 

Jan-Jan kwam naar de Kortemarkstraat om mij te bezoeken. 

Maar het huis was niet aangepast voor iemand in een rolstoel.  

Goed dat het mooi weer was, we zijn naar een park gegaan.  

Ik vertelde hem dat ik in Gent wilde wonen. 

Jan zei: “Om uit Tordale te geraken heb je een netwerk nodig  

en een PAB-assistent.”  

Carolien was een goede vriendin van Jan.  

Ik leerde haar kennen op een congres over PAB.  

Ze kende veel over PAB, want ze had een assistent voor haar zoon. 

Ze zat in de raad van bestuur van GRIP.  

Als ik bij ONT zat, coachte ze mij. 

Dat was elke maandag. 

Geert Carette was een opvoeder in Tordale.  

Hij dacht mee over mijn toekomst. 

Zo is dat begonnen.  

In december 2003 ondertekende iedereen het netwerkcontract.  

Jan en ik hebben dat samen gemaakt.  

We hebben dat gevierd, met champagne!   

Dominiek had een tijd in ONT gezeten.  

Hij wilde alleen wonen in Gent,  

in plaats van Begeleid Zelfstandig Wonen in Tordale, Torhout.  

Jan-Jan woonde ook in Gent.  

Dan zou Dominiek op bezoek kunnen gaan.  

Jan-Jan en Carolien kenden elkaar goed en wisten veel over PAB.  

Door coaching en doordat ze beiden in GRIP zaten,  

waren Dominiek en Carolien vrienden geworden.  

Samen werkten deze 4 mensen aan een contract voor een netwerk,  

om zo Dominieks dromen te ondersteunen.  

Dat het een echte samenwerking was,  

was voor Dominiek heel belangrijk.  

Het netwerk was een Canadees idee,  

dat Jan-Jan erg goed vond.  
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Contract is een woord dat doet denken aan de zakenwereld  

maar ook in de zorgsector wordt dit gebruikt.  

Officiële afspraken zijn nodig om zeker te zijn  

dat iedereen zijn steentje bijdraagt zoals beloofd.  

Die structuur is een houvast voor het handelen van mensen.  

In Vlaanderen vieren we belangrijke gebeurtenissen met vrienden, familie  

en eten of drinken, zoals champagne.  

Huizen zijn hier gebouwd zonder dat er rekening is gehouden  

met personen in een rolstoel. 

 

 

 

 

                                                                Dominiek 

 

 

 

Alleen wonen 

Mijn netwerk heeft mij geholpen om alleen te wonen.  

Dat was het tweede belangrijke punt.  

Via een PAB is dat gelukt.  

Vroeger ging het geld naar Tordale in plaats van naar mij.  

Het was niet simpel om dat te veranderen.  

Jan heeft zich daar voor ingezet.  

Hij wilde aanpassingen in de wetten zodat mensen zelf zouden kunnen kiezen 

hoe ze leven. 

Met het hele netwerk hebben we ook afgesproken  

wat mijn assistenten moeten doen. 

Alleen wonen was een droom die in vervulling ging.  

Samen met het netwerk werd dit mogelijk gemaakt.  

Alleen, zonder familie, zou dit niet gelukt zijn.  

  

Jan-Jan 

Geert Carette     

Carolien Callens 

 

Mogelijkheid van een PAB 

Tordale 

Hebben een PAB 
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Het PAB, als nieuwe mogelijkheid om de zorg te organiseren,  

was een voorwaarde om dit te kunnen bereiken.  

Zonder PAB, geen kans voor Dominiek om op eigen benen te staan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met het netwerk bekijken we nu of het mogelijk is om zonder voogd of 

bewindvoerder te werken.   

… 

We gaan vragen of BOL ons wil helpen. 

In samenwerking met zijn netwerk wilde Dominiek werken aan ontvoogding.  

Zo moesten niet alle beslissingen in verband met geld via de vrederechter passeren. 

Mensen die dicht bij Dominiek staan konden dan samen beslissen.  

Ze gingen te rade bij BOL21 voor advies en ondersteuning.  

Het bestaan van deze organisatie was belangrijk voor het waarmaken van het plan. 

 

 

 

 

 

                                                           
21 BOL-BUDIV werd recent omgedoopt tot Onafhankelijk Leven. 

PAB is mogelijk 

Dominiek 

Jan-Jan 

Wout 

Carolien 

Geert Carette 

Rosanne 

 

 

Ik wil alleen 

wonen! 

 

Wij steunen 

jouw droom! 

Maakt jouw 

droom  

mogelijk 
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Hoofdstuk 2: Wonen 

Naar De Kribbe 

Ik ben geboren in een stal op een boerderij in Roesbrugge-Haringe, 

in de Westhoek.  

Als baby werd ik naar De Kribbe gestuurd. 

Dat is in Oostende.  

Maar daar weet ik niets meer van.  

 

 

 

 

Dominiek 

Wout 

Carolien 

Hilde 

Tony 

Cor 

 

 

Onafhankelijk Leven  

(BOL-BUDIV) 

 

 

Ontvoogding 

 

steun 

Roesbrugge

-Haringe 

Oostende 
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Naar Ons Tehuis 

Als ik 3 jaar was, kwam ik terecht in Ons Tehuis in Ieper.  

Dit was een tehuis voor weeskinderen. 

Mijn broers en zus zaten daar ook. 

Ik weet niet wie dat beslist heeft.  

Ik denk de directeur van Ons Tehuis. 

Dominiek werd deel van een groep, de weeskinderen van Ons Tehuis.  

De beslissingen werden zonder hem genomen,  

bovendien weet hij niet goed hoe dat allemaal is verlopen.  

Ons Tehuis is een gemengde voorziening voor kinderen.  

 

 

 

Naar Tordale 

Ik droomde ervan om tuinman te worden. 

Dan zou ik in Bellewaerde kunnen werken.  

De directeur van Tordale vroeg wat ik later wilde worden.  

Hij zei dat ik in Tordale voor tuinman kon leren.  

Tordale was een instelling in Torhout.  

De eerste 3 jaar leerde ik planten verzorgen.   

Dominiek kon na overleg met de directeur naar een school  

waar hij het beroep kon leren dat hij wilde. 

Daarna volgde ik een opleiding beschutte werkplaats en bezigheid.  

  

Roesbrugge

-Haringe 

Oostende 

Ieper 
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Zonder dat Dominiek inspraak had,  

werd hij naar een andere studierichting gestuurd. 

Ik vroeg toen aan een broeder: “Kan ik leren voor broeder?”.  

Hij zei: “Een persoon met een verstandelijke beperking  

kan niet leren voor broeder”.  

Het was de eerste keer dat ik hoorde dat ik een verstandelijke beperking had.  

Ik wist niet wat hij bedoelde.  

Mijn droom viel in het water.  

Mijn 2de droom was leraar worden.  

Dat kon ook niet.  

Ik dacht toen: het is best dat je niet meer droomt.  

Ik voelde mij opgesloten.  

Mijn vrijheid werd afgenomen.  

Ik had het gevoel dat men mij bedrogen had.  

Dat men mij gelokt had om naar hier te komen.  

Dominiek hoorde opeens bij een andere groep.  

Hij was niet meer een weeskind,  

maar wel een jongen met een verstandelijke beperking.  

De broeder maakte hem duidelijk dat hij daarom zijn dromen niet kan waarmaken. 

Dominiek schikte zich naar zijn lot:  

mensen met een beperking dromen best niet.  

Hij voelde zich hier heel slecht bij.  

Er was geen goede relatie meer met de broeder(s). 
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Ik ging om borden… 

Ik ging met de fiets naar het werk in Torhout.  

Op de terugweg naar Wijnendale ging ik een keer niet rechtstreeks  

naar Hermelijn.  

Ik ging om 6 borden en 6 tassen en 6 glazen.  

Ik stak het in een rugzak, zodat de opvoeder het niet zag. 

… 

Ik zocht in de krant naar huisjes te huur in Ieper. 

Ik vroeg me af hoeveel dat zou kosten. 

De opvoeders wisten niet dat ik op zoek was. 

Dominiek woonde in een groepshuis  

en werkte in de Beschutte Werkplaats.  

Zijn aankoop toonde zijn droom.  

Dominiek wilde alleen wonen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorg en onderwijs voor jongens 

met een verstandelijke beperking 

Dominiek 

 

 

 

  

Tordale 

 

Tuinman worden 

in Bellewaerde 

Broeder 

worden Leraar worden 

 

geen  

steun 
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Hij deed zijn aankoop zonder dat de opvoeders dit wisten.  

Hij vertrouwde ze niet.  

Dominiek werd door hen niet ondersteund in zijn droom.  

Opvoeders en personen met een beperking hadden tegengestelde belangen  

en er was geen samenwerking. 

 

 

 

In de rechtbank kreeg ik te horen:  

“Zolang ik hier rechter ben, kan je geen huis kopen.” 

Deze rechter maakte Dominiek duidelijk dat hij niet moest dromen.  

Dit weerspiegelt ook de samenleving:  

personen met een beperking krijgen geen steun uit juridische hoek. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geen juridische steun aan personen 

met een verstandelijke beperking 

Dominiek 

 

 

 

  

Rechter 

 

Een huis 

kopen 

 

geen  

steun 

Dominiek               Broeders en opvoeders  
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Van beschutte werkplaats naar bezigheid 

Eigenlijk was de bezigheid ook mijn keuze niet.  

Dat is geregeld geweest als ik in Beernem zat.  

Het liefst van al wou ik Tordale verlaten.  

Ik ben nog veel weggelopen. 

Dominiek werd niet betrokken in beslissingen die zijn leven sterk veranderen.  

Hij werd naar een andere plaats gestuurd. 

Ondertussen, in Tordale, werd iets beslist dat zijn leven veranderde. 

Men besliste in de plaats van de personen met een beperking.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik wou in Ieper wonen en werken in Bellewaerde.  

Dat was al mijn droom van toen ik 12 jaar was 

maar ik moest stoelen vlechten en zeefdrukken. 

Soms boeken binden of dozen plooien voor trouwkleren.  

Ik deed daar vanalles.  

De sfeer was leuker dan in de beschutte werkplaats.  

Dominiek 

 

Dokter         Verpleegster An 

 

Broeders en 

opvoeders  
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Toch was je vooral met je eigen werk bezig.  

Je mocht geen foutjes maken. 

De bezigheid strookte niet met de dromen van Dominiek.  

De activiteiten die hij moest doen waren opgelegd door opvoeders.  

Dominiek miste fijne sociale contacten.  

Het werk legde druk op hem. 

 

Wonen in de leefgroep 

We woonden met 14 in de leefgroep in Lichtervelde.  

Dat was soms moeilijk.  

De nieuwe woonsituatie van Dominiek sloot niet aan bij zijn eigen droom.  

Het grote aantal medebewoners maakte leven zoals je het zelf wil moeilijk. 

Als ik toekwam met mijn tv,  

had ik nog geen distributie.  

De opvoeders hebben mijn tv dan op zolder gezet. 

Dominiek moest een stukje van zijn eigenheid afstaan.  

De groep (of de begeleiding?) ging voor op de persoon zelf.  

Dominiek vertelde niet of deze beslissing in overleg genomen was. 

 

Een camera kopen 

Als je iets wilde kopen, kwam dat eerst in de opvoedersvergadering.  

Soms kreeg je daar ook het antwoord “Neen, het is te duur voor jou.”  

Dat was zo voor de camera. 

Het was net hetzelfde als in Wijnendale. 

Dominiek kreeg niet de mogelijkheid om zelf te beslissen wat hij deed met zijn geld. 

Als hij de vraag stelde,  

werd deze besproken zonder hem erbij.  

Overleg vond plaats tussen professionelen,  

de cliënt werd niet betrokken.  

Ongeacht zijn interesse voor camera‟s en filmen,  

beslisten opvoeders dat dit voor hem te duur was.  

Dus mocht het niet.  
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Dominiek 

 

Eten en drinken 

Zelfs als je iets niet lust, moest je het eten.  

Je moest pap eten.  

Ik lust dat niet.  

Nu komt er geen pap in huis,  

zelfs geen rijstpap!  

Op je verjaardag mocht je wel eens kiezen.  

Andere dagen bepaalden de opvoeders het eten!  

De opvoeders bepaalden naar welk tv-programma we moesten kijken.  

Als er bloot in kwam, verzetten ze het. 

Dominiek had geen controle over dagelijkse dingen.  

De opvoeders beslisten alles.  

De instelling bepaalde hoe je leven eruit zag. 

Alles wat met seksualiteit te maken had,  

was taboe voor personen met een verstandelijke beperking.  

Hij benadrukte het verschil met zijn leven nu. 

Als het 12 uur was,  

wensten we gelukkig Nieuwjaar. 

Daarna moesten we naar bed.  

Intussen zat hij in den drank  

maar wij mochten niet drinken!  

Alleen als hij besliste dat het mocht! 

Alcohol drinken en het slaapuur werden ook gecontroleerd  

door opvoeders of de directeur.  

De regels hingen af van de willekeur van de directeur. 

 

Tordale denkt na over verandering 

Na de congressen begon er iets te veranderen.   

Ze hadden gezien dat er dingen anders konden.  

… 

Opvoedersvergadering  
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Er was ook een leefgroep waar de begeleider 1 keer per week kwam.  

Hij controleerde de kassa van de voeding.  

Daarin zat het geld dat je kreeg voor ontbijt en avondmaal.  

‟s Middags moesten we samen eten of je eet op het werk.  

Toen hebben ze onze mening wel gevraagd.  

Ik wou ergens alleen wonen.  

Ik wou enkel hulp voor mijn papieren. 

Nieuwe uitgangspunten voor de zorg, onder andere voorgesteld op 2 congressen, 

zetten de mensen in Tordale aan het denken.  

Ze organiseerden woonvormen waarbij de begeleiding minder intensief was.  

Dit veranderde ook de job van heel wat mensen.  

Ze maakten wat ruimte voor de mening van cliënten.  

Dominiek kon zijn dromen luidop vertellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe tendensen in de zorg voor personen 

met een verstandelijke beperking 

Dominiek 

  

 

Medewerkers 

van Tordale  

Congres in Retie 

Congres in  

De Haan 
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Overstap naar Begeleid Zelfstandig Wonen 

Toen ben ik naar de Kortemarkstraat gegaan.  

Dat was ook een deel van de instelling.   

… 

We waren met 4 in een huis.  

Er was een keukentje, een living,…  

Elk had zijn eigen kamer.  

Pas in de Kortemarkstraat heb ik mijn eerste camera kunnen kopen.  

Pas toen kon ik zelf kiezen wat ik wilde eten.  

Ik kon zelf kiezen naar welk tv-programma ik keek. 

Maar ik was het beu dat er regels waren over op tijd binnenkomen.  

Ik kon niet kiezen wanneer iemand mij kwam controleren voor mijn geld.  

Ze wilden altijd weten waar ik naartoe ging.  

Ik wilde alleen wonen.  

De nieuwe woonvorm (en woonplaats) opende heel wat deuren,  

maar vele bleven nog gesloten.  

Zelfstandig leven binnen een instelling, dat was niet logisch. 

De begeleiding controleerde Dominiek.  

Hij wou meer keuzevrijheid dan hij kreeg in het Begeleid Zelfstandig Wonen.  

Maar de directeur geloofde er niet in.  

Ik zou me eenzaam voelen en ongelukkig zijn volgens hem.  

Hij zei alleen negatieve dingen.  

Hij dacht niet na over oplossingen.  

„99: 

De Haan 

Tordale 

‟95: 

Retie 
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Jan deed dat wel.  

Moest ik Jan-Jan Sabbe niet gekend hebben,  

zat ik nog altijd in Tordale.  

Jan vertelde mij over PAB. 

Als het PAB in zijn projectfase was, 

heb ik mij ingeschreven.  

De directeur van Tordale geloofde er niet in.  

Binnen Tordale was er geen mogelijkheid om meer zelfstandigheid te krijgen.  

Jan-Jan geloofde er wel in.  

Hij werkte aan PAB, een oplossing.  

Jan-Jan was een goede vriend van Dominiek.  

Met de directeur van Tordale had hij geen vertrouwensband. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En in Gent 

Ik wilde dicht bij Jan wonen.  

Gent is ook dichter bij Brussel.  

Voor vergaderingen van GRIP moet ik veel naar Brussel.  

Ik ga elk jaar naar de Gentse feesten om optredens van Vanessa Chinitor te 

zien.  

Dat is mijn favoriete zangeres.  

Niet alleen zelfstandigheid was belangrijk voor Dominiek.  

Hij maakte ook een sprong van het West-Vlaamse platteland  

naar de levendige stad Gent. 

Dominiek 

 

 

Directeur 

Tordale 

 

Jan-Jan 

 

Alleen  

wonen 

 

steun 

geen 
steun 
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EEP-bureau 

1 maart start ik met een eigen EEP-bureau. 

… 

Het idee is er al lang.  

Sinds ik samen met Jan mijn eigen EEP opstelde,  

vond hij dat ik mensen goede raad zou kunnen geven.  

Mijn netwerk vond dit ook een goed idee.  

Dan hebben we overlegd met VMG.  

Zij vonden het goed dat ik dat bureautje kon krijgen. 

Nieuwe dromen van Dominiek konden rekenen op interesse en ondersteuning.  

Hij kreeg kansen om ze te realiseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 

Contact met meisjes 

Sinds ik alleen woon, babbel ik tegen wie ik wil. 

Man of vrouw, het maakt niet uit. 

Dominiek koos vrij welke sociale relaties hij aanging.  

Hij werd niet gecontroleerd door assistenten of mensen uit zijn netwerk. 

  

VMG 

 

Dominiek 

Jan-Jan 

Wout Carolien 

Hilde Tony 

Cor 

 
EEP- 

bureau 

S 
T 
E 
U 
N  

STEUN  
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Jongens en meisjes mochten samen spelen. 

In Ons Tehuis mocht Dominiek met alle kinderen spelen.  

Als je in Tordale met een meisje in contact kwam werd je gestraft.  

In Oostduinkerke kwam ik mijn zus tegen en ik moest in de hoek staan.  

De opvoeder zei dat ik niet in contact mocht komen met meisjes.  

In Tordale waren er andere regels.  

Opvoeders verboden Dominiek om contact te hebben met meisjes.  

Dominiek mocht niet zelf kiezen om met meisjes te spelen of te praten.  

Jongens met een verstandelijke beperking in een katholieke instelling  

werden weggehouden van het andere geslacht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik zag eens een moeder borstvoeding geven,  

maar ik wist niet wat dat was.  

“Dat heb je allemaal niet nodig”, zeiden ze.  

Ik kreeg geen uitleg. 

De opvoeders mochten geen uitleg geven,  

ook al wilden ze het soms wel. 

Dominiek kreeg van opvoeders geen uitleg over borstvoeding.  

Hij kreeg geen (toegang tot) informatie,  

ook al wilde hij die wel.  

Ons Tehuis 

 

Dominiek 

 

jongens 

en 

meisjes 

Tordale 

 

Dominiek 

 

enkel jongens 

 

contact met 

meisjes verboden 

Gent 

 

Dominiek 

 

iedereen waar 

Dominiek zich 

goed bij voelt  

2004 - … 1967 - 1978 1978 - 2004 
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Opvoeders moesten luisteren naar de directie.  

Men wilde jongens met een verstandelijke beperking zo ver mogelijk weghouden  

van alles wat met seksualiteit te maken had.  

In Zwitserland stond ik een keer buiten eentje te smoren  

en ik zei goeiedag tegen een meisje.  

Ik werd later op het matje geroepen bij de directeur.  

Hij vond dat onbeleefd.  

De dag erna zag ik dat de directeur tegen dat meisje zelf goeiedag zei.  

En wij mochten dat niet!  

Hij gebruikte zijn macht tegen personen met een beperking.  

Wij voelden dat we zo niet ver zouden geraken. 

Dominiek voelde de verschillen in wat hij mag  

en wat de directeur mag aan als onrechtvaardig.  

Hij benoemde zichzelf als deel van een groep.  

Zolang directies macht gebruiken tegen personen met een beperking,  

konden zij niet leven zoals iedereen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marleen 

Maar de vraag is nog altijd:  

Waarom heb ik dat nooit aan de ouders van Marleen gezegd? 

Tot op de dag van vandaag weten zij niet dat ik gevoelens had voor Marleen. 

Dominiek was verliefd op Marleen,  

een meisje uit het koor.  

Dominiek 

 

 

Meisje 

Directeur 

 

 

Meisje 

Medewerkers 

Tordale 

Cliënten 

Tordale 
    macht over 

    macht over 
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Hij durfde niet vertellen over zijn gevoelens.  

Dat wilde hij nochtans wel.  

(Waarom) was hij bang voor de reacties? 

Toen ze gestorven was in een brand,  

hebben ze me naar een dokter gestuurd in Beernem.  

Een psychiater.  

Dat was gedwongen, dat was mijn keuze niet.  

De dokter wou mij pillen voorschrijven.  

Er was een verpleegster die stage deed.  

Ze heette An.  

Ze zei dat praten meer zou helpen dan pillen.  

De staf in Tordale besliste dat hij naar aanleiding van het plotse overlijden  

van Marleen naar Beernem moest.  

Dat was niet op vraag van Dominiek.  

Hij had zelfs geen inspraak in deze doorverwijzing.  

Ook in de behandeling had hij geen inspraak,  

tot een stagiaire voor hem opkwam. 

In Tordale had ik het gevoel:  

alles is nog zoals het was. 

Ik wilde toen zelfmoord plegen.  

De directeur geloofde niet dat iemand met een handicap alleen kon wonen  

of een relatie kon aangaan.  

Hij zei: “De meisjes komen alleen voor je geld”. 

Dominiek werd terug naar Tordale gestuurd.  

Hij voelde zich slecht. 

Hij wilde verandering,  

maar werd geconfronteerd met de visie van de directeur  

(en dus van de instelling).  

De directeur maakte Dominiek bang voor vrouwen  

door er clichés over te vertellen. 
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Eindelijk informatie 

Pas toen ik in Gent woonde,  

kon ik met mijn vragen terecht bij mijn persoonlijke assistent  

en bij Jan Sabbe.  

Toen zei Jan:  

“Je volgt best eens een cursus bij VMG”. 

Ik heb een vorming gevolgd in Ieper. 

Via Jan-Jan raakte Dominiek aan informatie.  

Zo kon hij zelf actief op zoek naar antwoorden op zijn vragen. 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 4 

Naar het congres “Wij vragen het woord” 

In 1995 was er in een congres in Retie.  

Het heette “Wij vragen het woord”. 

Geert Van Hove heb ik daar leren kennen. 

Het congres was georganiseerd door de unief van Gent tesamen met VMG.  

Een begeleider in Tordale zei:  

“Misschien is het wel eens interessant om daar naartoe te gaan.”  

Achteraf zei hij:  

“Je moet er niets van geloven. Alles blijft zoals het nu is.”  

Ik zat in een groepje rond wonen.   

Je kon daar je verhaal doen.  

Dominiek kreeg vanuit Tordale de kans om naar dit congres te gaan.  

Hij leerde er nieuwe mensen en ideeën kennen.  

Hij mocht er zijn stem laten horen.  

  

      Assistent  Jan-Jan 

Dominiek 

 

VMG 
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De opvoeder maakte Dominiek duidelijk  

dat hij de nieuwe ideeën niet moest meenemen naar Tordale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONT 

Ik kwam in Onze Nieuwe Toekomst terecht door Marc Lenoor.  

Hij zat ook in Tordale.  

Marc was toen voorzitter van ONT.  

Marc zei tegen mij:  

“Misschien is het iets voor u. Jij weet daar veel over.”  

Ik ben dan eens naar een vergadering geweest.  

Ik wou er verder in gaan en ik mocht in de raad van bestuur komen.  

Ik werkte ook mee aan het boek “1 voor allen, allen voor 1”.  

We hebben het beleidsplan van Luc Martens in eenvoudige taal omgezet. 

Dominiek werd aangesproken door Marc Lenoor.  

Hij was overtuigd na een vergadering van ONT.  

Hij ging bij de beweging en werkte mee aan projecten.  

 

 

 

 

 

Tordale 
UGent en VMG 

Dominiek          Opvoeder 

Groepje 

rond wonen 

 

Opvoeder 

 

Dominiek 
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In 2000 ben ik gestopt met ONT.  

Ik ben er uit gegaan omdat de sfeer niet zo goed was.  

Dominiek koos om uit ONT te stappen.  

De sfeer in de groep vond hij niet leuk. 

 

GRIP 

Maar als er vergaderingen zijn, ben ik erbij.  

Dan vragen ze mijn mening.  

Ik geef raad. 

Dominiek was actief in GRIP.  

Daar luisterde men naar zijn stem.  

Daar mocht hij zeggen wat hij wou en wat hij dacht. 

In 2000 werd GRIP opgericht met steun van Mieke Vogels.  

Het heette toen nog HUIS.  

Vanaf dan was ik erbij.  

Jan en Viviane hebben dat opgestart  

met nog een paar mensen met een beperking.  

Viviane heeft zelf een PAB.  

Ze is nu voorzitter van Onafhankelijk Leven. 

 

 

 

ONT 

Dominiek             Marc Lenoor 

 

 

Tordale 
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Hoofdstuk 5 

Sport 

In Wijnendale moest je ‟s avonds sporten en activiteiten doen  

met dezelfde gasten als op het werk. 

Ik deed badminton. 

Ik gaf ook les aan kinderen,  

samen met een sportleraar. 

De vrije tijd werd door het aanbod in de voorziening ingevuld.  

Sociale contacten buiten de voorziening waren er weinig.  

Dominiek deed badminton en was daar goed in.  

Hij mocht helpen lesgeven.  

Ik heb ook nog meegedaan met De Nacht Van Vlaanderen. 

Dat is een wandeltocht van 100 km.  

De tocht werd in Torhout georganiseerd.  

Van de broeder mocht ik niet meedoen.  

Het was te laat en  

wij moesten om 10 uur in bed.  

Later mochten we meedoen, maar 50 km.  

Nog geen 100 km zoals de anderen.  

Ze zagen dat we nog fit waren.  

GRIP 

Jan-Jan 

Viviane 

Geert Van Hove 

… 

Dominiek 

Vlaamse regering 

 

Mieke Vogels steunt 
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Als we zouden trainen, mochten we volgende keer de 100 km doen.  

We deden een jaar lang alle wandelingen om ons voor te bereiden. 

De broeder geloofde niet dat Dominiek dit kon.  

Men ging er van uit dat personen met een beperking  

niet hetzelfde konden als gewone mensen.  

Dominiek moest zich bewijzen.  

Het evenement paste niet in de regels van de voorziening.  

De voorziening paste zich niet aan de samenleving aan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact met de buurt 

Ik heb meegewerkt aan de mozaïek in het Pierkespark. 

Zo heb ik Shera leren kennen. 

Jan heeft aan het Pierkespark gewoond.  

Trees vertelde Dominiek over het project,  

en Dominiek was geïnteresseerd.  

Dominiek had nog nooit mozaïek gemaakt,  

maar hij leerde het snel.  

Hij leerde mensen kennen.  

Shera werd zijn assistente.  

 

 

Torhout 

Nacht van Vlaanderen wandeltocht 

Tordale: 

Broeder 

 

 

Dominiek 

Eerst: geen 

steun 

Dan: 

voorwaarden 

Meedoen 

aan  

de tocht 
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Reizen 

Nu kan ik zelf beslissen waar ik op reis ga.  

Het boekje van intersoc komt in januari toe.  

Dan kijk ik: “Die periode ga ik naar Zwitserland!”  

In de paasvakantie ga ik op fanreis met Vanessa Chinitor en Dirk Wauters.  

Dominiek vertelt dat hij nu zelf beslist waar hij op reis gaat.  

Hij toont dat er keuzemogelijkheden zijn.  

De reizen sluiten aan bij zijn interesses. 

Vroeger moest ik dat eerst vragen aan opvoeders.  

Dan kwam dat op vergadering of in de leefgroep.   

Je kon niet kiezen.  

Ze deden eens een week met tentjes.  

Ik wou dat niet.  

Maar ze hadden mij al ingeschreven.  

Zelfs als je een optreden niet graag hoorde,  

moest je mee. 

Vroeger ging dat anders.  

Dominiek moest, zonder overleg of inspraak,  

ingaan op het aanbod van de opvoeders.  

Ook wanneer hij dit niet zag zitten.  

Meedoen met het aanbod in de voorzieningen was verplicht.  

Er was weinig ruimte voor eigen keuze. 

Met Jan ben ik eens naar Zweden geweest. 

Er was iemand mee van gezinshulp. 

Trees, de vriendin van Jan kwam een dag later. 

Het was de 60e verjaardag van Adolf Ratzka van Independent Living. 

We sliepen in een natuurgebied bij oude vrienden van Jan. 

Tijdens deze reis kwam Dominiek meer te weten over onafhankelijk leven.  

Jan-Jan ging op reis, met ondersteuning, met zijn vriendin en goede vriend Dominiek. 

In de vakanties ga ik naar Bosberg.  

Dat doe ik al sinds ik in de Kortemarkstraat woonde. 

Soms help ik in de keuken.  
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Soms help ik ook mee met de fietsweek. 

Dan houd ik de auto‟s tegen. 

In Bosberg geven ze mensen met een beperking kansen om mee te werken. 

Dominiek doet dit graag.  

Hij kreeg die kans van de directeur van Bosberg.  

Personen met een beperking moeten kansen krijgen van anderen  

om te kunnen doen wat ze graag zouden willen. 

 

Autorijden 

Ik wil mijn rijbewijs halen. 

Ik heb al een autootje gekocht. 

We hebben dat besproken in het netwerk. 

Wout heeft berekend of er voldoende geld was. 

Ik heb rijlessen gevolgd. 

Autorijden, dat mocht niet in Tordale.  

Daar was geen sprake van! 

Dominiek en zijn netwerk beslissen samen.  

Er is ruimte om te kijken of de droom gerealiseerd kan worden.  

In Tordale was die ruimte er niet.  

Men dacht er zelfs niet over na of dit mogelijk zou kunnen zijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tordale 

Dominiek 

 

 

Opvoeders 

Broeders 

Gent 

Dominiek 

Wout 

Carolien 

Hilde 

Tony 

Cor 

Autorijden 
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steun 
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Muziek 

Via ONT leerde ik Rock for Specials kennen.  

Dit festival is toegankelijk voor personen met een beperking. 

Ik help er als vrijwilliger: mee opzetten en opruimen.  

Maar ook gezellig samen zitten met een cola of een pint. 

Toegankelijkheid wordt een belangrijk begrip in het denken over beperking.  

Men denkt na hoe personen met een beperking betrokken kunnen worden.  

Via ONT ontdekte Dominiek het festival.  

Hij kiest ervoor om er aan mee te werken  

en geniet van het sociaal contact tijdens het vrijwilligerswerk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als ik in Wijnendale woonde,  

zat ik daar in het koor. 

Samen met Marleen. 

Toen ik verhuisde naar Lichtervelde,  

moest ik stoppen met het koor in Wijnendale.  

Zij beslisten dat voor mij.  

Ze vonden het te ver voor mij.  

Zij bepaalden: nu ga je in dit koor! 

Niet enkel het zingen in een koor,  

maar ook de relaties met de mensen uit het koor zijn belangrijk.  

De begeleiding van Dominiek oordeelde  

dat de dichtste oplossing de gemakkelijkste was.  

De wensen van Dominiek telden niet mee. 

Rock for Specials 

ONT 

 

 

Dominiek 

 

                  …       
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Voordrachten geven 

Nu geef ik af en toe een voordracht over mijn leven.  

Leen gaat mee naar mijn voordrachten.  

Ik spreek voor studenten opvoeder  

en soms ook voor mensen die willen werken als persoonlijk assistent.  

… 

Ik ging met ONT voordachten geven in scholen.  

Ik vertelde over mijn leven en over hoe het vroeger was. 

… 

Vroeger wilde ik leraar worden.  

Door voordrachten te geven  

kan ik een beetje lesgeven. 

Dominiek wil anderen over zijn leven vertellen.  

Hij hoopt dat opvoeders iets kunnen leren van zijn levensweg.  

Door ONT is hij daarmee begonnen.  

Zijn assistente ondersteunt hem tijdens de voordrachten. 

 

 

 

 

 

 

Wijnendale Lichtervelde 

Koor 

 

Marleen 

Dominiek 

 

Koor 

 

 

Dominiek 

 

Overstap 

beslist 

door 

opvoeders 

Tordale 

 

 Studenten 
Dominiek 

Assistente 

Lesgeven 
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Sprookje 

Ik maak een verhaal over een kabouter  

die de wereld wil verkennen.  

Hij heet Jan.  

Leen helpt met het sprookjesverhaal.  

Dominiek wil een sprookjesverhaal maken.  

Het hoofdpersonage is vernoemd naar Jan-Jan.  

Dominiek krijgt ondersteuning van zijn assistente. 

 

Website 

Mieke Vogels is meter van de website,  

Roel Vander Stukken is peter. 

De tekst heb ik met GRIP gemaakt.  

Mijn website maakte ik met Jan.  

Elke zondag ging ik bij hem op bezoek.  

Dan aten we samen een eclairtje.  

Mijn assistente schreef dan dingen op  

terwijl Jan en ik babbelden.  

Jan heeft ook gezorgd voor iemand die mijn website beheert.  

Jan zei: “Mensen kunnen van jou leren.”  

Andere mensen vinden het verhaal van Dominiek belangrijk.  

Ze stimuleren hem om ermee naar buiten te komen.  

Jan en een assistente ondersteunden dit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

GRIP 

 

 

Jan-Jan 

 

Dominiek 

Assistente 

Beheerder  

website 
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Videoclub 

Via internet heb ik deze club gevonden. 

Met mijn assistente was ik op zoek naar een filmclub in de buurt. 

Tony is de voorzitter. 

Hij voerde mij elke dinsdag naar huis. 

We zijn goede vrienden geworden. 

Zo is hij in mijn netwerk geraakt. 

Dominiek was al lang geïnteresseerd in camera‟s.  

Met een assistente zocht hij informatie over een videoclub.  

In de videoclub was Dominiek welkom.  

Hij vond er een goede vriend, die nu in zijn netwerk zit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb een handleiding gemaakt over werken met een filmcamera.  

Iedereen kan er iets uit bijleren. 

Mensen met een beperking en mensen zonder beperking. 

Op internet vind je wel uitleg, maar altijd in moeilijke woorden. 

Dominiek wilde zijn passie ook toegankelijk maken voor anderen.  

Informatie (op internet) is niet toegankelijk voor iedereen.  

Wat goed is voor mensen met een beperking,  

is vaak goed voor iedereen. 

Ik heb een verhaal voor een film bedacht: “Moord in het Groot-Begijnhof”.  

Het verhaal voor de film is af. 

Tony gaat helpen om er een film van te maken.  

We zoeken nog acteurs. 

We willen deze zomer draaien. 

De Drake 

Dominiek 

 

 

Assistente 

Wout   Carolien 

Hilde Cor 

 

Tony 
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Samen met Tony wil Dominiek zijn droom waarmaken.  

Ze werken samen aan het project. 

Even een overzicht 

Waar Dominiek al heeft gewoond: 

 

1964: 

Roesbrugge-

Haringe 

1967:  

Ons Tehuis 

1978: 

Tordale 

1964:  

De Kribbe 

2004:  

Gent 
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De verschillende groepshuizen van Tordale: 

 

 

Een paar verschillen tussen Ons Tehuis en Tordale: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorg en onderwijs voor weeskinderen 

en geplaatste kinderen 

Gemeentelijke instelling 

Vertrouwen tussen Dominiek en 

opvoeders 

Veel contact met pleeggezin 

Dominiek voelt zich goed 

Zorg en onderwijs voor jongens met 

een verstandelijke beperking 

Katholieke instelling 

Wantrouwen tussen Dominiek en 

opvoeders en broeders 

Minder contact met pleeggezin 

Dominiek voelt zich slecht 

 

Ons Tehuis Tordale 

1978:  

Het Kasteeltje 

2000: 

Kortemarkstraat 

1982:  

Wijnendale 

1986:  

Lichtervelde 
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Een paar verschillen tussen Tordale en nu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PAB 

Dominiek kan kiezen 

Vertrouwen tussen Dominiek en zijn 

persoonlijke assistenten 

Regelmatig contact met het netwerk 

Dominiek neemt beslissingen 

Hij voelt zich goed 

 

Katholieke instelling 

Dominiek mag niet kiezen 

Wantrouwen tussen Dominiek en 

opvoeders en broeders 

Minder contact met pleeggezin 

Dominiek neemt geen beslissingen 

Hij voelt zich slecht 

 

Tordale Gent 
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Een verhaal van 4 Wereldreizigers 

Danny 

Wij zijn samen broeders en zusters, 

die verheugd zijn om samen een deeltje binnen onze bekwaamheden  

te laten meegenieten. 

Maar om echte levensverhalen te krijgen, 

moeten we vaak knokken 

om aan gelijke grenzen te komen binnen deze wereldbol. 

De Wereldreizigers willen hun verhalen vertellen. 

In het S.M.A.K. konden ze dit doen. 

Danny vertelt dat het een strijd is om je verhaal te maken  

en te vertellen. 

Het is moeilijker voor mensen met een verstandelijke beperking. 

ONT wil daarvoor vechten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wereldreizigers 

Coachen  

 

Publiek in 

S.M.A.K. 
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Wij zijn met ons clubke sterke mannen en vrouwen. 

We gaan hier de boel, als het nodig is, 

ne keer hard en toe op de kop zetten. 

We gaan laten zien dat we geen afgedankte personen zijn. 

Want de wereld mag denken wat ze willen, 

we blijven en zijn ook burgers zoals iedereen. 

De Wereldreizigers willen een duidelijke boodschap geven aan iedereen. 

Ze zijn burgers zoals iedereen  

En ze hebben interessante verhalen te vertellen. 

De wereld gelooft dat niet altijd. 

Ook het logo van het project toont dat ONT de manier waarop de wereld denkt  

op zijn kop wil zetten. 

 

 

Figuur 7: Logo Wereldreizigers. Overgenomen uit Onze Nieuwe Toekomst (2007) 

 

En dan zijn er nog die in de goeie aarde kunnen vallen  

en die ons wel verstaan en durven steunen. 

Zo ontstaat er na 10 jaar een mooie grote bloem. 

Een kanjer van een roos. 

Deze roos, nu 10 jaar later, is nog altijd Onze Nieuwe Toekomst.  

Uiteindelijk is het nu al een kanjer van een bloem 

waar een 10 à 30-tal sterke soldaten ze bewaken tegen vandalisme. 

In de samenleving zijn er ook mensen die wel begrijpen  

waar het om draait voor de Wereldreizigers. 
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Het opbouwen van Onze Nieuwe Toekomst doen de Wereldreizigers samen met 

coachen. 

Ze strijden samen. 

 

 

 

Mieke 

Veel ministers maken ruzie. 

Er zijn Walen, 

er zijn Vlamingen. 

Ze komen nooit niet overeen. 

Dan heb ik gezegd van awel, 

Dan moeten ze maar een soort van president of gouverneur pakken. 

Geen koningshuis meer!  

Dat kost ook allemaal veel geld, een koningshuis en een koning. 

De mensen hebben daar niet voor gekozen hé, maar ja. 

Mieke zou graag een minister zijn.  

Ze denkt na over oplossingen.  

Ze vertelt dat mensen te weinig inspraak hebben in de manier  

waarop ons land bestuurd wordt.  

Dat mensen niet mogen kiezen,  

vindt ze niet eerlijk. 

 

Mijn zoon had dan graag de familienaam gehad van zijn vader 

maar dat kon toen niet. 

Hebben ze gezegd: hij kan het vragen als hij 18 jaar is, 

kan hij zelf de procedure opstarten. 

Dat moet dan via de rechtbank gaan. 

Eigenlijk vind ik dat nogal onnozel. 

Ik vind dat de kinderen zelf zouden moeten kunnen kiezen, 

Dat ze het allemaal nogal ingewikkeld maken. 

Mieke vindt dat kinderen meer mogelijkheden moeten krijgen  

om zelf beslissingen te maken. 

Wereldreizigers           Coachen 
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De procedures en regels in ons land maken dat onmogelijk. 

Mieke is daar niet mee akkoord. 

Die procedures sluiten niet aan bij de verhalen van mensen. 

 

Als ze 3 maanden was, 

is ze naar een revalidatiecentrum gegaan. 

Daar is ze dan 6 maanden blijven slapen. 

Dan moest ik echt zeggen: 

“Allez dat is mijn dochter,  

die moet naar huis komen”. 

Dan ben ik echt terug begonnen zelfvertrouwen te krijgen. 

Zeggen “dat is mijn dochter,  

die moet naar huis komen”. 

Voor mijn eigen op te komen en voor mijn dochter. 

Anders was ze daar misschien nu nog geweest. 

Ik vond dat helemaal niet leuk. 

Dan is ze ook heel lang met een buske altijd heen en weer gegaan. 

Tot haar 5 jaar,  

dan is ze van school veranderd. 

Dan is er ook nog een tijdje geweest  

dat ze 3 nachten bleef slapen in een internaat. 

Dat was dan gewoon omdat ze anders in het weekend geen opvang had  

of in de vakantie. 

Nu doe ik dat ook niet meer. 

Mieke maakt ons duidelijk dat het een strijd was  

om haar dochter terug thuis te krijgen. 

Ze moest eerst meer zelfvertrouwen krijgen,  

en dan de belangen van haar dochter verdedigen. 

Mieke wil haar dochter liever niet op internaat, 

maar soms is opvang wel handig. 

De ondersteuning krijgen die je nodig hebt, 

is niet gemakkelijk. 

Je moet ingaan op het aanbod dat er is, 

of zelf je kind opvangen. 
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Als ik een politieker zou zijn,  

zou ik van alles willen veranderen. 

Voor oudere mensen,  

Voor mensen met een handicap, kinderen en zo. 

Veel nadenken en zo. 

Ik zeg ja, veel politiekers babbelen veel,  

maar ik denk dat ze vaak niet weten waarover ze juist praten… 

Omdat ze ook in de situatie niet zitten. 

Mieke wil graag een actieve rol in de politiek. 

Ze wil opkomen voor groepen mensen die soms uitgesloten  

of vergeten worden. 

Ze vindt dat politiekers niet weten waarover ze praten. 

Er moeten meer ervaringsdeskundigen in de politiek. 

 

 

Mieke 

 

 

Wendy 

Ik wou op mijn eigen benen staan. 

Ik heb heel veel tegenkanting … 

Allez, toen bekeek ik dat als tegenkanting. 

 

Politieker 

zijn 

Mieke  Dochter 

 

Ik wil mijn dochter 

bij mij 

Zorg en onderwijs   

voor kinderen  

met een beperking 

geen 

steun 
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Nu zijn daar enkele jaren over  

en snap je ook wel dat die tegenkanting eerder een grote bezorgdheid was. 

Maar ja… 

Wendy is nogal iemand die doorzet  

en als ze daar met 5 zeggen  

“Wendy je moet naar links”, 

gaat Wendy naar rechts. 

Maar ja, ik kom er toch. 

Je eigen dromen waarmaken of je eigen keuzes maken,  

betekent soms tegen de stroom ingaan. 

Wendy moest doorzetten  

om aan anderen te bewijzen dat het haar wel zou lukken. 

Achteraf ziet ze dat mensen heel bezorgd waren om haar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb een jaar en een half een trainingshuis gedaan, 

met de bedoeling om terug te komen naar Brugge. 

Maar dan heb ik Vincent leren kennen  

en zijn we blijven plakken in Roeselare. 

Wendy vertelt over de weg naar zelfstandigheid. 

Ze kwam Vincent tegen. 

Nu gaan ze samen op weg. 

 

 

 

Wendy 

 

 

 

Omgeving 

 

tegen-

kanting 

 

Alleen 

wonen 

 

bezorgdheid 
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Toen dat ik alleen wou wonen,  

heb ik heel veel tegenkanting gehad. 

Zo van “Meiske, wat wilde gij alleen wonen? 

Ge kunt bij God uw boterham niet smeren!” 

Ik heb doorgezet.  

Ik woon alleen. 

En ik heb vanmorgen toch een boterham gegeten! 

Ik bedoel… 

Maar dat is ons geluk. 

Wij vullen perfect elkaar… 

Wendy moest tegen vooroordelen vechten. 

Ze vertelt dat alleen wonen goed lukt met 2. 

 

 

Roeselare 

Wendy  Vincent 

 

Wendy 

en gezin 

Wendy en 

Vincent 
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Dirk  

Daar zit ik eigenlijk al mee van mijn 15 jaar,  

dat ik echt een relatie wil hebben…  

maar doordat ik zo door de eeuwen heen problemen heb gehad… 

Als ik zo lessen had in Antwerpen,  

van wat een relatie eigenlijk is… 

en ik eigenlijk niet zo sterk ben naar vrouwen toe… 

dacht ik in mijn eigen dat het eigenlijk niet te realiseren is. 

Ik pakte het altijd verkeerd aan. 

En dat is eigenlijk wel spijtig, maar… 

Als ik 17 jaar was of zo iets, 16 of 17,  

dan wist ik alles wat ik moest doen om een relatie te beginnen, 

maar ik had toen ook zoveel problemen en… 

Er is nog niks veranderd tegenover toen. 

Alleen wat ouder geworden. 

Ik heb toen gezegd dat het eigenlijk niet te doen is voor mij  

om dat te realiseren. 

Dirk wil een relatie.  

Hij weet wat hij moet doen om een relatie te hebben. 

Hij volgde er een vorming over  

maar door problemen lukt het niet. 

Hij heeft die droom losgelaten. 
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Wij zijn eigenlijk,  

ik en onzen broer, 

echt wel mensen die zich op hun eigen weten te ontplooien. 

Wat kan je beter hebben? 

Je moet uw vrije tijd niet delen. 

Je hebt ruim tijd. 

Alleen een vrouw, de liefde heb je dan niet. 

Maar als vrije man kan je realiseren wat je… 

staat er u niks in de weg. 

En onzen broer is nog steeds niet getrouwd! 

Dat wil ik ook nog efkes zeggen! 

Dirk toont met zijn verhaal dat hij zich kan ontplooien zonder relatie. 

Hij kiest voor vrije tijd waarin hij kan doen wat hij wil. 

Ook zijn broer denkt er zo over. 

 

 

 

 

 

Jezelf  

ontplooien 

Dirk 

 

Broer  

 

 

 

 

 

 

 

Vorming over relaties  

in Antwerpen 

Dirk 

 

 

Vormings- 

medewerker(s) 

een relatie  

Dirk          een vrouw 

P

r 

o 

b 

l 

e 

m 

e 

n 
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En wilt gij misschien niet trouwen misschien? 

Om eerlijk te zijn, nee, ik wil niet trouwen. 

Het kost ten eerste teveel geld,  

en als het niet lukt,  

kost het u nog eens geld! 

Hij staat er zelf achter dat hij niet wil trouwen. 

Hij wil het niet (meer). 
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Een verhaal van Janine De Rop 

Ik analyseer 2 interviews met Janine De Rop (Van Den Steen, 2003).  

Van Den Steen maakte een eerste analyse,  

ik maak een tweede.  

 

Medewerker bij Vooruit22 

Ik ben nooit lid geweest van de redactie.  

Het was dus zo dat je bij Vooruit als medewerker  

een heleboel dingen kon doen.  

Onder andere bij mij is het zo begonnen  

dat directeur De Block dus met mij is begonnen met het weekblad Voor Allen. 

Dat hij op een bepaald moment binnenkwam  

en zei op zijn klassieke lieftallige De Block-manier:  

“De vrouwenrubriek in de Voor Allen,  

wilde gij dat nen keer doen?”.  

Dat was gewoon in de gang.  

Dus ik had nog nooit in mijn leven zoiets gedaan. 

“Goed, ok.”  

Van ja en zo is dat begonnen.  

Nu schreef ik dan al wel in bladen van de socialistische jeugd  

en de Stem der Vrouw.  

Ze wisten dat ik dus dat ik op één of andere manier  

een woord op papier kon zetten.  

Dan ben ik daarmee begonnen.  

Ik zou zelfs niet meer weten hoe het gekomen is  

dat we in Vooruit beginnen meewerken zijn.     

Belangrijke momenten in de carrière van Janine kwamen er bijna toevallig. 

Een gesprekje in de gang  

en ze mocht de vrouwenrubriek in Voor Allen maken. 

Janine zegt dat haar werk bij andere bladen een opstapje was. 

Janine herinnert zich niet alle veranderingen in haar carrière. 

                                                           
22 Van hier tot de volgende voetnoot komen de fragmenten  

uit een interview met Janine De Rop en Luce Premer op 1 december 2001 (in Van Den 

Steen, 2002). 
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… ik ben in 1953 bij Vooruit beginnen werken, denk ik.  

Het zal rond ‟60 geweest zijn.  

In een vlaag van kattekoleire heb ik eens al mijn rubrieken verbrand  

behalve een paar die ik nog heb.  

… 

 Maar inderdaad einde ‟50 en de jaren ‟60 ben ik begonnen.  

Er is dan nog iets.  

Louise die moest op een bepaald moment op pensioen, officieel,  

maar ze bleef medewerkster.  

En dan was ik officieel voor de vrouwenrubriek. 

En dan heb ik op mijn kop gespeeld.  

Die brieven heb ik hier nog van Gilbert Temmerman waarin ik zeg:  

“Ik wil niet als medewerkster de leiding hebben van die rubriek,  

terwijl Louise de redactrice geweest is.  

Ik doe dat niet!”.  

Dan heeft Temmerman me nog geantwoord:  

“Dat is jammer want dat zal u spijten enz.”  

Dat is niet waar.  

Ik denk niet dat ze mij ooit officieel op de redactie zouden genomen hebben.  

  

Vooruit 

Directeur 

De Block 

 

Janine 

 

 

 

Bladen 

Socialistische 

Jeugd 

Stem der 

Vrouw 
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En achteraf denk ik dat er verschillende redenen voor zijn.  

1 van de redenen die ik veel later,  

nu onlangs,  

voor mezelf gerealiseerd heb, 

is dat mijn handicap er ook voor iets tussen zat.  

Ook al beweerden ze allemaal van niet.  

Dat dit niet waar is  

en dat ik voor Libelle-Rosita en andere bladen absoluut op reportage ging  

en dingen deed.  

In die tijd kon ik zeer goed mijn plan trekken.  

Ik reed zelfs met de auto en niet alleen dat.  

Ik kon nog zelf uit de auto komen.  

Nu rij ik ook nog,  

maar het is al dramatisch om eruit te komen.  

Ten tweede ben ik altijd iemand geweest die nooit haar opinie  

onder stoelen en banken heeft gestoken  

en die ging nogal eens dwars tegen de opvatting van de partij in.  

En ik heb dus in de vrouwenrubrieken,  

dat is uitgekomen uit de studie van dat meisje,  

dat ik over andere dingen begon te schrijven  

dan alleen over wassen en plassen.  

Ik ben dan speciale pagina‟s beginnen maken met Luce voor de publiciteit  

als bepaalde dingen gebeurd waren.  

En zo hebben wij heel dikwijls thema‟s rond Nieuwjaar, Pasen, Moederdag, 

hebben wij speciale pagina‟s gemaakt,  

maar dan wel, 

luister dat is nog altijd mijn opvatting,  

dat je vrouwen en ook mannen op een andere manier moet benaderen  

dan rechtstreeks met politiek,  

je moet ze kunnen pakken,  

en dan moet je daar ergens terecht komen.  
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En ik moet zeggen dat wij daar in geslaagd zijn.  

1 van de acties in verband met dokter Peers in de tijd van de abortus,  

hebben we daar als Vooruit,  

dus dat mogen wij wel zeggen,  

voor gestreden.  

Maar natuurlijk zaten die mannen daar op de redactie  

en wij waren goed voor alles en nog wat,  

als er 1 ziek was, dan moesten we gaan opnemen.  

Ik werkte dan ook nog voltijds op de handelsdrukkerij bij Vooruit in die tijd.  

Mijn rubrieken deed ik dan ‟s avonds. 

En wat er natuurlijk wel waar is  

dat onze generatie niet zo vlug volledig zou doorgeduwd hebben  

en te zeggen:  

“Luister, wat gaat het hier zijn?  

Het is redactie of geen redactie,  

anders doe ik het niet meer”.  

Wij deden dat niet zo vlug.  

Waarom deden we dat niet? 

In de eerste plaats omdat dat nog niet van onze generatie was,  

maar ook omdat we in Vooruit ook naast dat we daar werkten,  

in een heel speciale situatie zaten.  

We zaten daar allemaal omdat we partijleden waren  

en omdat we tot die beweging behoorden  

en als er op 1 seconde ons altijd wijsmaakten  

dat ze weer de middelen niet hadden voor dit of voor dat,  

terecht in veel gevallen,  

wij natuurlijk zeer dikwijls van ja geknikt.  

We zullen dat maar doen. 

Janine moest als medewerkster de job doen van redactrice,  

maar de titel kreeg ze niet. 

Dat vond Janine niet rechtvaardig,  

dat aanvaardde ze niet. 

Ze denkt dat haar beperking een reden is  

waarom ze niet op de redactie gevraagd werd. 
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Ze kwam op voor haar mening,  

ook als dat niet paste binnen de partij. 

Toch knikte ze,  

samen met Luce, vaak ja. 

Vooruit was niet zomaar een bedrijf. 

Iedereen deelde dezelfde ideeën en dromen.  

Iedereen was lid van de partij. 

Ze denkt dat ja-knikken ook eigen was aan de tijd. 

Janine heeft meegestreden voor abortus,  

door er in de krant iets over te schrijven met Luce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janine, de schrijfster 

Ik heb 3 romans gepubliceerd en een paar verhalen.  

En heb meegewerkt aan verschillende dingen  

zoals voor de partij aan de Stem der Vrouw,  

tot ik daar in ruzie viel.  

Als ik jonger was aan de nieuwe … van de jong socialisten  

waar ik redactiesecretaris was.  

Later in nog verschillende dingen.  

En ja, dan ben ik gestopt op de 1 of andere manier.  

Dat heeft wel heel veel betekend als ik wegging bij Vooruit. 

Heel die atmosfeer werkt wel in de hand  

dat je toch meer met schrijven (bezig was).  

Je kende Richard (Minne),  

kende Louis Paul Boon als schrijver.  

BSP 

Vooruit 

Luce 

 

Janine Gilbert Temmerman 

 

Janine 

Libelle-Rosita 
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Zeiden ze: “We gaan dat eens lezen”.  

Die lazen dat dan  

en de 1, zoals Louis, zei:  

“Dat zit niet goed ineen”.  

Meer zei hij niet, maar goed,  

dat was voldoende om zelf weer verder te gaan.  

En met het weggaan,  

dat heeft mij zeer veel…  

Ik had nog mijn rubriek als ik weggegaan ben.  

Ik ben weggegaan wanneer de Vooruit hernieuwd was.  

Als het nog niet De Morgen was,  

maar de Vooruit al zonder opschrift “Orgaan van de BSP”.  

Dan had ik nog een eigen rubriek  

en die heb ik dan op een gegeven moment zelf opgegeven  

omdat ik niet meer …  

Dat ging eigenlijk niet meer.  

Ik merkte dat.  

Daarna is Pol Goossens gekomen.  

Waar ik dan vlammende ruzie mee had. …  

Met dat stuk dat ik over hem geschreven had.  

Dat was eigenlijk een wereld die voorbij was op dat moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijvoorbeeld de beginperiode met Richard,  

met alles dat daar bijkwam zoals De Koekoek  

en ze hadden daar nog een blad voor intellectuelen.  

Vooruit, orgaan van BSP 

Richard Minne 

Louis Paul Boon 

 

Janine 

schrijven 

Vooruit 

Pol Goossens 

 

 

Janine 

steunen 
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Ik ben alweer vergeten hoe dat heette.  

Al die dingen die zij hadden, 

waarvan je achteraf maar kunt zeggen:  

“Dat was verschrikkelijk belangrijk”,  

had dat iets, waarnaar ze nu nog altijd zoeken.  

Wij hebben van de week nog in een discussie met Janssens  

over de sociale mix.  

Maar hoe moet je aan een bepaald publiek sommige dingen uitleggen? 

Bijvoorbeeld in die tijd,  

de brieven van Pierken (van Minne).  

Als je daarnaar kijkt,  

dat is een sociale en een politieke analyse  

op een weergaloze manier door Richard,  

die eigenlijk iemand was  

die, laat ons zeggen, met zijn ziel onder zijn arm...  

Die samen met Frits van den Berghe.  

Die 2 samen die tekenden  

en over Hitler, over Mussolini op een manier  

dat een gewone mens dat kon volgen en (en begrijpen).  

Ik wil niet zeggen dat hij de finesse begreep, wie wel?  

Nu heb je die dingen niet meer  

en ik zou eigenlijk niet weten hoe.  

Janine vertelt over de beginperiode van de Vooruit en alle activiteiten. 

Ze vertelt stukken uit het verhaal van Richard Minne, een schrijver,  

en Frits van den Berghe, een schilder. 

Ze maakten tekeningen over wat er gebeurde in de wereld. 

Politiek bezig zijn was zorgen dat iedereen de actualiteit kan begrijpen. 

Dat vindt Janine belangrijk. 

Janine is nog steeds geïnteresseerd in politiek. 

 

Ik weet niet uit welk milieu jij komt? 

 … 

Gewoon middenklasse. 

Vroeger ging jij niet naar de universiteit.  
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Dan behoorde jij zoals wij tot de categorie van intelligente,  

op onze oude dag mogen we dat zeggen van onszelf,  

mensen die konden lezen en schrijven,  

die veel interesses hebben,  

maar die niet die vorming hadden.  

Je ging niet naar die categorie zogenaamde intellectuelen 

want dat waren wij niet.  

Nu zit je met een kloof die veel dieper is als toen.  

Want wie nu geen universiteit gedaan heeft,  

ja… waarom niet?  

Omdat die zelfs niet op die scholen zaten waar wij zaten.  

Trouwens, degene die nu handelsschool doen,  

die zijn zoveel minder,  

het is gruwelijk om te zeggen,  

maar hebben zoveel minder interesses.  

Waarom, ik weet het niet.  

Door hun toestand thuis,  

en daarom weet ik niet of er nog iets op te vinden is.  

En dat kon je in die krant.  

Ik heb altijd dat gevoel gehad,  

ook de reacties die ik kreeg van de mensen,  

ik schrijf voor iets,  

ook voor die mensen,  

om ze op een bepaalde manier een stem te geven.  

Ik weet dat dit zeer pretentieus klinkt,  

maar zo was dat niet,  

het gevoel omdat je daar bij hoorde.  

Zij (Luce) hoorde bij de mensen op Ledeberg in haar straat.  

Ik hoorde bij de mensen van de Brugse Poort.  

Je hoorde erbij,  

je stond er iets boven,  

je had je eruit gewerkt,  

maar het waren jouw mensen en 
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Luce: Je begrijpt ze en weet wat ze willen  

en wat ze kunnen begrijpen. 

Daardoor kon je sommige dingen schrijven op een manier  

die zij met de beste wil van de wereld niet meer kunnen.  

Ik zou niet weten hoe en dat is geen verwijt,  

maar het kan gewoon niet meer.   

Janine gaat in gesprek met de interviewster. 

Ze vergelijkt vroeger en nu. 

Ze zegt dat er nu een grotere kloof is tussen mensen. 

Ze legt uit waarom ze wou schrijven,  

waarom dat zo belangrijk was. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studies 

Ik wou eigenlijk ook weten welke achtergrond jullie hebben,  

welke studies jullie gedaan hebben. 

Luce: Alle 2 gelijk … hier in Gent, de Stedelijke Handelsschool. 

Secretariaat boekhouden en talen. …  

Ik heb nogal wat lessen gevolgd in de kaderschool van het ABVV,  

die in die tijd zeer goed les gaf.  

Dat was het CRC in samenwerking met de universiteitsprofessoren,  

met Jan Dondt, …  

Over het marxisme,  

over bedrijfsbeheer.  

  

Ledeberg 

 

Luce 

 

Janine 
 

 

Brugse Poort 

 

Schrijven is… 

stem geven aan de 

mensen 
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En dan beginnen lezen,  

want als je leest,…  

Luce is beginnen toneel spelen,  

wat voor haar een wereld geopend heeft. 

Janine vertelt over haar schooltijd.  

Ze ging naar het stedelijk onderwijs  

en later naar vormingen van de socialistische vakbond. 

De vakbond nodigde mensen uit om interessante lessen te komen geven, 

bijvoorbeeld van de universiteit. 

Janine vertelt dat ze zo beginnen lezen is. 

Net als toneel opent lezen de wereld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potten en pannen? 

Hoeveel redactrices zouden er nu zijn in de kranten?  

Het is nog altijd niet verbeterd, denk ik.  

De Morgen is het tamelijk goed… 

Het was wel zo dat vrouwen niet werden verondersteld  

politiek redactrice te worden. … 

 “Vrouwen, dat kent dat toch niet”.  

… het was omdat wij weer moeilijke figuren waren,  

die weer eens iets anders wouden dan alleen over potten en pannen.  

Dan natuurlijk had ik verschillende keren problemen.  

In de tijd heb ik brieven van Germain Roels gekregen  

omdat ik iets geschreven had over elektriciteits- en gastarieven. 

Het huishouden was het terrein van de vrouwen.  

Stedelijke Handelsschool 

 

Luce 

 

Janine 

ABVV kaderschool 

 

 

 

 

CRC 

Universiteits-

professoren.  

Janine 

 Lezen… 
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Van hen werd niet verwacht dat zij iets afwisten van politiek. 

Janine hield zich niet aan die verwachtingen. 

Ze besliste om ook over andere onderwerpen te schrijven. 

Daar kreeg ze negatieve reacties op. 

 

 

 

 

 

 

Stoppen bij Vooruit 

In 1974 ben ik gestopt.  

Na de bezetting ‟s nachts heb ik ‟s morgens,  

ik kon niet meer,  

gezegd: “Het is gedaan”.  

Het ging over de discussie dat er 1 socialistische krant zou moeten komen.  

Als je dat achteraf beschouwt,  

is dat natuurlijk juist.  

Maar ... Vooruit wou niet plooien voor Volksgazet  

en Volksgazet uiteraard niet voor Vooruit.  

De Vooruit was een betere krant.  

Dat mag gezegd worden.  

En de mensen waren er ook veel strijdlustiger.  

Weet je nog die nacht dat de mensen van de Volksgazet kwamen kijken  

en zeiden: “Dat is bij ons niet mogelijk”.  

Wij staken de bazen buiten ‟s nachts.  

Maar zoals het nu is in al die privébedrijven,  

waar er niet gesproken werd over alles wat er bediscussieerd werd.  

Over het geld dat zou gegeven worden  

om 1 centrale drukkerij op te richten in Brussel.  

Nu onlangs een jaar of 2 geleden  

heb ik er nog over gehad met Willy Claes.  

Dan zei ik: “Weet je nog van toen we de Vooruit bezetten?”  

Verwachtingen ten aanzien 

van vrouwen 

 

Germain Roels            Janine 
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“Ja, laat mij gerust want dan heb je ons wat aangedaan.  

Want jullie wisten niet waarmee wij bezig waren.” 

“Ja, en aan wie lag dat,  

dat wij dat niet wisten?  

Aan jullie!  

In een socialistisch bedrijf hadden we het moeten weten, Willy.”  

Ja, want nu vind ik ook dat mensen van Sabena  

en de Post hadden moeten weten wat er omging.  

En wij ook in dienen tijd wisten we het ook niet.  

Het is altijd hetzelfde.  

Of dat een socialistisch bedrijf was of niet,  

dat speelde geen rol… 

Aan de top van de kranten was er overleg. 

De medewerkers hadden hier geen weet van. 

Door Vooruit te bezetten,  

probeerden ze een stem te krijgen in de veranderingen. 

Dat hielp niet. 

Het socialisme in het bedrijf was ver te zoeken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karakters 

Dat heeft toch ook een rol gespeeld.  

Zowel jij als ik waren van die karakters.  

Wij vonden niet dat wij moesten zwijgen achter die mannen en terecht.  

 

 

 

 

 

Socialistische  

kranten 

 

Vooruit 

 

 

Janine 

Volksgazet 

 

Bazen onder elkaar 

1 krant 
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Ik vind nog altijd dat we gelijk hadden.  

Dat heeft zelfs niets te maken met vrouw zijn.  

Dat heeft enkel te maken met het feit  

dat wij vonden dat wij inderdaad gelijkwaardig waren aan de mannen. 

Janine en Luce kozen ervoor om niet te zwijgen. 

Janine zegt dat opkomen voor je mening met je karakter te maken heeft. 

Ze vindt gelijkwaardigheid belangrijk. 

Niet of je een man ben of een vrouw. 

 

De hele verandering 

Het probleem is dat wij alles in 1 leven hebben meegemaakt.  

Wij hebben heel de evolutie meegemaakt  

niet alleen als vrouw,  

maar ook de hele verandering van de tijd.  

Je moet weten dat wij beginnen werken zijn met een vooruitstrevend systeem 

van fiches en een lei.  

Dat hebben we meegemaakt en de pc. 

Janine denkt na over hoe de tijden veranderd zijn. 

Ze vertelt dat de veranderingen in de samenleving groter waren  

dan de veranderingen voor vrouwen. 

Door technologie veranderde alles. 

 

Eerste werk 

Na onze school ben ik mijn carrière begonnen in een oude textielfabriek.  

…  

En dit is onbetaalbaar als ervaring om te leren werken.  

Dat was ten eerste volledig Franstalig,  

waardoor de manier waarop je moest werken was dat ik binnen kwam  

en ze zeiden: “Dit is het.”  

Ik had het nog nooit gedaan.  

Mijn allereerste werk was het opnemen van de koersen van het katoen.  

Er waren verschillende soorten.  

Daar wist ik niets van.  

Dan zei ik tegen mijn chef in het eerste uur dat ik daar werkte:  
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“Ik heb dat niet begrepen.”  

In het Frans natuurlijk.  

Hij zei dat ik moest terugbellen naar de firma.  

Ik met een klein hartje,  

maar die typ was gelukkig een zeer vriendelijke mens.  

Hij wou direct herbeginnen.  

Dat was mijn grote voordeel.  

De volgende dag had ik het begrepen.  

Nu zouden we zeggen: “Ik zal het wel doen”,  

en de volgende dag hebben ze het nog niet begrepen.  

Dat was mijn begin, mijn textielcarrière.  

Janine kende er in het begin niets van. 

Alles moest dan ook nog in het Frans. 

Ze kreeg kansen om te leren,  

mensen om haar heen hadden geduld met haar. 

Ze vindt dat dit nu minder zo is. 

 

 

 

 

 

 

 

Daar heb ik ook mijn eerste staking meegemaakt  

in kader van de koningskwestie.  

Ik was nogal actief in de jeugdbeweging  

dus heb ik op mijn eentje gestaakt in de koningskwestie.  

Toen gingen ze me buiten zetten, natuurlijk,  

maar omdat de mensen in de fabriek gehoord hadden  

dat ze mij gingen buitenzetten zijn die naar de baas gestapt  

met de boodschap: “Zij buiten, wij buiten.”  

Dat was de periode toen alles moest draaien in de jaren ‟50.  

  

Textielfabriek 

 

Chef 

Janine Firma 
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Ze konden zich niet permitteren de fabriek stil te leggen  

om De Rop buiten te zetten.  

…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij de Vooruit en verder... 

Nu herinner ik het me weer:  

omdat ik nogal actief was in de jeugdbeweging zei Julien:  

“Zie je dat zitten om te komen werken op de Vooruit  

boven bij de verzendingsdienst, bij Robert.”  

Ik kon toen nog veel trappen klimmen.  

Daar ben ik begonnen.  

Daarna ben ik bij Wilfried begonnen.  

Zo ben ik in de drukkerij Het Licht beginnen werken  

op de verzendingsdienst als bediende.  

Maar doordat ze mij kenden  

omdat er ‟s avonds al een keer wat gebeurde op de redactie  

omdat de bediende daar niet was  

of omdat we met 2 moesten opnemen,  

vroeg men soms iemand om te komen opnemen.  

En als je dan goed kon typen,  

en dat konden wij…  

  

Textielfabriek 

 

Economische situatie 

 Koningskwestie 

 

Socialistische  

jeugdbeweging 

Bazen  

 

Arbeiders                 Janine  Steun 
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En zo kwam je op een ander werk dat beter was natuurlijk  

en intussen de rubrieken schrijven.  

En ik ben in 1974 gestopt.  

In tussentijd ben ik getrouwd, gescheiden, een kind gekregen,  

alle klassieke rollen.  

… 

En dan ben ik naar boekhandel Marnix gaan werken.  

Waar ik mij nu nog altijd rondsleep.  

Ik moet wel zeggen,  

dat is een breuk in mijn leven.  

Het was eigenlijk een totaal ander leven.  

Ik heb ook niet meer gepubliceerd,  

behalve enkele verhalen.  

Ik lig hier met een boek,  

waarin ik al meer dan 280 bladzijden van heb  

en ik kan het niet afmaken.  

Het lukt niet en dan weer wel.  

Ik zou het wel willen doen,  

ook al is het voor mezelf.  

Omdat ik mijn klankbodem kwijt ben.  

Als je schreef bij de Vooruit in de tijd,  

wat je ook deed, 

er was een wisselwerking.  

Misschien was het ook een illusie  

maar je leefde in die sfeer  

en je dacht dat het zin had.  

In die tijd had het ook zin,  

want er waren mensen die zeiden:  

“Ik heb je boek of artikel gelezen en ik vind het goed.”  

Ik weet nog goed op een 1 mei dat er iemand naar mij kwam  

en zei: “Als je dat stuk niet geschreven had,  

dan was ik hier niet geweest.”  

Lid zijn van de socialistische jeugdbeweging  

was een opstap om bij de Vooruit te werken. 
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Goed kunnen typen maakte Janine geschikt  

om beter werk te doen dan haar eerste job bij Vooruit. 

Rubrieken schrijven deed ze na de uren. 

Trouwen, een kind krijgen, scheiden,  

dat was ook voor tussendoor. 

Na Vooruit werkte ze in Marnix.  

Dat is een boekhandel in Gent. 

Na haar periode bij Vooruit publiceerde ze niet meer. 

Ze heeft geen stimulerende mensen om zich heen in Marnix. 

 

 

Hadden jullie al gedacht aan de journalistiek?  

Was dat een vrouwen- of een mannenberoep? 

Dat was een mannenberoep uiteraard.  

Maar ik heb vanaf het moment dat ik actief was in de jeugdbeweging  

wel het idee dat ik schrijver wou worden.  

En de Vooruit was voor mij het ideaal.  

Ik moet zeggen dat ik daar zeer gelukkig mee was  

als ik daar terecht kwam. 

Het was eerder een droom om daar te gaan schrijven? 

Neen, het was niet dat ik zei:  

“Nu ga ik journalistiek gaan doen.”  

  

Marnix 

Vooruit 
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Dat was in mijn geval al dubbel moeilijk,  

want ik klom toen in de hoogste toren van het feestlokaal,  

minstens 3 keer in de week.  

Want de jeugd vergaderde heel vanboven.  

Dat nam niet weg dat toch…  

stond ik daar minder bij stil.  

Nu realiseer ik mij dat,  

dat een heleboel dingen inderdaad niet gebeurd zijn door de handicap. 

Vanwege de anderen.  

Dit maakte me vroeger kwaad,  

nu niet meer.  

Nu is het op een andere manier,  

omdat ik nu zeg:  

“Mens, je kan er alles aan doen wat je wil,  

het zal toch niet helpen.” 

Luce: Er is 1 troost dat ook vrouwen zonder een handicap  

ook er niet altijd in slaagden.  

Je werd nog altijd niet aanzien in die tijd  

om te kunnen een verantwoordelijke post waar te nemen. 

Janine wilde schrijfster worden vanaf ze jong was. 

Journalist zijn is toevallig gekomen. 

Ze leek niet zover te durven dromen,  

vanwege haar beperking. 

Ze vertelt dat anderen haar beperking meer als een hindernis zagen dan zij. 

Luce vertelt dat vrouw zijn in die tijd betekende  

dat je geen jobs met verantwoordelijkheid kreeg.  

Vrouw zijn was ook een beperking. 
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In de vrouwenbeweging 

Ik zou willen weten in welke mate jullie geëngageerd waren  

in de vrouwenbeweging. 

Ik was bij de Socialistische Vrouwen (SV).  

…  

Dat was niet bepaald grote liefde.  

Ik was dus bij de vrouwen van de partij.  

De SVV dat was van de mutualiteit.  

Maar voor de oorlog was SVV ook van de partij.  

…  

Die van de partij hadden geen geld 

en die van de mutualiteit wel.  

In welke zin heeft dat doorgespeeld op uw activiteiten? 

Zoals in elke kapitalistische maatschappij dat die  

die geld hadden meer te vertellen hadden.  

Dus dat die ook op de lijst geplaatst werden.  

Gelijk Denise Van den Houte die toen secretaresse was van de SVV,  

die moest dan ook op die lijst.  

Die van de gewone partij minder,  

want die van de SVV hadden dan meer geld om propaganda te maken.  

…  

Zij (Luce) trok zich daar allemaal niets van aan.  

Luce: Ik had daar geen tijd voor.  

Janine 

 

 

Omgeving 

Schrijver 

worden 

Journalist  

worden Beperking  
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Ik speelde toneel en moest veel repeteren.  

Maar in de tijd van de Multa(tuli-kring) moest je lid zijn van de SP,  

moest je lid zijn van de mutualiteit Bond Moyson. 

Ook om te werken op de Vooruit moest je lid zijn van de 4 takken  

van de arbeidspartij.  

… 

In de vrouwenbeweging heb ik dan ook gaan spreken en zo. 

Janine was actief bij de Socialistische Vrouwen,  

een deel van de socialistische partij. 

Ze ging spreken voor groepen. 

Het lijkt alsof Janine door gebrek aan geld  

niet op een lijst voor de verkiezingen kwam. 

Je moest lid zijn van de partij om bij Vooruit te mogen werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journalist?23 

Neen, wij werden niet beschouwd als journalisten,  

ook niet bij die modejournalisten.  

  

                                                           
23 Van hieraf komen de fragmenten uit een interview met Janine De Rop, 18 januari 2002 (in 

Van Den Steen, 2002). 
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Dat was totaal apart,  

waardoor je wel op een ledenlijst terechtkwam  

en de meeste van die public relations toestanden ons konden contacteren. 

Zuiver journalistiek maakte dat niets uit.  

Dat heeft, volgens mij, te maken met het feit  

dat de mannen eigenlijk vonden dat die vrouwen die schrijven  

maar de vrouwenrubrieken hebben,  

en eigenlijk heeft dat niets te maken met … (journalistiek).  

Want als je bekijkt, er zijn veel free-lance journalisten die wel lid zijn  

van de journalistenbond en die vrouwen dus niet.  

Ik ga niet zeggen dat er geen bij waren,  

maar het zou me zwaar verwonderen dat de dames die ik ken,  

erbij waren. 

Janine werd niet gezien als een journalist.  

Schrijven in een vrouwenrubriek  

was geen journalistieke activiteit voor de mannen (in de Vooruit). 

Daar kon zij niets aan veranderen. 

Schrijven bij Stem der Vrouw 

Wat waren uw ervaringen bij Stem der Vrouw?  

Want dat was niet helemaal duidelijk.  

Deed u dat samen met Vooruit? 

Ik deed dat niet samen met de Vooruit.  

Het is wel moeilijk om uit te maken omdat ik dan in de Vooruit schreef  

en actief was in de vrouwenbeweging.  

Dus waarom ze mij vroegen was omdat ik in de Vooruit schreef waarschijnlijk. 

Zo heb ik in de verschillende bladen geschreven zoals Stem de Vrouw,  

soms ook het blad van de coöperatieven,  

die vroegen of ze een artikel mochten overnemen. 

Maar de Stem der Vrouw,  

daar had ik een aparte rubriek,  

tot dat ik er in ruzie viel. 

Werken bij de Vooruit ziet Janine als een springplank  

naar haar eigen rubriek in Stem der Vrouw. 
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Welke rubriek was dat?  

 Elke maand was dat een rubriek over een of ander onderwerp.  

Dat had eigenlijk geen titel. Maar dus wel over een actueel onderwerp.  

Geen mode, maar meer over maatschappelijke contexten.  

Ik heb dan problemen gehad over een stuk  

dat ik wou maken over het Humanistisch Verbond  

en dat viel in slechte aarde.  

Dat was allemaal heel nauw verweven.  

De redactiesecretaris van de Stem der Vrouw  

was op dat moment Vogelina Dille-Lobe  

die bij de stichting van het Humanistische Verbond was.  

Ik had daar nogal een negatieve ervaring mee  

op een algemeen congres in het buitenland.  

Ik vond dat ik dat eerlijk mocht schrijven.  

Blijkbaar viel dat niet in goede aarde,  

want men mocht op dat moment niet zeggen  

dat er ook iets mis zou kunnen zijn in het Humanistisch Verbond. 

In hoeverre werd de objectiviteit in uw journalistieke activiteit gewaarborgd? 

Dat was niet gewaarborgd,  

want in zo‟n geval besliste de hoofdredactrice daarover  

of het werd gepubliceerd of niet.  

En omdat ik bij mijn standpunt bleef dat het moest worden gepubliceerd  

dan heb ik op een bepaald moment gezegd,  

zo hoeft het voor mij niet meer. 

Janine wou over dingen schrijven die belangrijk zijn in de maatschappij.  

Niet over dingen die enkel voor vrouwen belangrijk zouden zijn.  

  

Janine       Vrouwenbeweging Vooruit 
 

 

Stem  

der 

Vrouw 
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Ze wou haar gedacht neerschrijven,  

maar niet iedereen zag dat zitten. 

Als anderen haar artikel niet wilden uitgeven,  

stopte ze met haar rubriek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vragenrubriek, stelde jij de vragen  

of kwamen de vragen vanuit het publiek?  

Het publiek mocht dan vragen wat ze wouden.  

Dat varieerde van: “Als ik nu werkloos ben, hoeveel krijg ik dan?”,  

“Als het de plechtige communie is van mijn kleine,  

wat moet ik dan opdienen?”  

Dan had ik een aantal mensen waar ik naar kon bellen,  

want sommige dingen wist ik ook niet.  

We hadden wel onze adressen waar we naar konden bellen.  

En daar leerde ik veel van bij  

zoals dat het varieerde in welke gemeente je woonde.  

Het was in die tijd zo dat het verschilde als je in Kortrijk werkloos werd  

dan kreeg je een bepaalde vergoeding  

dat was niet automatisch hetzelfde als in Gent. 

Janine zocht een antwoord op vragen van lezers. 

Ze kon bij mensen terecht om uitleg te krijgen. 

Zowel de lezers als zij leerden veel bij over de samenleving. 

 

 

 

Janine                    Vogelina Dille-Lobe  
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op 

publiceert artikel niet 
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Veranderingen bij Vooruit 

Dat was het laatste wat ik ooit gedaan heb in de Vooruit,  

want dan was ik weg. 

Dat was thuis? 

Ja, dat deed ik dan thuis.  

Maar op het laatste vond ik dat het niet langer kon,  

je staat er buiten.  

Dat ging eigenlijk niet meer.  

En dan begonnen al die veranderingen met De Morgen.  

Dat was in zoverre moeilijk,  

niet dat ik mij daar niet thuis voelde,  

integendeel ik vind De Morgen nog altijd de beste krant van Vlaanderen,  

maar het was meer dat wij er buiten stonden,  

dat zij ons… 

Een slechte reputatie waarschijnlijk?  

Voor een stuk terecht,  

voor een stuk ten onrechte.  

Janine werkte van thuis. 

Ze wist niet meer wat allemaal gebeurde bij Vooruit, 

net op een moment dat veel dingen veranderden  

en andere mensen beslissingen namen. 

Ze voelde dat ze er niet meer bij hoorde,  

ze had geen inspraak.   

 

 

 

 

 

 

Lezers                 Janine                     Mensen die ze kan bellen 

Vragen Antwoorden 
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Kind én werk 

Daarmee heb je ook geopteerd om kinderen te krijgen? 

Ik heb destijds…  

dat heeft niet te maken met politieke overtuiging.  

Maar ik denk dat je op een bepaald moment als vrouw,  

sommige vrouwen hebben dat, sommige niet,  

ik had dat op dat moment wel,  

ik dacht dat de wereld zou ondergaan  

als ik nooit een kind zou gehad hebben.  

Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik dat niet meer begrijp.  

Alhoewel ik ontzettend gelukkig ben met mijn dochter,  

daar gaat het niet om.  

…  

Maar ik heb altijd het idee gehad  

dat ik verder ook moest blijven wie ik ben  

en verder moest blijven werken.  

Dat was heel eenvoudig,  

omdat mijn moeder bij mij woonde.  

Dus ik ben gaan werken  

en mijn moeder zou op mijn kind gelet hebben.  

Ik was thuis, ik was toen al gescheiden.  

Thuis 

Vooruit 



 190 
 

Hij was al weggelopen nog voor dat mijn dochter was geboren.  

Ik heb mijn kind zelf opgevoed.  

Ik denk niet dat mijn dochter wat dat betreft aan haar lot werd overgelaten. 

Maar ik bedoel op dat vlak,  

en ik denk dat veel vrouwen in dat geval zijn,  

misschien dat het nu later komt  

en de reden is dat vrouwen veel later kinderen krijgen.  

Dat ze eerst hun carrière willen maken  

en dan denken “Nu ga ik een kind krijgen”.  

En nu denk ik dat we daar van los zijn  

en dat we dat aanvaard hebben,  

alhoewel deze discussie nog steeds verder duurt. 

Janine wilde een kind en ze besliste om te blijven werken. 

In die tijd was dat niet zo normaal. 

Haar moeder hielp bij de opvoeding. 

Ze woonden onder hetzelfde dak. 

De vader van Janine‟s dochter hoorde niet meer bij het gezin. 
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                 Vader van dochter 

 

 

 

 

Mijn man is weggegaan als mijn dochter geboren is.  

En ik ben alleenstaand geweest tot mijn dochter 14 was.  

Dan heb ik Jacques leren kennen en ben ik weer (…).  

Maar dan was mijn dochter al weer uit de kwade periode. 

Dat is altijd goed gegaan  

omdat ik geluk had dat ik een goede job had  

en bovendien ik nog die bijverdiensten had.  

Want ik werkte dan ook mee aan Libelle-Rosita  

en daar werd ik apart voor betaald.  

En mijn boeken heb ik in die tijd geschreven.  

Daarmee heb ik het geluk gehad dat ik uitgegeven heb:  

mijn eerste 2 bij de Arbeiderspers, bij (…?) reeks  

en dat was een oplage van 125 000 exemplaren.  

Dat was iets waar de meeste auteurs niet kunnen van dromen.  

Daardoor was het financieel zeer goed.  

Dat was een hoop geld,  

dat kreeg ik meteen.  

Met het één heb ik mijn grond gekocht,  

met het ander mijn huis gezet.  

Zodoende kon ik,  

alhoewel ik niet ontzettend veel verdiende,  

maar toch voldoende, 

wat dat betreft ben ik altijd zeer blij geweest.  

Ik moet zeggen, nog altijd.  

 

 

 

 

 

 

 

Veel vrouwen  

blijven thuis  

voor hun kind 

Moeder van Janine 

Janine   Dochter 
 

 

Werk 
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Want ik durf nog altijd van sommige vrouwen zeggen “Ja, maar…?” 

Als het op een bepaald moment niet meer gaat,  

dan kun je verder nog zeggen  

“Ik ga gaan werken, daag, saluut”  

Dat vind ik zeer belangrijk. 

Janine vindt een eigen inkomen als vrouw zeer belangrijk. 

Je moet niet afhankelijk zijn van een man. 

Haar eerste man verliet haar,  

pas 14 jaar later ontmoette ze Jacques. 

Door haar job en succesvolle boeken  

had ze voldoende geld om een huis te bouwen. 

 

Janine’s beperking 

We hebben het nog niet gehad over uw handicap.  

Ik zou het echt niet weten, wat, wanneer, door wat,… 

Door wat, dat is de oude klassieke lol.  

Ik ben gehandicapt geworden als ik 2 jaar oud was van polio,  

dat bij ons gelukkig niet meer bestaat.  

Dat was tamelijk erg,  

maar dat is in zoverre goed gekomen  

dat ik dus alleen in die periode verlamd was aan mijn onderste ledematen. 

Mijn ouders hebben ontzettend veel gedaan,  

wat de revalidatie betreft,  

die in die tijd nog niet te vergelijken was met wat er nu is.  

Maar het was toen ook al zo dat er alternatieve geneeswijzen bestonden  

en ik herinner mij dat mijn ouders naar een professor Verdonck,  

hij was later de beroemde Verdonck van de dieetleer hier op het UZ.  

…  

Zo hebben ze een hele tijd,  

en dat is tot nu gebleken goed te zijn,  

mijn rug behandeld met koudwatermassage.  

Dat was de fameuze knijpbehandelingen met water,  

die in Duitsland zeer veel opgang heeft gemaakt. 

 ...  



 193 
 

Dat heeft voor mij het gevolg gehad, 

ook al heb ik heel mijn leven gezeten,  

dat ik een zeer rechte rug heb gehad,  

wat dus zeer goed is geweest voor mij.  

Het is dus zo dat ik zeer lang,  

zeer veel heb kunnen stappen.  

Ik kon 2, 3 straten te voet gaan.  

In het feestlokaal tot in de toren klimmen.  

Nu kan ik niet 1 stap meer doen. 

Dat is wel erg voor mij  

en ik kan er nu nog altijd niet zo goed mee om.  

Maar in die tijd was ik gehandicapt,  

maar ik had er wat dat betreft niet zoveel last van  

omdat ik toch wel alles zelf kon. 

Door de inzet van haar ouders en de behandeling van dokter Verdonck,  

had Janine lang een rechte rug en kon ze goed stappen. 

Dit is nu niet meer zo. 

Veel zelf kunnen is belangrijk voor haar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het percentage 

Die percentages, dat is natuurlijk zeer rekbaar allemaal.  

Het percentage is theoretisch 90%.  

Maar in die tijd dat ik die 90% gekregen heb,  

ging ik overal naartoe.  

Revalidatie stond  

nog niet zo ver 

Dr. Verdonck 

Janine    Ouders 

Koudwater

massage 

Veel 

zelf 

kunnen 
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Nu is dat wel raar,  

maar toen was dat theoretisch wel zo,  

maar ik kon toen zo goed mijn plan trekken dat…  

Nu heb ik gewoon geluk gehad dat ik dat huis heb kunnen doen.  

Alles is plat, je hebt het gezien bij mij. 

En kan ik zeer goed mijn plan trekken.  

Nu is dat in sommige gevallen veel moeilijker  

als ik nu ergens naartoe ga.  

Ik kan niet meer stappen  

dus dat wil zeggen als ik nu ergens naartoe ga,  

moet ik er zeker van zijn dat ik ergens in het wc kan met die stoel.  

Of moet ik opletten dat ik niet ergens in mijn broek ga doen.  

Dus ik bedoel, dat zijn dingen die voor sommige mensen  

al van bij het begin hebben gespeeld,  

bij mij niet, omdat ik dat toen wel aankon.  

Ook in de Vooruit: ik kon evengoed als iemand anders naar boven,  

naar de redactie, naar beneden, naar de kelder.  

De wc was in de kelder,  

dat zou ik nu niet meer moeten proberen.  

Ok, ik kon dat allemaal,  

maar het resultaat is wel dat ik helemaal kapot ben aan mijn armen.  

Maar dat is nu zo,  

ik heb mijn leven geleefd,  

daar zit ik niet mee. 

Heeft het u gesterkt? 

Ja, in die tijd wel.  

Ik moet eerlijk zeggen dat ik er nu anders tegenover sta.  

Ik denk dat ik nu veel harder ben dan vroeger.  

Vroeger was ik nog geneigd te aanvaarden dat als je maar genoeg vocht,  

dat ze je toch maar aanvaarden,  

uiteindelijk is dat niet zo.  

Ik ben vanmorgen nog eens razend kwaad geworden.  

… 
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Over een brochure voor reizen met de socialistische mutualiteit  

zonder vermelding van toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers. 

In een plat huis heeft Janine minder last van haar beperking. 

Als ze ergens naartoe wil,  

moet zij er op letten dat ze naar de wc kan,  

of mee kan op reis. 

Dit wordt niet voorzien in de samenleving.  

Daar wordt ze kwaad van. 

Haar ervaring komt niet overeen met het percentage  

dat aan haar beperking wordt verbonden. 

Janine vocht vroeger om aanvaard te worden. 

Nu doet ze dat niet meer. 

 



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DE TAKKEN 
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Resultaten – DE TAKKEN 

Mijn verhaal 

Na de aparte analyse van de 6 verhalen,  

maak ik er 1 verhaal van.  

Ik maak er het mijne van. 

Ik gebruik hiervoor mijn wortels. 

 

Beperking  

Je beperking is wat tussen jou en je droom staat,  

wat ervoor zorgt dat jij niet mag beslissen.  

Dat kan jouw geslacht zijn,  

jouw krukken,  

je rolstoel,  

je verstandelijke beperking,  

je woonplaats,  

je opleiding,  

je laag inkomen,  

je gebrek aan een netwerk.  

Sommige van deze dingen horen bij jou als persoon.  

Je kiest niet in welk gezin je geboren wordt.  

Je kan de gevolgen van polio niet helemaal ongedaan maken. 

Je bent geboren met een verstandelijke beperking. 

Je bent een man of een vrouw. 

Andere dingen zijn er gekomen door hoe anderen over jou denken  

of door hoe anderen jou behandelen.  

 

Zowel vrouwen als personen met een beperking  

kenden/kennen een tijd in de geschiedenis waarin ze niet langer tevreden waren  

met hoe ze behandeld werden.  

Een tijd waarin ze niet voor hun mening konden opkomen,  

weinig konden kiezen  

en hun dromen niet konden waarmaken.  
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Ook zij willen een keuze-biografie.  

Dominiek en Wendy wilden alleen wonen,  

Dominiek wil boeken schrijven en leren over camera‟s,  

Dirk wil geen relatie meer. 

Mieke wilde haar dochter thuis. 

Janine wilde over alle onderwerpen schrijven.  

 

Daarnaast willen zij ook gelijkwaardige burgers zijn.  

Dat hoor ik bij Danny, Mieke en Janine.  

Dat gaat over meer dan kunnen beslissen over je eigen leven.  

Dat gaat over je politieke positie:  

meedoen aan het besturen van het land, waar Mieke van droomt;  

politiek redactrice zijn, wat Janine wel wou;  

werken en je kind opvoeden, wat Janine deed;  

een beweging zoals ONT opbouwen, waar Danny over spreekt. 

 

De ik-stem van zelf-advocaten 

In de verhalen van  

₋ Janine,  

₋ Dominiek,  

₋ Mieke,  

₋ Wendy  

₋ en Dirk  

zit een sterke ik-stem.  

Zij willen hun dromen bereiken,  

zelf keuzes en beslissingen maken.  

Ze steken hun mening niet onder stoelen of banken.  

Mensen laten hun stem horen.  

Daarvoor moet je karakter hebben, zoals Janine. 

Je moet jezelf durven ontplooien, zoals Dirk.  

Je moet zelfvertrouwen hebben, zoals Mieke.  

Je moet doorzetten, zoals Wendy.   
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Je mag de moed niet verliezen, dat deed Dominiek ook niet.  

Dat is opkomen voor jezelf. 

  

Het individualisme lijkt inderdaad ingebakken in mensen bij ons. 

Dat heeft ook te maken met psychologisch welzijn:  

je wil je goed voelen in je vel. 

Je voelt je goed als je controle hebt over je leven. 

Wat ik leerde is dat zelf-advocaten een sterk karakter (moeten) hebben. 

Deze eigenschap bepaalt sterk de levensloop van mensen. 

 

De omgeving 

De lagen van de context 

Microsysteem  

Je hebt mensen rondom jou nodig.  

Mensen die jij belangrijk vindt,  

mensen die jou belangrijk vinden. 

Mensen tegen wie je kan vertellen wat je denkt.  

Mensen die jou steunen. 

Soms zijn dat je ouders zoals bij Janine,  

soms je broer zoals bij Dirk,  

soms een pleeggezin zoals bij Dominiek,  

soms partners zoals Wendy en Vincent,  

soms collega‟s zoals bij Janine in Vooruit,  

soms vrienden zoals Luce en Janine,  

soms opvoeders zoals Geert Carette bij Dominiek  

of coachen zoals bij ONT.  

In die relaties kan je een zelf-advocaat zijn. 

 

Je ontmoet mensen op verschillende plaatsen (of settings).  

Op sommige plaatsen kan je je gedragen hoe je wil,  

kan je doen wat je wil. 

Bij Jan-Jan en bij zijn netwerk kan Dominiek zichzelf zijn.  

Hij kan er terecht met vragen. 
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Ze zoeken samen hoe Dominieks dromen waar kunnen worden. 

Janine publiceert boeken als ze bij Vooruit werkt,  

Richard Minne en Louis Paul Boon steunen haar. 

Op andere plaatsen wordt van jou een andere rol verwacht,  

moet je luisteren naar anderen. 

Bij opvoeders en broeders in de instelling kreeg Dominiek geen antwoord op vragen  

en moest hij doen wat zij wilden. 

Als Janine schreef voor Stem der Vrouw,  

mocht ze van de redactrice niet schrijven wat ze wou.  

 

Mensen zoeken anderen op die een boeiend verhaal hebben. 

Je ontmoet iemand en het klikt. 

Op een congres, zoals bij Dominiek,  

in een trainingshuis, zoals bij Wendy,  

bij Vooruit, zoals bij Janine. 

Zo ontstaan vriendschappen.  

Je vertelt elkaar verhalen. 

Ideeën en informatie uitwisselen is heel belangrijk.  

Je leert ook van elkaar. 

Verhalen vertellen is een uitwisseling van cultureel kapitaal. 

 

Mesosysteem 

Soms wil je samen de boel op zijn kop zetten,  

zodat anderen zien waar het om draait.  

Mensen zoeken een groep waar dat kan.  

Ik leerde over de Socialistische Vrouwen,  

Onze Nieuwe Toekomst,  

Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP) en  

Onafhankelijk Leven.  

Groepen waar mensen anderen ontmoeten met dezelfde dromen. 

Als groep kan je meer bereiken dan alleen.  

Je ondersteunt elkaar.  

Je laat samen je stem horen.  
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Dat klinkt luider.  

Je komt op voor elkaar en voor anderen.  

Je komt met je verhaal naar buiten:  

op voordrachten, zoals Janine en Dominiek,  

op congressen, ontmoetingsdagen en in het S.M.A.K., zoals ONT. 

Dat is activisme. 

Je hoopt om als groep iets te veranderen aan hoe mensen denken  

en aan de samenleving (macrosysteem). 

 

Exosysteem 

Soms worden beslissingen over jouw hoofd heen genomen,  

mag je je zegje niet doen.  

Bijvoorbeeld op een overleg tussen bazen van Vooruit en Volksgazet,  

door Dominieks pleegouders en de directeur van Ons Tehuis,  

door de directie van Tordale,  

op een opvoedersvergadering in Tordale,  

in het Vlaams Agentschap over je PAB-aanvraag,  

op een teambespreking in een revalidatiecentrum over Mieke‟s dochter,  

onder ministers en politiekers over PAB…  

Jij bent niet betrokken,  

maar jij draagt wel de gevolgen van de beslissing.  

Die beslissing kan soms goed zijn voor jou,  

maar uit de verhalen leerde ik dat die beslissingen vaak niet zijn wat de mensen zelf 

willen. 

 

Macrosysteem 

De overtuigingen die er zijn in een samenleving,  

werken jouw dromen soms tegen.  

Sommige ideeën zijn niet rechtvaardig.  

Jij krijgt geen verantwoordelijke job.  

Jij moet niet over politiek schrijven.  

Schrijf over de was en de plas, over potten en pannen.  

Want jij bent een vrouw.  
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Jij moet niet mee op reis. 

Jij moet hier niet naar de wc kunnen.  

Jij krijgt geen verantwoordelijke job.  

Want jij hebt een fysieke beperking.  

 

Jij moet niet kiezen wie jou helpt. 

Jij moet niet kiezen waar je woont. 

Jij moet niet alleen gaan wonen.  

Jij moet geen relatie aangaan.  

Jij moet geen seksuele voorlichting krijgen. 

Jij moet niet in contact komen met meisjes. 

Jij moet geen auto leren rijden. 

Jij moet geen dure camera kopen. 

Jij moet niet kiezen waar je op reis gaat. 

Want jij hebt een verstandelijke beperking. 

 

Maar dat kan ook veranderen.  

Vrouwen krijgen een stem.  

Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig.  

Politiek is ook een vrouwenzaak.  

Vrouwen kunnen werken én kinderen opvoeden. 

 

Mensen met een beperking krijgen een stem.  

Mensen met en zonder een beperking zijn gelijkwaardig.  

Ze kunnen en mogen keuzes maken over hun leven.  

Ze mogen kiezen waarbij ze ondersteuning willen.  

Ze mogen omgaan met wie ze willen.  

Ze mogen een relatie hebben. 
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Chronosysteem 

Doorheen de jaren zie je een verandering,  

bij mensen, bij groepen, in de samenleving.  

Mensen maken de verandering,  

die verandering maakt dat anderen ook kunnen veranderen.  

Bijvoorbeeld: Jan-Jan Sabbe wil samen met de anderen van Onafhankelijk Leven dat 

het PAB er komt.  

Ze proberen politici te overtuigen.  

Wanneer overtuigde politici minister zijn,  

maken ze het mogelijk dat mensen met een beperking een PAB kunnen aanvragen. 

Mensen met een PAB maken hun eigen leven anders. 

Zoals Dominiek, die alleen ging wonen in Gent. 

 

Plaats 

Het duurt een tijdje voor deze veranderingen in denkwijze overal doordringen.  

Op de ene plaats kan dit vroeger in de tijd dan op andere plaatsen.  

Sommige plaatsen lijken sneller mee te zijn.  

(Groepen) mensen die allemaal hetzelfde denken,  

voelen zich goed bij elkaar.  

Ze wonen, werken of komen samen op dezelfde plaats. 

Wendy blijft in Roeselare plakken,  

daar krijgt ze geen tegenkanting zoals thuis in Brugge. 

In de verhalen van Janine en Dominiek is Gent een belangrijke plaats.   

Dat is ook de plaats waar ONT thuis is. 

 

Ergens naartoe gaan is belangrijk.  

Naar een plek gaan waar je nieuwe dingen hoort:  

₋ congressen,  

₋ voordrachten,  

₋ ONTmoetingsdagen, 

₋ boekenclubs,  

₋ toneelkringen, 

₋ … 
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Je keert naar huis met goede moed, met nieuwe dromen. 

Je hebt gezien hoe het anders kan. 

“You gotta to go there to come back” 

(Stereophonics, 2003). 

 

Je wil daar zijn waar iets gebeurt. 

Een levendige stad in plaats van de Westhoek. 

Bij de mensen in plaats van binnen 4 muren. 

Je wil daar zijn waar het gebeurt, 

waar beslissingen worden genomen. 

Niet thuis als ze op je werkplek voor veranderingen staan, zoals bij Janine. 

Niet in een psychiatrie als ze in de instelling over je toekomst beslissen,  

zoals bij Dominiek. 

 

Steun 

Ondersteuning kan jouw droom helpen waarmaken.  

Je hebt steun nodig uit alle lagen van de context.  

Steun van  

₋ de ideeën in de samenleving 

₋ of de regels in een land. 

Steun van  

₋ organisaties,  

₋ instellingen,  

₋ of bedrijven,  

Steun van  

₋ familie,  

₋ een netwerk,  

₋ vrienden,  

₋ collega‟s,  

₋ assistenten,  

₋ …  
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Toegankelijke taal 

Toegankelijke taal speelt een rol in het verhaal van Dominiek en Janine.  

Dominiek maakte een handleiding voor een filmcamera in eenvoudige taal,  

hij wil een woordenboek maken,  

met ONT zette hij beleidsplannen om in begrijpbare taal  

en geeft hij workshops rond mensenrechten24.  

Janine vertelt dat ze schreef op een manier dat politiek via alledaagse onderwerpen 

toegankelijk werd voor iedereen.  

Janine was van de Brugse Poort.  

Ze kende de mensen:  

wat ze wilden,  

wat ze konden begrijpen.  

Ze wilde daarbij aansluiten.  

Bij Vooruit maakten Richard Minne en Frits van den Berghe samen  

een soort cartoons met uitleg over de actualiteit.  

Zo wilden ze veel mensen bereiken.  

 

Activisme 

Mensen in een beweging strijden voor een ommekeer.  

Ze vertellen hun verhaal opnieuw en opnieuw,  

tot iedereen het heeft gehoord. 

Tot politici en ministers luisteren, zoals bij Jan-Jan van Onafhankelijk Leven. 

Bij Mieke is dit nog niet gelukt. 

Tot opvoeders in de instellingen luisteren, zoals bij Dominiek. 

Tot ouders luisteren, zoals bij Wendy. 

Tot bazen luisteren. 

Bij Janine is dit niet gelukt. 

Eigenlijk willen mensen van het exosysteem  

een micro- of mesosysteem maken. 

Samen beslissen  

of met de groep betrokken worden in beslissingen,  

in plaats van anderen te laten beslissen. 
                                                           
24 ONT zetten de mensenrechten en het VN-verdrag voor personen met een beperking om in 
eenvoudige taal. 
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Mensen in een beweging vinden dat iedereen hun ideeën moet delen. 

Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat iedereen gelijke rechten heeft,  

dat iedereen kansen krijgt om zijn rechten uit te oefenen. 

 

Verhalen 

Verhalen vertellen 

Mensen willen hun ei kwijt,  

hun mening of hun eigen verhaal.  

Met echtgebeurde verhalen,  

verzonnen verhalen,  

of een mengeling. 

De boodschap is belangrijk. 

 

Die vertel je via boeken zoals Janine,  

via tijdschriften en kranten zoals Janine en ONT,  

via voordrachten zoals Janine en Dominiek,  

via kunstprojecten zoals de Wereldreizigers,  

via congressen zoals ONT en het Humanistisch verbond,  

via een website zoals Dominiek en ONT,…  

 

Deze mensen vertellen hun verhalen  

aan de mensen waarmee ze een groep vormen,   

en ze vertellen het ook aan mensen buiten die groep.  

Want anderen leren iets uit jouw verhaal.  

Dat kan hun eigen verhaal veranderen.  

Om verhalen te vertellen,  

moet je iemand hebben die luistert.  

Hoe meer mensen luisteren,  

hoe belangrijker je verhaal wordt in de samenleving. 
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Rhizome 

Mensen zijn met elkaar verbonden.  

Verhalen van mensen zijn met elkaar verbonden. 

Het klikt,  

de verhalen lopen een tijdje samen.  

De verhalen van Janine en vriendin Luce bijvoorbeeld, 

of van Janine en de schrijvers Richard Minne en Louis Paul Boon. 

De verhalen van Dominiek en Wout  

of van Dominiek en Jan-Jan Sabbe. 

De verhalen van de Wereldreizigers van ONT. 

Netwerken van mensen zijn als rhizomen. 

 

Verhalen van mensen en verhalen van plaatsen zijn met elkaar verbonden.  

Je leeft je leven op een bepaalde plek,  

daarom is je leven zo en niet anders. 

Omdat Janine de trappen nog op kon,  

kon ze lang in de Vooruit werken.  

Ze leerde er mensen kennen,  

ze kon er schrijven.  

Als ze in Marnix werkte, 

publiceerde ze geen boeken meer. 

Dominiek leefde in Ons Tehuis, 

daar had hij een fijne jeugd. 

Op een andere plaats, in Tordale, 

voelde hij zich niet goed. 

In Gent leeft Dominiek weer op. 

Het startpunt op de kaart van de levensweg van iemand, 

toont telkens een ander stuk van het verhaal. 

 

Plaatsen verbinden ook verhalen met elkaar. 

Jan-Jan Sabbe woonde aan het Pierkespark in de Brugse Poort in Gent. 

Daar is ook Skill, het bedrijf dat hij oprichtte. 

Dominiek ging vaak bij Jan-Jan op bezoek. 

Dominiek werkte vorig jaar mee aan de mozaïek in het park.  
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Hij leerde er Shera kennen. 

Zij werkte een tijdje als persoonlijk assistente voor Dominiek. 

Verhalen zijn ook met elkaar verbonden doorheen de tijd via plaatsen.  

Janine was van de Brugse Poort. 

Via haar werk in de Vooruit kende ze Richard Minne. 

Het Pierkespark, of Minnepark, is naar hem vernoemd. 

Minne en Frits van den Berghe maakten samen Brieven aan Pierken, 

een politieke rubriek in een tijdschrift. 

Het Pierkespark is ook waar 2 coachen van ONT met mij afspraken.  

Daar brainstormden we  

over wat met de beelden van Wereldreizigers kon gebeuren.  

 

Iets niet kunnen doen of niet mogen doen verbindt verhalen met elkaar,  

ook doorheen de tijd,  

ook mensen die elkaar niet kennen. 

Dirk zegt dat een relatie voor hem niet te realiseren is,  

hij heeft te veel problemen. 

Mieke zou willen dat hier niet zoveel ongelijkheid is.  

Ze zou de onnozele wetten in ons land willen veranderen,  

maar dat kan ze niet. 

Wendy kan haar eigen boterham niet smeren,  

daarom kreeg ze tegenkanting als ze alleen wilde wonen. 

Dominiek mocht niets weten over seksualiteit van de opvoeders en directie in 

Tordale. 

Hij mocht lang niet zelf kiezen wat hij wilde eten. 

Hij mocht geen huis kopen van de vrederechter,  

en geen filmcamera van de opvoeders. 

Janine mocht niet altijd schrijven wat ze wou, 

daardoor kreeg ze ruzie met anderen. 

Ze kreeg niet de job die ze wilde.  

Ze bleef medewerkster in plaats van redactrice. 
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Wat mensen wel doen, kunnen en mogen verbindt hun verhalen ook. 

Samenkomen in een beweging,  

voor je mening uitkomen,  

je eigen keuzes willen maken,  

dat lees ik allemaal in het verhaal van Janine en Dominiek.  

Ook Mieke, Wendy en Dirk hebben het over eigen keuzes maken.  

Janine, Dominiek en Danny zitten in een beweging  

en vertellen daarover. 

 

Ommekeer 

Van gehandicapte naar persoon met een beperking? 

Zijn Dominiek en de Wereldreizigers nu meer dan vroeger  

een persoon met een beperking? 

Jazeker!  

Maar er is nog veel werk aan de winkel. 

Dominiek heeft een aantal van zijn dromen waargemaakt. 

Hij woont alleen,  

hij zit in een videoclub,  

hij leert autorijden,  

hij kiest waar hij op vakantie gaat, … 

Hij bepaalt hoe zijn leven er uitziet. 

Maar hij zou graag een relatie aangaan en een gezin stichten. 

Dat mist hij nog. 

Dominiek merkt dat veel instellingen nog het leven bepalen van mensen met een 

verstandelijke beperking. 

Dat vindt hij middeleeuws. 

Danny vertelt dat mensen met een beperking soms bekeken worden als honden. 

Gelukkig wil een deeltje van de mensen hen wel begrijpen en ondersteunen. 

Maar we zijn er nog niet helemaal. 

Mieke heeft haar dochter nu bij haar thuis,  

ze moet niet meer strijden tegen het revalidatiecentrum of het internaat. 

Maar dat er wordt neergekeken op laaggeschoolde of ongeschoolde mensen,  

vindt ze niet goed. 
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Wendy woont nu alleen,  

samen met Vincent.  

Haar droom is uitgekomen. 

Dirk heeft voor zichzelf beslist dat hij niet wil trouwen.  

Hij kan zich best op zichzelf ontplooien. 

Alleen de liefde mist hij dan. 

 

Er is dus wel wat veranderd.  

Mensen kunnen al meer zelf kiezen dan vroeger.  

Mensen moeten daar vaak nog lang op wachten  

en hard om strijden. 

Niet alle mensen met een verstandelijke beperking kunnen de keuzes maken  

en de beslissingen nemen waardoor hun dromen uitkomen. 

Mensen moeten daarvoor kansen krijgen uit hun omgeving. 

Anderen moeten hen ondersteunen. 

 

Janine kon haar plan trekken. 

Met rechte rug en krukken geraakte ze tot de hoogste toren van het feestlokaal. 

Ze reed met de auto. 

Zij kon haar job perfect. 

Toch werd ze geen redactrice,  

al moest ze wel die job doen. 

Haar armen zijn kapot. 

Nu gebruikt ze een rolstoel. 

Autorijden lukt nu niet meer. 

Als de wc ergens niet aangepast is,  

kan Janine er niet (lang) naartoe. 

Reisbrochures geven geen info over toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers. 

Ze vertelt dat ze altijd heeft gevochten om aanvaard te worden. 

Dat lukt niet. 

Voor Janine is er geen ommekeer. 

Vroeger, toen ze meer kon,  

was het beter voor haar. 
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Vrouwen: van de potten, de pannen, de was en de plas naar de politiek? 

Janine ging uit werken. 

Eerst in een textielfabriek,  

dan bij Vooruit. 

Daar was ze eerst bediende,  

later medewerkster. 

Janine schreef ook in verschillende tijdschriften en publiceerde boeken.  

Ze bleef ook werken nadat ze een dochter kreeg. 

In dit opzicht was zij een moderne vrouw. 

Ik lees nergens in haar verhaal dat ze in Vooruit weigerachtig stonden  

tegenover vrouwen op de werkvloer. 

Wel hadden de mannen daar bepaalde ideeën  

over waar vrouwen over moesten schrijven  

en wat vrouwen wilden lezen.  

Ook de meest verantwoordelijke posities waren eerder voor mannen weggelegd. 

Mannen als Louis Paul Boon en Richard Minne steunden Janine wel in haar droom 

om boeken te schrijven. 

 

In dit verhaal is het socialisme belangrijk.  

Vrouwen die (blijven) werken was meer aanvaard in dit gedachtegoed. 

Katholieke vrouwen bleven eerder thuis als ze kinderen hadden. 

Toch was dit socialisme niet voldoende. 

Het moest goed gaan met de partij.  

Dat was belangrijker dan je ontplooiing als vrouw. 

Daarom was Janine ook een feministe,  

en sloot ze zich aan bij de Socialistische Vrouwen. 

Om haar stem als vrouw te laten horen. 
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Mijn tekeningen 

Ik maakte een aantal figuren. 

Ik gebruikte belangrijke woorden uit de verhalen  

en probeerde daarmee schema‟s te maken die verduidelijken wat ik leerde. 

Soms was het moeilijk om alle woorden uit de verhalen in de schema‟s te stoppen. 

Dan maakte ik er groepen van, bijvoorbeeld: de groep collega‟s in plaats van alle 

namen van de collega‟s. 

 

De schema‟s heb ik gemaakt door veel opnieuw te proberen,  

door met de woorden op kaartjes over de vloer te schuiven  

tot alles op de goede plaats lag,  

door met gekleurde wollen draden verbanden te tonen,  

door samen met vrienden na te denken,  

dankzij de technische hulp van die vrienden. 

De eerste schema‟s zien er uit als concept maps,  

het laatste schema lijkt eerder een rhizome. 
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6 verhalen komen samen 

  



218 
 

Dominiek 

  



219 
 

Danny 
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Mieke 
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Wendy 
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Dirk 
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Janine 
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Verhalen vertellen 
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Rhizome 

 

Je vindt de rhizome op de cd-rom op de achterflap.
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Discussie – DE VRUCHT 
 

Gehandicapte of persoon met een beperking? 

Ik ben gestart vanuit de verandering in voorkeursterm  

waarmee we personen met een beperking benoemen.  

Je zegt beter niet meer gehandicapte.  

Dat is van vroeger,  

toen men nog anders over mensen met een beperking dacht,  

en hen op een andere manier behandelde.  

Maar ik lees in verhalen niet altijd een duidelijke ommekeer tussen vroeger en nu, 

of toch niet op alle vlakken. 

Dit deed mij denken aan het boek bij het vak Historische Pedagogiek (De Paepe, 

Simon en Van Gorp, 2006). 

Wanneer je heel erg de nadruk legt op verandering tegenover vroeger,  

wil je niet zien wat er allemaal hetzelfde is gebleven. 

Vaak is veel meer hetzelfde gebleven dan dat er veranderd is. 

Personen met een beperking nemen nog niet alle belangrijke beslissingen over hun 

leven zelf. 

De omgeving kijkt nog niet altijd met een positieve blik naar hen. 

Hun positie in de samenleving is nog steeds vrij laag. 

 

Moeten we daarom toch maar gehandicapte blijven zeggen? 

Ik geloof van niet. 

Ten eerste:  

mensen met een beperking vinden gehandicapte een lelijk woord. 

Een voorbeeld:  

zelfs personen met een handicap,  

de woorden die GRIP gebruikt, 

vindt Marc niet goed. 

Dominiek hoort het ook niet graag. 

Ten tweede:  

Er zijn al dingen veranderd. 

Het gaat de goede kant op. 
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Met het PAB krijgen mensen de mogelijkheid  

om hun leven in eigen handen te nemen. 

Een beweging zoals ONT komt op  

voor de rechten van personen met een beperking. 

En ten derde: 

Het woord gehandicapte weerspiegelt een visie  

die mensen met een beperking weinig stem geeft,  

een visie die mensen weinig beslissingen over hun eigen leven laat nemen,  

een visie die hen weinig rechten geeft.  

Mensen met een beperking hebben nochtans dezelfde mensenrechten  

als wij allemaal. 

Ons land keurde het VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking 

ook goed. 

Is spreken over gehandicapten dan nog wel juist? 

Bovendien denk ik  

dat spreken over een persoon met een beperking een mooie droom toont. 

Wie deze mensen zo benoemt,  

wil met hen op pad gaan zoals men in Disability Studies voorstelt. 

 

Persoon met een beperking,  

dat is meer dan een term,  

daar zit een heel verhaal achter. 

Als mensen vragen “Waarom zeg jij niet gehandicapte?”,  

kan ik vertellen over mensen een stem geven,  

hen beslissingen laten maken,  

hen stimuleren om op te komen voor zichzelf en anderen,  

drempels in de omgeving wegwerken,… 

Ik vertel dan een verhaal dat meer respect heeft voor personen met een beperking 

dan het verhaal van het medisch model. 

Verhalen vertellen is mensen informatie geven,  

dat is mensen overtuigen. 

Door te spreken over mensen met een beperking,  

worden zij misschien mensen met een beperking,  

in plaats van gehandicapten. 
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Zo kan ik misschien mijn steentje bijdragen. 

Hoe je omgeving naar jou kijkt kan enorm verschillen. 

Iemand kan op het ene moment een persoon met een beperking zijn,  

en op een ander moment een gehandicapte. 

Iemand kan op de ene plaats een persoon met een beperking zijn,  

en op een andere plaats een gehandicapte. 

Iemand kan bij de ene groep mensen een persoon met een beperking zijn, 

en bij de andere groep een gehandicapte. 

Wat betekent dit nu? 

Niet alleen orthopedagogen moeten geloven in het verhaal van de Disability Studies. 

De hele omgeving, 

de hele samenleving moet er in geloven  

en dezelfde droom hebben. 

Want ook mensen die niet in een beweging zitten,  

mensen die de zelf-advocaat in hun binnenste nog niet hebben gevonden,  

mogen personen met een beperking worden.  

 

En de vrouwen? 

Voor vrouwen is geen andere naam bedacht doorheen de geschiedenis. 

Toch hebben zij ook een ommekeer meegemaakt 

en mogelijk gemaakt. 

Vrouwen bij ons werden onderdrukt. 

Ze hadden weinig rechten. 

Vrouwen kwamen samen in bewegingen.  

Ze vochten voor hun rechten. 

Die rechten hebben ze nu. 

 

Toch is daarmee niet alles opgelost. 

Er blijft ongelijkheid bestaan. 

Het zijn bijvoorbeeld voornamelijk mannen die politieke macht hebben. 

Er blijven vooroordelen. 

We zijn er nog niet helemaal. 
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Net zoals Wendy haar reis beschrijft als een trap,  

waarbij je soms 1 trede naar boven gaat  

en dan 2 naar beneden valt, 

zegt ook Janine De Rop (in De Weerdt, 1980): 

“Toch, als ik steeds geweten heb van de … inzet  

van de massa anonieme arbeidersvrouwen in de strijd voor een beter bestaan, 

een rechtvaardiger maatschappij …  

Dan had ik er nauwelijks enige notie van hoe ook op vele andere vlakken  

en in vele andere milieus in dit land vrouwen hebben gewroet  

om hun eigen lot te kunnen bepalen.  

Niet spectaculair, 

in een tempo dat vaak aan de processie van Echternach doet denken:  

3 stapjes vooruit,  

2 achteruit.  

Maar met resultaten die er … niet om liegen.”  

(p7) 

 

Het is wel de moeite om de reis te maken,  

om de zelf-advocaat in ons te laten spreken,  

om samen te komen in een beweging  

en onze stem te laten horen. 

“Pas wanneer er van buitenaf  

hard en lang genoeg geroepen wordt, 

bestaat er enige kans ook gehoord te worden.”  

(Blommaert, 1985, p202) 

 

Dus… 

In een samenleving waarin iedereen zijn droom wil waarmaken,  

zijn mensen zoals jonge bomen. 

Je moet een sterk karakter hebben,  

dat zijn stevige wortels,  

dat is je ik-stem. 
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De stam heeft veel steun nodig,  

dat zijn je microsystemen. 

Maar een goed klimaat is even belangrijk,  

dat is je macrosysteem. 

Wordt een jonge boom niet ondersteund 

en/of krijgt een jonge boom tegenwind?  

Dan is het moeilijker om te groeien. 

Het kan helpen als jonge bomen in een bos bij elkaar staan. 

Het bos dat is een beweging,  

dat is je mesosysteem. 

 

Verder onderzoek 

Iets vastleggen en iets afronden is niet gemakkelijk.  

Elk verhaal, uit de theorie of daarbuiten,  

leidde mij naar een ander interessant verhaal. 

 

Ik kon niet elk verhaal opnemen in het theoretisch stuk. 

Ik denk dat ik dieper zou kunnen graven. 

₋ Ik zou het concept emancipatie kunnen betrekken op de verhalen, 

en kijken hoe ik dit kan inpassen in de theorie van Bronfenbrenner. 

 

₋ Een aantal elementen duiden op het belang van plaats.  

Ik zou via de settings van Bronfenbrenner (1977)  

en de geodesie van Waasdorp (2010)  

verder kunnen doorbomen  

en er sociale geografie bij betrekken. 

 

₋ Meer lezen over de verschillende vormen van kapitaal volgens Bourdieu,  

zou interessante analyses kunnen geven,  

zelfs bij dezelfde onderzoeksvraag als in dit werk. 

Naast verhalen als vorm van cultureel kapitaal  

kan ik misschien andere elementen uit de verhalen  

als een vorm van symbolisch kapitaal zien. 
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₋ Toegankelijke taal komt terug Bij ONT en in de vrouwenbeweging.  

Taal is blijkbaar een middel om mensen in of uit te sluiten. 

Toegankelijke taal doet mij ook denken aan de filosofie van Wittgenstein. 

Het ontwarren van conceptuele knopen is de taak van de filosoof (Grayling, 

2004) 

Kan je activisten misschien ook filosofen noemen? 

 

Ik kon niet elk verhaal opnemen in het onderzoek.  

 

₋ Nu moest ik strak afbakenen om het haalbaar te houden.  

Meer verhalen verzamelen,  

samen uitwerken en analyseren,  

met andere woorden: een meer complete collectieve biografie maken, 

zou een beter beeld kunnen geven van een ommekeer  

en de concrete omstandigheden van zo een ommekeer.  

Ik denk ook aan verhalen van andere plaatsen  

of (meer) verhalen uit andere tijden.  

 

₋ Ik heb interesse (gekregen) voor alle soorten activisme. 

Verhalen van activisten uit verschillende groepen zouden gelijkenissen 

kunnen tonen die nu, volgens mij, verborgen blijven  

omdat hun verhalen niet samen onderzocht worden.  

Het samen tonen van die verhalen laat misschien zien  

dat de verschillende categorieën waarin we activisten opdelen  

niet per se iets verschillend willen bereiken. 

 

₋ De verzonnen verhalen die mensen vertellen  

heb ik niet opgenomen in het onderzoek.  

Dominiek heeft een sprookjesverhaal gemaakt  

over een kabouter die de wereld wil verkennen.  

Janine vertelt over Inge,  

een vrouw die door polio een fysieke beperking kreeg.  

Ze werkt mee aan het euthanasieprogramma van de nazi‟s.  

Een analyse van deze verhalen zou mij ook veel kunnen leren. 
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Limitaties 

Ik weet nog steeds niet zo veel over de context van Janine De Rop. 

Over die tijd,  

over de vrouwenbeweging,  

over het socialisme,  

moet ik nog veel leren. 

Ik hoop dat haar verhaal ook los van veel achtergrond  

laat zien dat een aantal strijdpunten gelijk zijn  

en dat een aantal te bevechten structuren en ideeën ook gelijk zijn. 

 

Enkel bij het verhaal van Dominiek bepaalden mijn vragen mee het verhaal.  

Dat vind ik wel jammer.  

Zo bleven vele verhalen verborgen. 

 

Mijn gebrek aan technische (en artistieke) bagage  

maakte het moeilijk om mijn ideeën uit te voeren.  

Ik ben daarom in hoofdzaak teruggevallen op woorden.  

Hierdoor bereik ik niet mijn ideaal,  

een heel toegankelijke thesis.  

Maar ik heb zeker wel geprobeerd.  

Ik blijf denken dat een dynamische 3D-constructie  

de verbanden tussen verhalen beter zou kunnen tonen.   
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Conclusie  
 

In het Disability Studies-perspectief kijkt men anders  

naar personen met een beperking dan in het medisch model. 

Persoon met een beperking weerspiegelt de visie in de Disability Studies. 

Gehandicapte weerspiegelt de visie van het medisch model. 

Persoon met een beperking is meer (politiek) correct, 

maar uit de levensverhalen van mensen leer ik  

dat zij nog niet altijd personen met een beperking zijn. 

 

Ze kunnen al meer dromen waarmaken  

en al meer zelf beslissen. 

Wie voor zijn mening opkomt,  

geraakt verder. 

Wie steun krijgt van anderen en van de samenleving,  

kan meer. 

Toch zijn we er nog niet helemaal. 

Daarom komen mensen samen in een beweging. 

Ze vertellen hun verhaal aan elkaar  

en aan anderen. 

Zo willen ze de samenleving van gedacht doen veranderen. 

Dan kunnen ze personen met een beperking worden. 
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Bijlagen 
 

DVD – Wereldreizigers 

 

Op deze DVD vind je de verhalen van Danny, Mieke, Wendy en Dirk  

zoals zij ze hebben gepresenteerd in het S.M.A.K. te Gent  

op 5, 6 en 7 december 2007. 

 

CD-ROM 

 

Op deze CD-ROM vind je  

- de rhizome van de verschillende verhalen 

- en de uitgeschreven interviews met Dominiek. 

Om de rhizome te verkennen, klik je op de vakjes naast de namen.  

De vakjes in de linkse kolom tonen het microniveau, 

de vakjes in de rechtse kolom tonen het macroniveau. 

Je kan zo veel vakjes aan- of uitklikken als je wil. 

Als alle vakjes aangeklikt zijn,  

zie je duidelijk de rhizome. 



BEWEGING

IETS NIEUWS
LEREN

DROMEN

STEUN

TEGENKANTING

VERHALEN
VERTELLEN

Danny
Dirk
Dominiek
Janine
Mieke
Wendy

MICRO MACRO

Evelien Leyseele
designed by KdK



 
 

Het Verhaal van Dominiek 
Over nu, toen en later. 

 
 

Dominiek Porreye en Evelien Leyseele 
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Inleiding 
 

Ik ben Dominiek, een man met een verstandelijke 

beperking. 

Ik wil jullie mijn verhaal vertellen. 

 

Ik heb 39 jaar in instellingen gewoond.  

Hierdoor heb ik veel gemist. 

Ik leef nu zelfstandig.  

Dat is een droom die uitgekomen is. 

 

Je leert meer over mijn leven in de volgende 

hoofdstukken.  

Ik heb ze samen geschreven met Evelien, een studente. 

 

Hoofdstuk 1 Belangrijke personen in mijn leven p 5 

Hoofdstuk 2 Wonen en leven p 21 

Hoofdstuk 3 Relaties p 45 

Hoofdstuk 4 Opkomen voor mijn mening bij 

ONT en GRIP 

 

p 57 

Hoofdstuk 5 Mijn vrije tijd p 67 

 



 
 

  



 
 

Inhoud 

Hoofdstuk 1: De mensen rondom mij ............................ 5 

Mijn familie .................................................................. 5 

Mijn pleeggezin ........................................................... 6 

Hoe ben ik bij hen terechtgekomen? ......................... 7 

Jan-Jan Sabbe .......................................................... 12 

Hoe leerde ik hem kennen? .................................... 12 

Mijn netwerk .............................................................. 14 

Hoe kwam dit netwerk er? ....................................... 14 

Mijn nieuwe toekomst .............................................. 17 

Een overzicht ............................................................. 18 
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Hoofdstuk 1: De mensen rondom mij 

Mijn familie 

Op 6 april in 1964 werd ik geboren.  

In het gezin was er geen plaats voor een persoon met 

een beperking. 

Ik heb 2 broers en 1 zus.  

Mijn zus heet Ingrid. 

Mijn broers heten Jean-Pierre en Geert. 

Ik heb ook een half-zus,  

zij heet Magda. 

Ik heb nog een half-broer,  

hij heet Franky. 
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Mijn pleeggezin 

Mijn pleegouders heten Robert en Yolanda Goethals. 

Robert was ook mijn voogd.  

Dat ben ik pas later te weten gekomen,  

in de rechtbank. 

 

Ze zitten nu in een rustoord.  

 

 

 

Het gebeurt dat ik een keer bel.  

Mijn pleegmoeder gaat nooit vertellen over Tordale.  

Ze praat enkel over de tijd van Ons Tehuis.  

 

Mijn pleegbroer Wout zit in mijn netwerk.  

Ik zie hem op netwerkvergaderingen of ik bel hem op.  
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Of ik ga naar Ieper om Wout te bezoeken.  

Dan rijden we eens naar Ons Tehuis.  

Wout weet dat ik daar goede herinneringen aan heb. 

 

Hoe ben ik bij hen terechtgekomen? 

Mijn pleegouders wilden graag kinderen.  

Maar dat lukte niet direct.  

Ze zochten daarom een pleegkind.  

Ze vonden in de krant een advertentie van Ons Tehuis. 

Alles werd geregeld met de directeur. 

 

Toen kregen ze toch 2 zonen: Wout en Bart.  

Maar in de weekends mocht ik bij hen komen. 

Mijn pleegmoeder herinnert zich dit nog goed.  

Robert kwam met mij thuis zonder dat ze het wist! 

 



8 

 

 

Voor mij was dat aanpassen in het begin.  

Ik kende ze nog niet.  

Wout speelde met soldaatjes,  

Bart met ander speelgoed. 

Ik speelde met autootjes  

en ik had niet veel plek nodig.  

Stilletjes aan begon ik met hen te spelen.  

Vanaf dan beschouwde ik hen als mijn echte broers.  

 

Als ik bij hen ging zei ik altijd ma en pa.  

Ze deden uitstappen naar de zee, de kapel, enzovoort.  

Als mijn bed niet klaarstond in het weekend,  

was ik in paniek.  
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Ik vroeg dan aan ma of ik terug moest naar Ons Tehuis, 

maar ze zei dat ze nog geen tijd had om het bed op te 

maken.  

Als ma ziek was vroegen Bart en Wout waarom ik niet 

kwam.  

Ze belden dan naar de directeur om te vragen  

of ik af kwam.  

Dan kwam Robert me halen.  

We gingen soms bij de buren,  

om te spelen met de hondjes. 

 

Op mijn 12 jaar deed ik mijn plechtige 

communie.  

Het feest was met de familie Goethals.  

Ze kwamen kijken naar de kerk  

en deden mee met de maaltijd  

in Ons Tehuis.  

Daarna reden we naar Gent.  

Ik mocht daar blijven slapen in een slaapkleed.  

De dag erna gingen we naar Sint-Jan, bij Ieper.  

Daar was het groot feest.  

Mijn zus en 1 broer waren er toen ook.  
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Ik weet nog dat het mooi weer was.  

Ik mocht buiten spelen,  

maar mijn kleren mochten niet vuil worden.  

Ik kreeg ook een cadeau van de leraars. 

 

In mijn tienerjaren zag ik mijn pleegouders niet meer zo 

vaak.  

Robert was toen trainer van Beveren en AA Gent 

geworden.  

Die ploegen speelden op Europees niveau.  

Overdag gaf hij les op een school.  

Dat was heel druk voor hem.  

Op datzelfde moment ging het minder goed met de 

gezondheid van mijn pleegmoeder.   
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Wout en Bart studeerden.  

Iedereen had het druk. 

 

Toen Wout alleen woonde,  

ging ik in het weekend af en toe op bezoek.  

Dat was in de periode van de Biekorf.  

We maakten dan samen eten klaar.  

Mijn pleegouders kwam dan eten,  

met vooraf een aperitiefje. 
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Jan-Jan Sabbe 

De ouders van Jan-Jan waren goede vrienden van mijn 

pleegouders.  

En Jan-Jan werd een goede vriend van mij.  

 

Jan-Jan heeft als jonge kerel een zwaar ongeval gehad. 

Daardoor kwam hij in een rolstoel terecht.  

Hij was bijna volledig verlamd.  

Maar Jan-Jan wilde niet in een instelling wonen.  

Hij zocht andere oplossingen.  

Hij haalde het idee van een netwerk uit Canada.  

Uit Zweden leerde hij meer over Independent Living. 

 

Jammer genoeg overleed Jan-Jan op 22 mei 2008. 

 

Hoe leerde ik hem kennen? 

Ik leerde hem kennen op een congres in Brugge. 

Het ging over PAB. 

Ik vertelde hem dat ik graag een PAB wou. 

Hij zei dat alleen wonen moeilijk zou zijn zonder familie, 

zonder netwerk en zonder assistenten. 
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Op mijn verjaardagsfeest op café in Wijnendale,  

zag mijn pleegmoeder Jan-Jan terug na een lange tijd. 

Ze ging recht naar Jan-Jan. 

Pas achteraf kwam ze mij een gelukkige verjaardag 

wensen. 
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Mijn netwerk 

In mijn netwerk zit Wout, mijn pleegbroer.  

Dan is er Hilde, mijn bewindvoerster.  

Tony van de videoclub is er ook bij. 

Net als Cor van Onafhankelijk Leven. 

Tenslotte is er nog Carolien.  

Mijn assistenten komen naar de vergaderingen,  

maar zitten niet in mijn netwerk.  

Dat heeft met geld te maken.  

Eigenlijk betaal ik hen.  

Daarom mogen ze niet meebeslissen over waar ik mijn 

geld aan besteed.  

In de vergadering wordt van alles besproken.  

Dat kan gaan over een verhuis:  

“Hoe gaan we dat regelen?”.  

We praten over mijn vragen over seksualiteit,  

over een grote aankoop of over mijn rijlessen.  

Elk jaar in augustus is een barbecue voor mijn netwerk. 

 

Hoe kwam dit netwerk er? 

Het netwerk werd opgericht met Jan-Jan, Carolien en 

Geert Carette. 
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Jan-Jan kwam naar de Kortemarkstraat om mij te 

bezoeken. 

Maar het huis was niet aangepast voor iemand in een 

rolstoel.  

Goed dat het mooi weer was,  

we zijn naar een park gegaan.  

Ik vertelde hem dat ik in Gent wilde wonen. 

Jan-Jan zei: “Om uit Tordale te geraken heb je een 

netwerk nodig en een PAB-assistent.”.  

 

Carolien was een goede vriendin van Jan-Jan.  

Ik leerde haar kennen op een congres over PAB.  

Ze kende veel over PAB,  

want ze had een assistent voor haar zoon. 

Ze zat in de raad van bestuur van GRIP.  

Als ik bij ONT zat, coachte ze mij. 

Dat was elke maandag. 

 

Geert Carette was een opvoeder in Tordale.  

Hij dacht mee over mijn toekomst. 

 

Zo is dat begonnen.  
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In december 2003 ondertekende iedereen het 

netwerkcontract.  

Jan-Jan en ik hebben dat samen gemaakt.  

We hebben dat gevierd, met champagne!   

 

 

 

Een netwerk, dat is voor 3 dingen belangrijk.  

De mensen in mijn netwerk volgen mij op mijn 

levensweg.  

Assistenten komen en gaan.  

Maar wie in mijn netwerk zit, blijft.  

Het is een soort familie.  

We praten over wat mij bezig houdt.  

Soms is er een feestje. 
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Mijn netwerk heeft mij geholpen om alleen te wonen.  

Dat was het tweede belangrijke punt.  

Via een PAB is dat gelukt.  

Vroeger ging het geld naar Tordale,  

in plaats van naar mij.  

Het was niet simpel om dat te veranderen.  

Jan-Jan heeft zich daar voor ingezet.  

Hij wilde aanpassingen in de wetten zodat mensen zelf 

zouden kunnen kiezen hoe ze leven. 

 Met het hele netwerk hebben we ook afgesproken wat 

mijn assistenten moeten doen. 

 

Een derde doel van het netwerk is een voorbeeld zijn 

voor andere mensen.  

Door een netwerk te hebben,  

werd er veel mogelijk voor mij.  

Misschien ook voor anderen? 

 

Mijn nieuwe toekomst 

Met het netwerk bekijken we nu of het mogelijk is om 

zonder voogd of bewindvoerder te werken.  

Dat heet ontvoogding.  
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We willen mijn geld met het netwerk beheren.  

We gaan vragen of BOL ons wil helpen. 

 

Een overzicht 
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Hoofdstuk 2: Wonen en leven 

 

Ik woon in Sint-Amandsberg bij Gent,  

in het Groot-Begijnhof. 

Mijn poes Jan woont bij mij.  

Ze heet Jan, zoals Jan-Jan Sabbe.  

Ze wordt eind september 3 jaar.  

Ik kan hier alles doen wat ik wil.  

Ik kan mijn leven leiden zoals ik wil.  

Ik kan mensen ontvangen wanneer ik wil.  

Ik sta op eigen benen. 

 

Ik krijg ondersteuning van Leen en Shera.  

Dat zijn mijn assistentes.  
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Ik heb een PAB. 

Dat is niet altijd zo geweest. 

Er zijn momenten dat ik dacht:  

“Ik ga er nooit geraken. Ze luisteren niet.”  

Door Jan-Jan, Carolien, Geert Carette en Wout gaf ik de 

moed niet op.  

Als je ondersteuning hebt,  

kan je je droom wel waarmaken. 
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Welke weg heb ik afgelegd? 

 

Ik ben geboren in een stal op een boerderij in 

Roesbrugge-Haringe, in de Westhoek (A).  

Als baby werd ik naar De Kribbe gestuurd. 

Dat is in Oostende. (B)  

Maar daar weet ik niets meer van.  

 

Als ik 3 jaar was, kwam ik terecht in Ons Tehuis in Ieper 

(C).  

Dit was een tehuis voor weeskinderen. 

Mijn broers en zus zaten daar ook. 

Ik weet niet wie dat beslist heeft.  

Ik denk de directeur van Ons Tehuis. 
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Ons Tehuis 

Van in Ons Tehuis weet ik nog heel veel.  

Ik heb er altijd goede herinneringen aan gehad. 

Ik deed er dingen die ook andere kinderen van mijn 

leeftijd deden.  

We gingen op zeeklassen en op paardenkamp.  

Met carnaval deden we volksdans. 

Jongens en meisjes zaten samen,  

dat was heel gewoon.  

We speelden vader en moeder, dokter en verpleegster 

of schoolmeester en schooljuf.  

Soms keken we naar een film:  

Charlie Chaplin of Pipi Langkous.  

Dat vond ik mooie kinderfilms. 

 

We waren met 30 in Ons Tehuis.  

De oudsten moesten helpen om voor de kleintjes te 

zorgen.  

Er was 1 opvoeder.  

Maar we waren echt braaf.  

We haalden geen kattenkwaad uit. 
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We kregen ook les in Ons Tehuis,  

van kleuter tot het 6
e
 leerjaar.  

Mijn carrière van zingen is daar begonnen.  

Ik zat in het koor.  

We maakten zelf instrumenten,  

bijvoorbeeld een bierbak met buizen.  

De meester testte voor de juiste toon.  

Er was soms een optreden in een bejaardentehuis. 

We deden een toneel voor Sint-Maarten, voor Kerstdag 

en voor het rapport.  

Met Sint-Maarten kreeg je chocomelk en boterkoeken.  

Je mocht ook een cadeau kiezen. 

Soms waren het dure cadeaus,  

zoals een fiets. 

 

We mochten soms mee met juffrouw Colette naar huis 

voor een namiddag.  

Ze had een grote hond.  

Daar speelden we mee.  

 

Tegen de directeur zeiden we “vader”.  

Tegen de zuster zeiden we “moeder”.  
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Op Vaderdag, op Moederdag en op Nieuwjaar moesten 

we voor hen een brief voorlezen.  

Als je een zwembrevet haalde,  

kreeg je van hen een cadeau.  

 

Ik droomde ervan om tuinman te worden. 

Dan zou ik in Bellewaerde kunnen werken.  

De directeur van Tordale vroeg wat ik later wilde 

worden.  

Hij zei dat ik in Tordale voor tuinman kon leren.  

Tordale was een instelling in Torhout.  
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Mijn schooltijd in Tordale 

De eerste 3 jaar leerde ik planten verzorgen.  

Dat was in Het Kasteeltje in Tordale (D).  

Daarna volgde ik een opleiding beschutte werkplaats en 

bezigheid.  

Dat was in Lichtervelde.  

 

Ik vroeg toen aan een broeder:  

“Kan ik leren voor broeder?”.  

Hij zei: “Een persoon met een verstandelijke beperking 

kan niet leren voor broeder”.  

Het was de eerste keer dat ik hoorde  

dat ik een verstandelijke beperking had.  

Ik wist niet wat hij bedoelde.  

Mijn droom viel in het water.  

 

Mijn 2
de

 droom was leraar worden.  

Dat kon ook niet.  

Ik dacht toen:  

“Het is best dat je niet meer droomt”.  

 

Ik voelde mij opgesloten.  

Mijn vrijheid werd afgenomen.  
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Ik had het gevoel dat men mij bedrogen had.  

Dat men mij gelokt had om naar hier te komen.  

 

Er was 1 zuster.  

Zij maakte het eten klaar terwijl wij naar school gingen.  

Het was een vriendelijke zuster,  

maar ze moest de directeur volgen. 

 

Ik moest mijn snoepen afgeven.  

Dat werd dan verdeeld onder de andere kinderen.  

Het geld moest je ook afgeven. 

De opvoeders kwamen controleren  

of je wel goed gewassen was.  

Als ik 22 was,  

kwamen ze nog kijken of ik goed gewassen was of niet!  

Als je klein bent begrijp ik dat,  

een kind van 3 jaar kan dat niet.  

Maar als je 22 bent,  

ben je toch al volwassen. 

 

De zondag moest je naar de mis.  

Als je de preek niet kende,  
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dachten ze dat je op café gezeten had.  

Vanaf ’97 mocht ik kiezen,  

maar ik zat in het koor en dan moest je u wel tonen. 

 

De directeur en de opvoeders gebruikten moeilijke 

woorden.  

Of ze praten in het Frans tegen elkaar,  

zodat wij hen niet konden verstaan. 

 

Als je wilde bellen,  

stonden de opvoeders erbij.  

Ik belde dan achter de rug,  

als ik ging badmintonnen.  

Dat was toen nog met munten, Belgisch geld.  

Ik belde naar Wout of naar Ingrid. 

Ik vroeg dan of in het weekend mocht komen.  

Ze belden dan de dinsdag naar Tordale dat ik mocht 

komen. 
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De Hermelijn in Wijnendale 

In Wijnendale (E) woonde ik als ik in de beschutte 

werkplaats werkte.  

Ook als ik naar het dagcentrum ging,  

heb ik daar nog een tijdje gewoond.  

Ik woonde in een huis in het dorp,  

samen met opvoeders.  

Het huis heette De Hermelijn.  

Het is niet ver van het kasteel van Wijnendale.  

 

In de beschutte werkplaats maakte ik trekkers om te 

dweilen.  

Of ik moest sigaren in een doosje steken.  

Of de stof op de leuning van stoelen nieten.  

Het laatste was koekjes in dozen steken.  

Als er eentje kapot was mocht je het opeten.  

 

De sfeer was daar niet goed.  

Als je niet kon meepraten over vrouwen,  

hoorde je er niet bij.  

Je kon er ook niet over babbelen tegen de 

verantwoordelijke. 
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Als je niemand rond je had,  

was je daar verloren als een eend.  

 

Ik ging met de fiets naar het werk in Torhout.  

Op de terugweg naar Wijnendale ging ik een keer niet 

rechtstreeks naar Hermelijn.  

Ik ging om 6 borden en 6 tassen en 6 glazen.  

Ik stak het in een rugzak,  

zodat de opvoeder het niet zag. 

 

Om 12 uur moest je binnen zijn om te eten. 

De zondagnamiddag was je vrij,  

maar je moest wel zeggen waar je naartoe ging.  

Vanaf 2 uur tot 6 uur was je vrij,  

maar stipt om 6 uur moest je binnen zijn voor het 

avondmaal. 

 

De opvoeders hielpen mee voor je geldbeheer.  

Maar soms beslisten zij in mijn plaats “ja” of “neen”.  

Ik wou ooit een camera kopen,  

maar ze zeiden: “Dat is teveel geld”,  

“Waarvoor ga je dat gebruiken?”,…  
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Er was geen overleg met mij.  

Het kwam in de vergadering van de opvoeders.  

Als er 1 opvoeder tegen jou was,  

kon je het vergeten! 

 

Ik zocht in de krant naar huisjes te huur in Ieper. 

Ik vroeg me af hoeveel dat zou kosten. 

De opvoeders wisten niet dat ik op zoek was.  

In de rechtbank kreeg ik te horen:  

“Zolang ik hier rechter ben, kan je geen huis kopen.” 

 

Eigenlijk was de bezigheid ook mijn keuze niet.  

Dat is geregeld geweest als ik in Beernem zat.  

Het liefst van al wou ik Tordale verlaten.  

Ik ben nog veel weggelopen. 

 

Ik wou in Ieper wonen en werken in Bellewaerde.  

Dat was al mijn droom van toen ik 12 jaar was. 

Maar ik moest stoelen vlechten en zeefdrukken. 

Soms boeken binden of dozen plooien voor trouwkleren.  

Ik deed daar vanalles.  
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De sfeer was leuker dan in de beschutte werkplaats.  

Toch was je vooral met je eigen werk bezig.  

Je mocht geen foutjes maken. 
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De Biekorf in Lichtervelde  

We woonden met 14 in de leefgroep in Lichtervelde (F). 

Dat was soms moeilijk.  

Er was maar 1 televisie.  

Daar was soms ruzie over. 

 

Als Ingrid of Geert op bezoek kwamen in Tordale,  

zeiden de opvoeders dat ik er niet was.  

Mijn schoonbroer zei dan:  

“We rijden naar de Biekorf”.  

Ze belden aan en de opvoeder daar zei:  

“Dominiek is wel thuis”.  

Mijn schoonbroer was kwaad omdat ze gelogen hadden. 

 

Als ik toekwam met mijn tv,  

had ik nog geen distributie.  

De opvoeders hebben mijn tv dan op zolder gezet. 

 

Als je iets wilde kopen,  

kwam dat eerst in de opvoedersvergadering.  

Soms kreeg je daar ook het antwoord:  

“Neen, het is te duur voor jou”.  

Dat was zo voor de camera. 
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Het was net hetzelfde als in Wijnendale. 

 

Het eten was niet altijd lekker.  

Zelfs als je iets niet lust,  

moest je het eten.  

Je moest pap eten.  

Ik lust dat niet.  

Nu komt er geen pap in huis,  

zelfs geen rijstpap!  

Op je verjaardag mocht je wel eens kiezen.  

Andere dagen bepaalden de opvoeders het eten! 

 

De opvoeders bepaalden naar welk tv-programma we 

moesten kijken.  

Als er bloot in kwam, verzetten ze het. 

 

Je moest om 9 uur naar bed.  

Want dan kwam de man of de vrouw van de opvoeders. 

Je mocht alleen lang opblijven  

als het eurovisiesongfestival was.  

Je moest dan wel al in je pyjama zitten. 
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Op oudejaarsavond gebeurde het dat de directeur van 

de instelling de opvoeders kwam vervangen.  

Hij moest zorgen voor een feestmaal,  

maar soms brandde het aan.  

We moesten het toch opeten.  

Als het 12 uur was,  

wensten we “Gelukkig Nieuwjaar!”. 

Daarna moesten we naar bed.  

Intussen zat hij in den drank.  

Maar wij mochten niet drinken!  

Alleen als hij besliste dat het mocht! 

Ik heb nog geweten dat hij zijn sleutel van zijn 

slaapkamer niet vond. 

Ik zei dan “trek je plan!”,  

anders zou ik een lap rond mijn oren krijgen.  

Het was geen gewone mens!  

Alles moest altijd perfect zijn.  

Alles moest op tijd: de mis, het eten,…  

Zelfs met oudejaarsavond!  

Ik denk dat hij een beetje autisme had! 
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Hij vond het onbeleefd als we goeiedag zeiden tegen 

iemand op straat.  

We vroegen waarom hij dan wel goeiedag mocht 

zeggen. 

“Ik ben de directeur en ik mag alles”, antwoordde hij. 

 

Na de congressen begon er iets te veranderen.   

Ze hadden gezien dat er dingen anders konden.  

Stillekes aan begonnen ze te denken:  

“Hoe moeten we dat doen?”.  

Er waren leefgroepen met veel begeleiders,  

en leefgroepen met weinig begeleiders.  

Er was ook een leefgroep waar de begeleider 1 keer per 

week kwam.  

Hij controleerde de kassa van de voeding.  

Daarin zat het geld dat je kreeg voor ontbijt en 

avondmaal.  

’s Middags moesten we samen eten of je eet op het 

werk.  

Toen hebben ze onze mening wel gevraagd.  

Ik wou ergens alleen wonen.  

Ik wou enkel hulp voor mijn papieren. 
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Begeleid wonen in de Kortemarkstraat 

Toen ben ik naar de Kortemarkstraat (G) gegaan.  

Dat was ook een deel van de instelling.   

Een soort begeleid wonen.  

We waren met 4 in een huis.  

Er was een keukentje, een living,…  

Elk had zijn eigen kamer.  

Sommigen werkten in een beschutte werkplaats. 

 

Pas in de Kortemarkstraat heb ik mijn eerste camera 

kunnen kopen.  

Pas toen kon ik zelf kiezen wat ik wilde eten.  

Ik kon zelf kiezen naar welk tv-programma ik keek. 

 

Maar ik was het beu dat er regels waren over op tijd 

binnenkomen.  

Ik kon niet kiezen wanneer iemand mij kwam controleren 

voor mijn geld.  

Ze wilden altijd weten waar ik naartoe ging.  

Ik wilde alleen wonen.  
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Maar de directeur geloofde er niet in.  

Ik zou me eenzaam voelen en ongelukkig zijn,  

volgens hem.  

Hij zei alleen negatieve dingen.  

Hij dacht niet na over oplossingen.  

Jan-Jan Sabbe deed dat wel.  

Moest ik hem niet gekend hebben,  

zat ik nog altijd in Tordale.  

 

Jan-Jan vertelde mij over PAB. 

Als het PAB in zijn projectfase was,  

heb ik mij ingeschreven.  

De instelling moest een jaar een plaats vrijhouden.  

Als het mislukte kon ik dan terugkomen.  

Je moest eerst een dossier opsturen:  

“Hoeveel assistentie heb je nodig?”.  

Dat komt dan voor een commissie.  

Die beslist of je het PAB krijgt of niet.  

Ik kreeg een brief dat ik geen PAB kreeg,  

dat ik niet in het project zat.  

Nu weet ik waarom.  
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Ik was te bang om te zeggen dat ik meer uren 

ondersteuning nodig had.  

Met Jan-Jan babbelde ik over hoe het is voor een 

persoon met een verstandelijke beperking om alleen te 

wonen.  

Er was andere assistentie nodig dan voor mensen met 

een fysieke beperking.  

Iemand in een rolstoel heeft bijvoorbeeld 24 op 24 

assistentie nodig.  

Iemand met een verstandelijke beperking heeft 

bijvoorbeeld ondersteuning nodig om e-mails te lezen en 

te beantwoorden. 

Of wil assistentie om naar een vergadering te gaan 

omdat daar soms moeilijke woorden gebruikt worden. 

 

  



41 

 

Wonen in Gent 

Ik woon al 6 jaar in Gent.  

Ik wilde dicht bij Jan-Jan wonen.  

Gent is ook dichter bij Brussel.  

Voor vergaderingen van GRIP moet ik veel naar Brussel.  

Ik ga elk jaar naar de Gentse feesten om optredens van 

Vanessa Chinitor te zien.  

Dat is mijn favoriete zangeres.  

Mijn eerste assistente was Lindsey.  

Ze ondersteunde mij bij GRIP en bij mij thuis.  

Daarna was er Sabine, Griet, en Melissa.  

 

Eerst woonde ik 3 jaar in de Opvoedingsstraat (H),  

aan de kliniek.  

Maar ze gingen dat huis verbouwen.  

Ik verhuisde naar de Scheldestraat (I).  

Na 1 jaar kwam er een huisje vrij in het Groot-Begijnhof 

(J).  

Daar woon ik nu nog! 
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Mijn nieuwe toekomst 

1 maart start ik met  

een eigen EEP-bureau. 

Daar kunnen mensen met  

een beperking terecht  

met hun vragen over 

zelfstandig wonen.  

Dat is in het gebouw van 

VMG.  

 

Het idee is er al lang.  

Sinds ik samen met Jan-Jan mijn eigen EEP opstelde,  

vond dat hij dat ik mensen goede raad zou kunnen 

geven.  

Mijn netwerk vond dit ook een goed idee.  

Dan hebben we overlegd met VMG.  

Zij vonden het goed dat ik dat bureautje kon krijgen. 
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Hoofdstuk 3: Relaties 
 

Sinds ik alleen woon,  

babbel ik tegen wie ik wil. 

Man of vrouw, het maakt niet uit. 

 

Ik werk aan een boek over relaties tussen mensen met 

of zonder beperkingen.  

Ik geef mijn mening rond verschillende thema’s die te 

maken hebben met relaties. 

Ik interview ook studenten en professoren. 

Shera ondersteunt mij hierbij. 

 

Eigenlijk ben ik een ervaringsdeskundige. 

Nu is er meer en meer voorlichting,  

maar niet altijd in eenvoudige taal. 
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Hoe was dat vroeger? 

Geen voorlichting 

Als ik in Ons Tehuis met vragen zat,  

kreeg ik daar een antwoord op.  

Jongens en meisjes mochten samen spelen. 

 

Als je in Tordale met een meisje in contact kwam werd je 

gestraft.  

In Oostduinkerke kwam ik mijn zus tegen  

en ik moest in de hoek staan.  

De opvoeder zei dat ik niet in contact mocht komen met 

meisjes.  

Het was mijn zus,  

maar dat speelde geen rol. 

 

Als je in Tordale iets vroeg, zeiden ze:  

“Jullie hebben dat niet nodig.” 

Ik zag eens een moeder borstvoeding geven,  

maar ik wist niet wat dat was.  

“Dat heb je allemaal niet nodig”, zeiden ze.  

Ik kreeg geen uitleg. 
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De opvoeders mochten geen uitleg geven,  

ook al wilden ze het soms wel. 

Je kreeg geen uitleg over woorden met een dubbele 

betekenis. 

 

  



48 

 

Marleen 

In Wijnendale zag ik Marleen voor het eerst.  

Het was in de kerk.  

In de zomer tijdens een dienst.  

Ik zie het nog voor mij.  

Nooit zal ik het vergeten.  

Ik zei tegen haar:  

“Het is jammer dat er hier geen koor is”.  

“Er is wel een”, zei ze.  

Ze schreef de naam van de koster op een papier en zo 

wist ik waar ik moest zijn.  

Sindsdien zaten we samen in het koor. 

Marleen hielp me ook met huisjes zoeken. 

 

Marleen woonde in hetzelfde dorp als ik. 

Ze was een meisje met lang blond haar.  

Een heel sympathiek meisje.  

Ze was chiroleidster. 

Maar de vraag is nog altijd:  

waarom heb ik dat nooit aan de ouders van Marleen 

gezegd? 

Tot op de dag van vandaag weten zij niet  

dat ik gevoelens had voor Marleen. 
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Rouwen om Marleen 

Toen ze gestorven was in een brand,  

hebben ze me naar een dokter gestuurd in Beernem.  

Een psychiater.  

Dat was gedwongen,  

dat was mijn keuze niet.  

De dokter wou mij pillen voorschrijven.  

Er was een verpleegster die stage deed.  

Ze heette An.  

Ze zei dat praten meer zou helpen dan pillen.  

De dokter zei:  

“Als er problemen zijn met Dominiek omdat hij geen 

pillen neemt,  

is het uw schuld!”.  

Ik kende die dokter van Tordale.  

Ik mocht kiezen met wie ik verder wilde: de dokter of An.  

Ik koos An. 

Zij moest wel elke keer het verslag aan de dokter geven.  

De dokter besliste verder wat met mij moest gebeuren. 

Ik wist dan dat ik hier voor niets was.  

Ik bleef rouwen om Marleen.  

De dokter stuurde me uiteindelijk terug naar Tordale.  
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Niets veranderde… 

In Tordale had ik het gevoel:  

alles is nog zoals het was. 

Ik wilde toen zelfmoord plegen.  

 

De directeur geloofde niet dat iemand met een handicap 

alleen kon wonen of een relatie kon aangaan.  

Hij zei: “De meisjes komen alleen voor je geld”. 

Je kreeg geen voorlichting.  

Ik dacht dat kinderen uit de bloemkolen kwamen.  

Ik wist niet wat het verschil was tussen een vrouw en 

een man.  

Als er een naakte scene kwam in een film of in een 

serie,  

verzetten ze het op een ander programma. 

 

In Zwitserland stond ik een keer buiten eentje te smoren 

en ik zei goeiedag tegen een meisje.  

Ik werd later op het matje geroepen bij de directeur.  

Hij vond dat onbeleefd.  

De dag erna zag ik dat de directeur zelf tegen dat meisje 

goeiedag zei.  

En wij mochten dat niet!  
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Hij gebruikte zijn macht tegen personen met een 

beperking.  

Wij voelden dat we zo niet ver zouden geraken. 

 

In De Biekorf had ik vragen over het menselijk lichaam 

en over relaties.  

Ze stuurden me naar een dokter,  

geen gewone, een psychiater.  

 

En in Gent 

Pas toen ik in Gent woonde,  

kon ik met mijn vragen terecht bij mijn persoonlijk 

assistent en bij Jan-Jan Sabbe.  

Toen zei Jan-Jan:  

“Je volgt best eens een cursus bij VMG”. 

Ik heb een vorming gevolgd in Ieper. 

Dat was in een gebouw dat bij Ons Tehuis hoort. 

Ik herinnerde mij van alles uit mijn kindertijd. 

Ik droomde er zelfs over. 

Daardoor was eigenlijk niet bezig met de vorming. 

 

Ik volgde een tweede cursus in Lokeren. 
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Dat was met Hilde. 

Ze werkt bij VMG en geeft vorming over relaties. 

Ik had het gevoel dat iedereen meest wist dan ik. 

Ik durfde niet kijken naar naaktfoto’s. 

 

Dan kwam dat aan bod in een netwerkvergadering. 

We hebben toen besloten om iemand uit te nodigen, 

zodat ik kon leren hoe een lichaam van een vrouw voelt. 

We praten dan ook over hoe ik mij daarbij voelde. 
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Mijn nieuwe toekomst 

Ik wil een soort woordenboek maken. 

Woorden in verband met erotiek moeten in eenvoudige 

taal uitgelegd worden.  

Sommige woorden hebben een dubbele betekenis.  

Ik lees woorden in stukjes. 

Daardoor geef ik er soms een andere betekenis aan. 

In het boek wil ik met voorbeelden uitleggen  

wat deze woorden betekenen en willen zeggen. 

Ook voor mensen met autisme kan dit helpen. 

Ik wil mensen goede informatie geven,  

en begeleiders leren hoe ze met vragen over erotiek 

kunnen omgaan. 

 

Ik wil nog een relatie aangaan met iemand.  

En kinderen krijgen.  

Als ik een vrouw heb zou ik samen met haar een huisje 

willen kopen.  

Met plaats voor de kinderen om buiten te spelen.  

Een tuin erbij met plaats om te voetballen  

en plaats voor een schommel. 

Ik vind het belangrijk dat je elkaar vertrouwt. 

Je moet elkaar ruimte geven om je eigen ding te doen. 
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Bij problemen moet je samen zoeken naar een 

oplossing. 

Je moet durven praten over seksualiteit met je partner. 
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Hoofdstuk 4: ONT en GRIP 

Onze Nieuwe Toekomst. 

Sinds 2009 ben ik terug actief bij ONT. 

 

 

 

Daar heb ik goede vrienden. 

Ik kom op voor de rechten van mensen met een 

beperking. 

Op Rock for Specials hebben we samen met GRIP een 

workshop gegeven over mensenrechten.  

Ik help mee met het krantje  

en ik kom naar kernvergaderingen.  

Op de ONTdekkingsdag in december deed ik de 

nabespreking.  
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Hoe ben ik in ONT terechtgekomen? 

In 1995 was er in een congres in Retie.  

Het heette “Wij vragen het woord”. 

Geert Van Hove heb ik daar leren kennen. 

Het congres was georganiseerd door de unief van Gent 

tesamen met VMG.  

Een begeleider in Tordale zei:  

“Misschien is het wel eens interessant om daar naartoe 

te gaan.”  

Achteraf zei hij:  

“Je moet er niets van geloven.  

Alles blijft zoals het nu is.”  

 

Het congres was van woensdag tot vrijdag.  

Ik zat in een groepje rond wonen.   

Je kon daar je verhaal doen.  

Op vrijdagmiddag werden de besluiten afgegeven aan 

de minister.  

Dat was toen Luc Martens. 

 

Na het eerste congres startte Onze Nieuwe Toekomst.  

Patrick Schelfhout was de oprichter.  
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Hij vond dat je niet alleen moet babbelen op een 

congres.  

Het moest verder gaan.  

Mensen moeten weten wat hun rechten zijn  

en ze moeten weten wat hun plichten zijn.  

Een voorbeeld:  

Heb ik recht om een cursus te volgen bij Geert van 

Hove?  

Heb ik recht om in een videoclub te zitten?  

Heb ik recht om met een meisje iets te gaan drinken?  

Veel mensen met een verstandelijke beperking weten 

dat niet.  

Dat hebben we ontdekt op onze ONTmoetingsdag op 3 

december 2010.  

Je vraagt je af:  

“Hoe is het mogelijk dat opvoeders of directies van 

instellingen nog altijd beslissen over het leven van 

mensen?”  

Het is alsof we nog in de Middeleeuwen leven.  

 

Ik kwam in Onze Nieuwe Toekomst terecht door Marc 

Lenoor.  
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Hij zat ook in Tordale.  

Marc was toen voorzitter van ONT.  

Marc zei tegen mij:  

“Misschien is het iets voor u.  

Jij weet daar veel over.”  

Ik ben dan eens naar een vergadering geweest.  

Ik wou er verder in gaan  

en ik mocht in de raad van bestuur komen.  

Ik werkte ook mee aan het boek “1 voor allen, allen voor 

1”.  

We hebben het beleidsplan van Luc Martens in 

eenvoudige taal omgezet. 

 

In de laatste jaren van de Biekorf was er het 2
de

 congres. 

“Het is ons goede recht” werd georganiseerd door VMG 

en ONT in ’99.  

Ik was gespreksleider.  

Het ging over relaties.  

Dan sloeg ik tilt.  

Ik kreeg vragen waarop ik geen antwoord wist.  

Ze vroegen me:  

“Hoe kan je veilig vrijen?”  
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Ik wist niet wat ze bedoelden.  

Ik ging met mijn vragen naar Martine Boonen.  

Zij werkte bij Geert Van Hove.  

Ze hielp ons met dia’s,  

maar achteraf stond ik nog even ver.  

Want ik vond geen informatie en uitleg in eenvoudige 

taal.  

 

Ik heb toen meegeholpen om de besluiten in mapjes te 

steken voor de pers en de begeleiders.  

Marleen van VMG trok een fles open  

omdat we al zoveel gewerkt hadden.  

We zaten er al van de maandagavond.  

Tot vrijdag zijn we gebleven. 

 

In Onze Nieuwe Toekomst was Caroline mijn coach.  

Elke maandag werkte ik voor ONT.  

Dat was hier in het Groot-Begijnhof, in nummer 10. 

Ik was aangereden door een brommertje  

en was zo de vloer aan het kuisen.  

Goed dat de dokter dat niet wist.  
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Ik reed dan met de trein van Lichtervelde naar Gent.  

Dat was het laatste jaar dat ik in Lichtervelde zat.  

Ik zat op de trein met Kathy van de Veke,  

de coördinator van ONT.  

Zij zorgde dat de papieren in orde waren. 

In 2000 ben ik gestopt met ONT.  

Ik ben er uit gegaan omdat de sfeer niet zo goed was.  

 

Door de congressen durfde ik weer dromen.  
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GRIP 

Bij GRIP ben ik nu ervaringsdeskundige.  

Ik zit niet meer in de raad van bestuur.  

Maar als er vergaderingen zijn,  

ben ik erbij.  

Dan vragen ze mijn mening.  

Ik geef raad. 

Er was een viering voor 10 jaar GRIP in december.  

Daar ben ik naartoe gegaan.  

Want ik ben er al bij van het begin.  

Het was met een receptie, lunch, koffie en gebak.  

Alles erop en eraan. 
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Hoe ben ik bij GRIP terechtgekomen? 

In 2000 werd GRIP opgericht met steun van Mieke 

Vogels.  

Het heette toen nog HUIS.  

Vanaf dan was ik erbij.  

Jan-Jan en Viviane hebben dat opgestart met nog een 

paar mensen met een beperking.  

Viviane heeft zelf een PAB.  

Ze is nu voorzitter van Onafhankelijk Leven.  

 

Bij GRIP heb ik teksten omgezet in eenvoudige taal. 

Ik deed voordrachten, dat doe ik nu nog. 

 

Een overzicht 
 

   1995     1997  1999 2000 

 

 

 

 

 Wij vragen het woord Het is ons goede recht 

Start GRIP Start ONT 
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Hoofdstuk 5: Mijn vrije tijd 
 

Sport 

Ik wandel elke dag,  

dan krijg ik ideeën. 

Maar voor de rest doe ik geen sport meer. 

Vroeger 

In Wijnendale moest je ’s avonds sporten en activiteiten 

doen met dezelfde gasten als op het werk. 

Ik deed badminton. 

Ik gaf ook les aan kinderen,  

samen met een sportleraar. 

Elke maandagavond van 7 uur tot 8 uur. 

Voor volwassen was dat van 8 uur tot 9 uur. 

Ik deed mee aan de Special Olympics. 

Ik heb eens een gouden medaille gewonnen voor 

badminton. 

 

Ik heb ook nog meegedaan met De Nacht van 

Vlaanderen. 

Dat is een wandeltocht van 100 km.  

De tocht werd in Torhout georganiseerd.  
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Van de broeder mocht ik niet meedoen.  

Het was te laat.  

Wij moesten om 10 uur in bed.  

Later mochten we meedoen, maar 50 km.  

Nog geen 100 km zoals de anderen.  

Ze zagen dat we nog fit waren.  

Als we zouden trainen,  

mochten we volgende keer de 100 km doen.  

We deden een jaar lang alle wandelingen om ons voor 

te bereiden. 

Toen ik meedeed aan de 100 km,  

vertrok ik ’s avonds om 8 uur. 

’s Middags rond 1 uur kwam ik over de streep. 

Op het stadhuis kreeg je een trofee en cadeaus van de 

sponsors. 
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Betrokken bij de buurt 

Als er in de buurt iets te 

doen is,  

ben ik erbij. 

 

Ik heb meegewerkt aan het 

mozaïekproject in het 

Pierkespark. 

Zo heb ik Shera leren 

kennen. 

 

Ik ga naar de Gentse 

Feesten. 

Als er recepties zijn,  

ga ik graag. 

Ik kom graag onder de 

mensen. 

 

Hoe was dat vroeger? 

Als ik in Ons Tehuis woonde,  

ging ik naar het speelplein.  

Daar speelden ook andere kinderen uit de buurt.  

We deden mee met de Kattenstoet.  
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Soms mochten we in Ieper helpen bij een boer op het 

land.  

Die vertelde dan wat je moest doen als je een kogel 

vond.  

Die liggen er nog van de 1
e
 Wereldoorlog. 

Bij mooi weer gingen we wandelen op de vestingen in 

Ieper.  

In de herfst gingen we naar de Kemmelberg met de bus. 

We zochten kastanjes om te poffen.  

Of appels of noten.  

Dan lagen mijn handen open.  

 

In Tordale was er geen contact met de buitenwereld 

zoals in Ons Tehuis.  

We deden niets in de buurt  

zonder dat er een begeleider bij was. 

Zo leer je niemand kennen.  

 

  



71 

 

Op reis gaan. 

Nu kan ik zelf beslissen waar ik op reis ga.  

Het boekje van intersoc komt in januari toe.  

Dan kijk ik:  

“Die periode ga ik naar Zwitserland!”.  

 

 

 

  



72 

 

In de paasvakantie ga ik op fanreis  

met Vanessa Chinitor en Dirk Wauters.  

 

We gaan naar het Zwarte Woud.  

Vorig jaar zaten we in Normandië.  

Het jaar daarvoor gingen we naar Tsjechië.  

 

Vroeger moest ik dat eerst vragen aan opvoeders.  

Dan kwam dat op vergadering of in de leefgroep.   

Als ik nu ergens naartoe wil gaan,  

dan doe ik dat. 

 

Hoe was dat vroeger? 

In Ons Tehuis gingen we op kamp.  

We gingen met de tent op levenstocht.  
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Je moest slaapplaats zoeken bij een boer.  

Eerst helpen op het land  

en dan mocht je blijven eten:  

worst met appelmoes en puree.  

’s Morgens kreeg je ontbijt met verse koeienmelk.  

 

We gingen op reis naar Duitsland.  

Dat was in de zomer.  

We gingen met de trein.  

We logeerden bij mensen van het leger.  

Die namen ons mee op uitstap. 

 

In Tordale gingen we op kamp met de instelling zelf.  

Dat was naar de Ardennen met de gasten die je al een 

heel jaar zag. 

 

 

Later mocht ik mee met de CM. 

De begeleiders werden met een briefje verwittigd dat we 

zever vertelden.  

Dat ze ons niet moesten geloven.  

Ik zei tegen een begeleidster: 

 “Je moet dat papier niet geloven”.  
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Ze heeft dan eens met mij gebabbeld.  

Toen moest ze toegeven:  

“Eigenlijk klopt het niet wat ze over u schrijven”. 

 

Je was verplicht om mee te gaan op uitstappen van een 

dag of een week,  

samen met de leefgroepen.  

Ook als je niet wilde,  

was je toch verplicht.  

Je kon niet kiezen.  

Ze deden eens een week met tentjes.  

Ik wou dat niet.  

Maar ze hadden mij al ingeschreven.  

Zelfs als je een optreden niet graag hoorde,  

moest je mee. 
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Met Jan-Jan ben ik eens naar Zweden geweest. 

 

 

 

Er was iemand mee van gezinshulp. 

Trees, de vriendin van Jan-Jan kwam een dag later. 

Het was de 60
e
 verjaardag van Adolf Ratzka van 

Independent Living. 

We sliepen in een natuurgebied bij oude vrienden van 

Jan-Jan. 
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In de vakanties ga ik naar Bosberg.  

 

 

 

Dat doe ik al sinds ik in de Kortemarkstraat woonde. 

Soms help ik in de keuken.  

Soms help ik ook mee met de fietsweek. 

Dan houd ik de auto’s tegen. 

In Bosberg geven ze mensen met een beperking kansen 

om mee te werken. 

Autorijden 

Ik wil mijn rijbewijs halen. 

Ik heb al een autootje gekocht. 

We hebben dat besproken in het netwerk. 

Wout heeft berekend of er voldoende geld was. 

Ik heb rijlessen gevolgd. 
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En vroeger? 

Autorijden, dat mocht niet in Tordale.  

Daar was geen sprake van! 

 

Mijn nieuwe toekomst. 

Nu blijf ik oefenen tot het examen lukt. 

Nog 2 keer proberen. 

Als het dan niet lukt,  

stop ik. 
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Muziek 

Via ONT leerde ik Rock for Specials kennen.  

Dit festival is toegankelijk voor personen met een 

beperking. 

Ik help er als vrijwilliger:  

mee opzetten en opruimen.  

Maar ook gezellig samen zitten met een cola of een pint. 

 

 

 

Ik ga graag naar optredens van Vanessa Chinitor. 
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En vroeger?  

Ik zong in het koor van Ons Tehuis. 

De start van mijn zangcarrière. 

 

Als ik in Wijnendale woonde,  

zat ik daar in het koor. 

Samen met Marleen. 

Toen ik verhuisde naar Lichtervelde,  

moest ik stoppen met het koor in Wijnendale.  

Zij beslisten dat voor mij.  

Ze vonden het te ver voor mij.  

Zij bepaalden: “Nu ga je in dit koor!”. 

Dan zat ik in het koor in Lichtervelde.  

 

Mijn nieuwe toekomst. 

Ik zou wel weer in een koor willen gaan. 

Dat zie ik wel zitten. 

 

Voordrachten geven 

Nu geef ik af en toe een voordracht over mijn leven.  

Leen gaat mee naar mijn voordrachten.  

 

Ik spreek voor studenten opvoeder  
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en soms ook voor mensen die willen werken als 

persoonlijk assistent.  

Dan gaat  het over:  

“Wat verwacht je van je assistent?”.  

We hebben ontdekt dat jongere gasten nog niet rijp zijn 

om te babbelen over zulke dingen.  

Studenten wel.  

We geven hen aan het begin van de voordracht een 

opdracht.  

Ze moeten voordelen en nadelen zoeken over wonen in 

een instelling. 

Hoe ben ik daarmee begonnen? 

Ik ging met ONT voordachten geven in scholen.  

Ik vertelde over mijn leven  

en over hoe het vroeger was. 

Dat was voor studenten die leren voor opvoeder.   

Vroeger wilde ik leraar worden.  

Door voordrachten te geven kan ik een beetje les geven. 

 

Sprookjesverhaal 

Ik maak een verhaal over een kabouter  

die de wereld wil verkennen.  

Hij heet Jan.  
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Leen helpt met het sprookjesverhaal.  

 

De Warmoeshoek. 

Met Leen ga ik soms naar de Warmoeshoek.  

Dat is een mooi stukje natuur. 

Dan trekken we foto’s. 

 

  

Waarom is dit belangrijk voor mij? 

Jan-Jan heeft dat natuurreservaat opgericht.  

Het ligt naast de schaatspiste, De Kristallijn.  

Het is de bedoeling dat kinderen die leren over de natuur 

helpen met het onderhoud.  

Ze moeten daar dan ook een verslag van maken. 
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Mijn levensverhaal. 

Op mijn website staat een tekst over mijn leven.  

Je kan het lezen op www.dominiek.org  

Veel mensen hebben mijn website al gezien.  

Soms reageren ze ook.  

Dat is leuk.  

Mieke Vogels is meter van de website,  

Roel Vander Stukken is peter. 

 

 

 

Hoe is mijn website er gekomen? 

De tekst heb ik met GRIP gemaakt.  

Mijn website maakte ik met Jan-Jan.  

Elke zondag ging ik bij hem op bezoek.  

Dan aten we samen een eclairtje.  

http://www.dominiek.org/
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Mijn assistente schreef dan dingen op,  

terwijl Jan en ik babbelden.  

Jan heeft ook gezorgd voor iemand die mijn website 

beheert.  

Jan-Jan zei: “Mensen kunnen van jou leren”.  

 

De Drake 

Elke dinsdag ga ik naar 

videoclub De Drake. 

Ik voel mij daar op mijn gemak. 

Daar leer ik werken met een 

camera. 

Ik leer welke muziek je mag 

gebruiken en waarop je moet 

letten als je filmt. 

Elk jaar is er een filmfestival. 

 

Hoe ben ik daar terechtgekomen?  

Via internet heb ik deze club gevonden. 

Met mijn assistente was ik op zoek  

naar een filmclub in de buurt. 
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Tony is de voorzitter. 

 

 

 

Hier voerde mij elke dinsdag naar huis. 

We zijn goede vrienden geworden. 

Zo is hij in mijn netwerk geraakt. 

 

Mijn nieuwe toekomst. 

Ik heb een handleiding gemaakt  

over werken met een filmcamera.  

Iedereen kan er iets uit bijleren. 

Mensen met een beperking  

en mensen zonder beperking. 

Op internet vind je wel uitleg,  

maar altijd in moeilijke woorden. 
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Ik heb een verhaal voor een film bedacht:  

“Moord in het Groot-Begijnhof”.  

Het verhaal is af. 

Tony gaat helpen om er een film van te maken.  

We zoeken nog acteurs. 

We willen deze zomer draaien. 

 



 
 

 

  



 
 

  



 
 

In dit verhaal leer je meer over mij. 

Ik vertel over wat ik belangrijk vind. 

Over de belangrijke mensen in mijn leven. 

Over hoe het vroeger was. 

Over waar ik heb gewoond. 

Over mijn dromen. 

 

Je leest over hoe ik nu leef. 

Over wat ik allemaal doe. 

Ik wil dat jullie dit weten. 

 

 

 



Evelien Leyseele 

2010-2011 

Pedagogische Wetenschappen – Orthopedagogiek 

Op weg met levensverhalen. Self-advocacy en activisme van personen met een 

beperking: een analyse van verhalen. 

Prof. dr. Geert Van Hove 

 

Er is een verschuiving in de voorkeursterm om personen met een beperking te 

benoemen: van gehandicapte naar persoon met een beperking. Is deze verschuiving 

terug te vinden in levensverhalen van mensen? 

In tegenstelling tot de gehandicapten uit het medisch model hebben personen met 

een beperking vanuit het Disability Studies paradigma andere kenmerken. 

Beslissingen maken, een stem krijgen, zelf-advocaten en activisten zijn,… Die 

kenmerken deden mij denken aan de vrouwenbeweging. Binnen het Disability 

Studies paradigma heeft men aandacht voor hoe context bijdraagt aan de manier 

waarop we naar personen met een beperking kijken. 

Ik ging op zoek naar de mate waarin de stem van zelf-advocaten en activisten mocht 

doorwegen in het maken van beslissingen doorheen hun leven. Samen met 2 zelf-

advocaten deed ik aan levensverhalenonderzoek op basis van oral histories. In totaal 

bestudeerde ik 5 verhalen uit een beweging voor mensen met een verstandelijke 

beperking en 1 verhaal uit de vrouwenbeweging. Via de indeling van de context die 

Bronfenbrenner (1977) maakte en met de Listening Guide (Gilligan et al., 2003) 

verkende ik de rol van omgeving, vergeleken met die van het individu.  

Uit een groot levensverhaal, small stories op film en een rhizome leerde ik dat 

mensen een sterk karakter nodig hebben. Anderzijds is er ook steun nodig uit de 

omgeving: uit relaties die mensen hebben en uit waarden in de samenleving. De 

ommekeer naar personen met een beperking is er nog niet helemaal. Mensen die in 

een beweging hun verhaal vertellen, kunnen anderen overtuigen en zo mee 

vormgeven aan de waarden in de samenleving. 
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