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“To de-passion knowledge does not give us a more objective world; it just gives us a world
‘without us’ and therefore ‘without them’.”
(Despret, 2004, p. 131 geciteerd in Puig de la Bellacasa, 2017, p.64)

Op de voorpagina: Logic Drawing: The Comfort of a Stone van William Kentridge, 1999.
Ik maakte de foto op 9 oktober 2019 in het Zeitz Museum of Contemporary African Art
(Kaapstad, Zuid-Afrika) tijdens een bezoek aan een van mijn dochters.

VOORWOORD
In 2015 interviewde ik een aantal Rotterdammers, die bezield verhaalden over zorg voor
anderen en zelfzorg, over zorg die ze ontvingen, die ze misten en waarop ze hoopten. Ik had
toen geen enkel vermoeden dat het nog vijf jaar zou duren voordat ik mijn thesis zou
afronden. Ik werd in mijn privéleven geconfronteerd met vraagstukken over zorg, zorg voor
anderen en zelfzorg. Ik wist mijn aandacht niet te richten en ontbeerde motivatie. De thesis en
bovenal het bijzondere verhaal van een van de Rotterdammers bleven echter als een schaduw
met me meelopen. Ergens wist ik de draad weer op te pakken.
Met deze thesis doe ik recht aan mezelf en aan de mensen die erin bleven geloven dat ik mijn
opleiding zou afronden. Ik wil hen uit de grond van mijn hart bedanken. Merel Visse was
bereid om de afgelopen jaren met me mee te lopen; zij bleef aanklampbaar, dacht mee en
inspireerde me. Mijn vrienden, die soms niet wisten of ze nog naar mijn studie moesten
vragen en dat toch deden, hielden het vlammetje brandend. Mijn dochters Sammie en Evy
lachten me liefdevol uit en wezen de weg; zij rondden respectievelijk hun master en bachelor
af. Esther was en is er altijd. Zij kent mijn kwetsbaarheid en twijfels, maar wist als geen ander
dat ik deze klus moest klaren. Zij hield vol en gaf hoop. Ik heb je lief!
Bovenal wil ik met deze thesis recht doen aan Katya, een van de Rotterdammers. Zij weet wat
zorgen is: uit liefde, tegen wil en dank, vanzelfsprekend en moeizaam, ten koste van zichzelf,
maar bovenal omdat ze niet anders kan!
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SAMENVATTING
De samenleving ontwikkelt zich al jaren in de richting van een participatiesamenleving,
waarin zelfredzaamheid en eigen kracht uitgangspunten zijn. De overheid maakt een
terugtrekkende beweging om ruimte te maken voor zelfverantwoordelijkheid en eigen
initiatief. De Wmo is een van de wetten die richting geeft aan de veranderende samenleving.
In een individuele case study is onderzocht hoe Katya, een moeder van drie kinderen de zorg
voor anderen en voor zichzelf ervaart in de context van een zich uit het zorgdomein
terugtrekkende overheid. Op basis van een tweetal interviews is met behulp van een
fenomenologische methode (Finlay, analysis of the individual) een narratief geschreven,
waaruit Katya’s kernervaring afgeleid is.
Katya ervaart het leven als moeitevol. Het moederschap is daarin enerzijds vanzelfsprekend,
maar ook onontkoombaar en opgedrongen. Katya voelt zich een gevangene van het eigen
leven en ziet zich niet gekend door professionals en instituties. Zij hoopt op een leven waarin
zij zelf zorg krijgt van anderen, het moederschap ruimte laat voor zelfzorg en klein alledaags
geluk.
Het narratief illustreert dat verantwoordelijkheid en zelfopoffering wezenlijke kenmerken van
zorgpraktijken zijn. Beide fenomenen zijn ingebed in een maatschappelijke context waarin
zelfverantwoordelijkheid een centrale waarde is. Waar de overheid zich terugtrekt en op zorg
bezuinigt, ervaart Katya de noodzaak het verlorene te compenseren ten koste van zichzelf.
Hoewel zij feitelijk misschien niet gedwongen wordt tot zelfopoffering, ziet Katya geen
andere mogelijkheid. Zij kan niet anders! Zelfopoffering bevestigt wie zij wil zijn, maar tast
ook haar zelfwaardering aan.
Het onderzoek bevestigt verschillende zorgethische uitgangspunten. Enkele nieuwe vragen
over verantwoordelijkheid en zelfopoffering worden geformuleerd. Sommige zorgethici
duiden erop dat verantwoordelijkheid zich kan aandienen, aan mensen kan toevallen. De
vraag is of niet ook dan de politieke en maatschappelijke context (mede) bepalend is: “Aan
wie valt zorgverantwoordelijkheid toe? Wie zijn de mensen die zelfoffers brengen om een
samenleving te realiseren waarin een gedeeld leven mogelijk is?”
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1. PROBLEEMSTELLING
1.1 Aanleiding
In 2012 startte de afdeling Onderzoek en Business Intelligence van de gemeente Rotterdam
een longitudinaal onderzoek om de ontwikkeling van de zelfredzaamheid en participatie van
kwetsbare groepen in de stad te monitoren. In 2015 werd in het kader van dit onderzoek een
tweede Wmo-monitor uitgevoerd. Als student van de Master Zorgethiek en Beleid aan de
Universiteit voor Humanistiek ‘participeerde’ ik tijdelijk in het onderzoeksteam.
Ik ontmoette mevr. W., een toen 46-jarige vrouw met een Antilliaanse achtergrond,
alleenstaande moeder van drie kinderen1, die elk om verschillende redenen naast ouderlijke
zorg ook zorg en hulpverlening van professionele zorgverleners vroegen en soms kregen. Ook
Katya zelf kreeg ondersteuning. Ik werd bijzonder getroffen door haar verhaal en de manier
waarop ze vertelde. Ik besloot deze different voice voor het voetlicht te brengen in mijn
masterthesis en hoop daarmee een stem te geven aan deze vrouw en haar bijzondere verhaal
over zorg in een samenleving waarin de overheid zich terugtrekt uit het domein van zorg en
welzijn.

1.2 Probleemstelling
a. Maatschappelijk probleem
“De overheid is niet de eerstverantwoordelijke voor het welzijn van haar burgers” (CDA,
1983, p. 42). In het rapport Van verzorgingsstaat naar verzorgingsmaatschappij stelt de
confessionele partij in 1983 al dat burgers niet langer moeten verwachten dat de overheid alle
problemen oplost en professionele hulpverlening organiseert. Van de overheid mag juist
verwacht worden dat deze ruimte laat aan burgers om in allerhande verbanden hun
verantwoordelijkheid als medemens te nemen (CDA, 1983, p.36). Eerder verscheen De
stagnerende verzorgingsstaat, waarin Van Doorn en Schuyt (1978) de financiële
kwetsbaarheid van de verzorgingsstaat beschrijven en suggereren dat een overheid die
(zorg)voorzieningen inricht de indruk wekt dat haar onderdanen zwak en afhankelijk (sic!)
zijn. Een burger die hoge verwachtingen van de overheid heeft, zal bovendien onbegrensd
zorg en ondersteuning opeisen (Van Doorn & Schuyt, 1978, pp. 40-42). Inmiddels
transformeert Nederland al jaren van een verzorgingsstaat, waarin de overheid de

1

Omwille van de privacy gebruik ik gefingeerde namen: Katya (moeder), Rayo (oudste), Josh en Jay (jongste
zoon). Ik gebruik voornamen omdat mevr. W. deze ook in de interviews gebruikte (ook geregeld als ze over
zichzelf sprak).
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verantwoordelijkheid neemt voor de hulp en zorg aan haar ingezetenen, naar een
participatiesamenleving waarin zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en actief
burgerschap centraal staan (Kampen, Verhoeven, & Verplanke, 2013; Kruiter, Bredewold, &
Ham, 2016; Spierts, 2014). De overheid trekt zich terug om de eigen verantwoordelijkheid
van burgers te stimuleren. Zij begrenst daarmee ook haar eigen verantwoordelijkheid, immers
“… the goal of assigning responsibility is not only to tie a ‘responsible party’ to a particular
set of actions, but also to free others from the same responsibility” (Tronto, 2013, p. 51). In
Nederland en andere Europese landen is het sociaal beleid erop gericht dat mensen
verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen welzijn én dat van anderen. Van actieve burgers
wordt verwacht dat zij keuzes kunnen maken en op allerhande terreinen participeren
(Newman & Tonkens, 2011, p. 9).
“Meer eigen verantwoordelijkheid en ondersteuning op maat” (Van Rijn, 2014, p. 1) is de
eerste richtlijn die wordt gepresenteerd in de Memorie van Toelichting bij de Wmo 2015. In
de Wmo wordt gebruik gemaakt van een verantwoordelijkheidsladder, waarin gevisualiseerd
is hoe verantwoordelijkheden van burgers en overheid verdeeld zijn. In het zogenaamde
keukentafelgesprek wordt allereerst onderzocht wat burgers en hun sociale netwerk kunnen
doen om de problemen op te lossen. Pas daarna komen door de overheid ingerichte
voorzieningen als mogelijke oplossing in beeld (Vermaat, 2015).

fig. 1. Verantwoordelijkheidsladder (VNG, 2010)

De burger wordt in de Wmo gezien als een autonoom, rationeel subject in staat om (eigen)
keuzes te maken. Ook in de meeste politieke theorieën worden autonome actoren gezien als

9

het uitgangspunt van democratie. De zorgethiek daarentegen is een relationele ethiek; de mens
is fundamenteel afhankelijk, leeft in en bestaat dankzij relaties (Tronto, 2013, pp. 30-31). Als
er al sprake is van autonomie, dan is dat een relationele autonomie die groeit in relaties van
afhankelijkheid (Verkerk, 2001).
De geleefde ervaring en daarbinnen genomen beslissingen vormen de basis voor zorgethische
theorievorming. De aard van de relatie en de concrete situatie waarin mensen zich bevinden
voeden morele overwegingen en bijgevolg morele beslissingen (Collins, 2015; Engster,
2004). Het hanteren van principes past daarbij niet. Ze zijn in het gunstigste geval
ontoereikend, maar kunnen ook misleiden, het bieden van goede zorg bemoeilijken of
onmogelijk maken en leed toevoegen (Baart, 2011; Baart & Carbo, 2013; Collins, 2015; Van
Heijst, 2011). Tegenover een universalistische moraliteit plaatst Tronto de zorgethiek als
contextuele moraliteit. Zorg krijgt gestalte in praktijken, in betrekkingen van zorggevers en
zorgontvangers2 die beïnvloed zijn en worden door politieke, maatschappelijke en culturele
verhoudingen, machtsstructuren en historie (Tronto, 1993, 2013, 2015).
De behoeftigheid van de ander, niet de politieke richting en het sociale beleid, zijn
vertrekpunt van zorg (Tronto, 1993, p. 105). Tegelijkertijd beïnvloeden politiek en beleid de
zorgpraktijk. In de participatiesamenleving betreft het beleid waarin eigen kracht,
zelfverantwoordelijkheid en -redzaamheid centraal staan. De afgelopen jaren werd er
onderzoek gedaan naar de gevolgen van dit beleid (Bredewold, 2014; Bredewold, Duyvendak,
Kampen, Tonkens, & Verplanke, 2018; Hoekstra & De Snoo, 2016). Wat het huidige beleid
betekent voor zelfzorg, zorg voor anderen en de relatie tussen beide krijgt beperkte aandacht,
terwijl onderzoek naar deze fenomenen juist voor de hand ligt. Beleid dat inzet op eigen
kracht en mogelijkheden van het netwerk en doe-het-zelf-democratie vooropstelt, kan immers
niet anders dan invloed hebben op zorgpraktijken, waarin zelfzorg, zorg voor anderen en de
relatie tussen beide aan de orde zijn.
De geleefde ervaring voortkomend uit deze praktijken kan zicht geven op dat wat goede zorg
zou kunnen en moeten zijn. Via verhalen kan de geleefde ervaring van mensen gevangen en
onderzocht worden (Visse, 2014). Pas als hun verhaal herkend en gewaardeerd wordt komt
een op zorg gebaseerde democratie in zicht.

b. Wetenschappelijk probleem
Zorg is niet los te zien van macht en asymmetrische relaties en mede daarom door en door

Hoewel ik kies voor het meer passieve woord ‘zorgontvanger’ wil ik benadrukken dat zorg ontvangen ook
begrepen moet worden als “an active uptaking and not a passive submission” (Kittay, 2015, p. 65).
2
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politiek. Het politieke manifesteert zich in het alledaagse leven, waarin mensen in nood
afhankelijk zijn van hen die zorg (kunnen) bieden. Het politieke dient zich aan in beraad van
zorgverleners met verschillende machtsposities. De verwachtingen die mensen hebben van
zichzelf en anderen over te geven zorg wordt medebepaald door politieke structuren en
instituties. Gangbare opvattingen en wetten schrijven voor wie welke zorg dient te leveren en
wie vrijgesteld is van zorgverantwoordelijkheden (Tronto, 1993, 2013, 2015; Walker, 2007).
De overheid richt wetten in die meer dan voorheen nadruk leggen op eigen
verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid en onderlinge solidariteit. Enerzijds trekt de overheid
zich terug uit het zorgdomein, anderzijds schrijft zij voor wat goed burgerschap is. Affectief
burgerschap is de nieuwe norm; de overheid benadrukt de waarde van nabije relaties ten
faveure van afstandelijke overheidsbureaucratie en vraagt van burgers autonoom te handelen
door zelf problemen op te lossen en daarbij de hulp van familie of vrijwilligers in te schakelen
(Kampen et al, 2013; Tonkens & De Wilde, 2013). “Nergens komt de complementariteit van
eigen verantwoordelijkheid en actieve solidariteit zo duidelijk naar voren als in de Wet
maatschappelijke ondersteuning” (Kampen et al, 2013, p.16).
Zorg is echter complexer dan meedoen, eigen kracht en inzet van netwerken. Zorg is naast
zorg voor anderen ook zelfzorg. Sinds het verschijnen van Gilligans In a different voice
(1982) is er een levendig zorgethisch debat over de relatie tussen zelfzorg en zorg voor
anderen, over altruïsme en (zelf)opoffering. Het begrip mature care, zoals gemunt door
Gilligan, leidt tot vragen over de tweedeling tussen zelfzorg en zorg voor anderen. Waar de
ene zorgethicus mature care interpreteert als het zoeken naar het juiste midden tussen zelfzorg
en zorg voor anderen en daarmee het traditionele altruïstische ideaaltype van zorgen
tegenwicht biedt, wijst de andere zorgethicus nadrukkelijk de tweedeling af op basis van een
relationele ontologie waarin zorggevers en zorgontvangers niet los van elkaar te zien zijn
(Van Nistelrooij & Leget, 2016). Sommige zorgethici geven aandacht aan de rol van de
(politieke) context (Tronto, 1993, 2013, 2015; Walker, 2007) en het begrip macht (Van
Nistelrooij, 2015). Ook onderzoeken zij specifieke wetten en doen zij voorstellen ter
verbetering (bijv. Kittay, Family and Medical Leave Act). Overstijgend doet Tronto (2013)
een voorstel voor een caring democracy, waarin “politics should center upon assigning
responsibilities for care, and for ensuring that democratic citizens are as capable as possible of
participating in this assignment of responsibilities for care” (p. 140).
De Wmo 2015 is een van de wetten die beschrijft welke zorgverantwoordelijkheden burgers
hebben. De nadruk ligt op hetgeen burgers zelf moeten doen al dan niet met behulp van hun
omgeving. De overheid verleidt en verplicht mensen tot affectief burgerschap waarbij
11

zelfzorg en zorg voor anderen in eerste instantie de verantwoordelijkheid voor burgers zelf is.
Omdat zorgen plaatsvindt in een politieke context, beïnvloedt de Wmo het zorgen in
alledaagse zorgpraktijken. Wat de institutionele nadruk op eigen verantwoordelijkheid
betekent voor zelfzorg en zorg voor anderen in de alledaagsheid van een zorgpraktijk is nog
weinig onderzocht en heeft een bescheiden plaats in het zorgethische debat over zelfzorg en
zorg voor anderen.

1.3 Vraagstelling
a. Hoofdvraag
Hoe ervaart een burger die een beroep doet op Wmo-zorg de zorg voor anderen en zichzelf in
de context van een zich uit het zorgdomein terugtrekkende overheid? Wat voegt deze ervaring
toe aan de zorgethische kennis over zorg voor anderen en zelfzorg?

b. Deelvragen
1. Welke opvattingen zijn te onderscheiden in het zorgethische debat over de verhouding
tussen zorg voor anderen en zelfzorg?
2. Voor welke problemen staat een burger die een beroep doet op Wmo-zorg bij de zorg voor
anderen in de context van een zich uit het zorgdomein terugtrekkende overheid en hoe gaat
deze daarmee om?
3. Voor welke problemen staat een burger die een beroep doet op Wmo-zorg bij de zorg voor
zichzelf in de context van een zich uit het zorgdomein terugtrekkende overheid en hoe gaat
deze daarmee om?
4. Wat betekent deze ervaring voor de spanning tussen zorg voor anderen en zorg voor
zichzelf?
5. Wat betekenen de opgedane inzichten voor de relatie tussen zorg voor anderen en zelfzorg
vanuit een zorgethisch perspectief?

1.4 Doelstelling
Om te beginnen geef ik met dit onderzoek een stem aan Katya, een Rotterdamse vrouw die in
haar dagelijkse leven geconfronteerd wordt met een zorglandschap, waaruit de overheid zich
terugtrekt. Haar verhaal past in een zorgethische traditie waarin ervaringsverhalen opgetekend
en onderzocht worden om te begrijpen wat goede zorg is vanuit het perspectief van
zorggevers en -ontvangers. De empirische data dragen bij aan het beter verstaan van de
complexe relatie tussen zorg voor anderen en zelfzorg in een politieke context die eigen
kracht en zelfverantwoordelijkheid benadrukt en leveren een bijdrage aan het zorgethisch
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discours over deze relatie en het fenomeen ‘zelfopoffering’ in zorgbetrekkingen. De data
vervullen bovendien een brugfunctie tussen de systeemwereld, waarin zorg van buiten- en
bovenaf gedefinieerd wordt en de geleefde wereld zoals ervaren door inwoners van Rotterdam
en daarmee tussen gemeentelijk beleid en ervaren werkelijkheid. Juist ervaringsverhalen,
omdat ze een emotioneel appel doen, kunnen verandering in gang zetten.
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2. THEORETISCH KADER
In dit theoretisch kader verken ik de begrippen ‘verantwoordelijkheid’ en ‘(zelf)opoffering.
Hoe verantwoordelijkheid gedacht en verdeeld wordt in de samenleving bepaalt mede wie in
zorgsituaties terecht komt waarin (zelf)opoffering aan de orde kan zijn. Opvattingen over
(zelf)opoffering geven zicht op de relatie tussen zelfzorg en zorg voor anderen.

2.1 Verantwoordelijkheid
Relationaliteit, contextualiteit, (de normatieve waarde van) emoties, het politieke karakter van
zorgen en zorg ontvangen, lichamelijkheid, kwetsbaarheid en verantwoordelijkheid zijn
zorgethische sleutelbegrippen, die gedestilleerd werden uit praktijkonderzoek en tevens
fungeren als kijkvensters om zorgpraktijken te onderzoeken en begrijpen (Vosman, 2020, p.
36 ). Gilligan (1982) benadrukt in confrontatie met de dominante, Kantiaanse ethiek waarin
rationaliteit, universele rechten en rechtvaardigheid centraal staan, het van nature relationele
karakter van morele overwegingen en de uit relaties voortvloeiende verantwoordelijkheid en
zorg (Baur, Van Nistelrooij, & Vanlaere, 2017). Als mensen de verantwoordelijkheid niet
voelen, niet nemen of deze weigeren is het tot stand komen van zorg onmogelijk.
Tronto (1993, p. 105-108) onderscheidt een viertal zorgfases3 (caring about, taking care of,
care-giving en care receiving) met daaraan verbonden morele waarden. Zij verbindt de
tweede fase taking care of aan de morele waarde ‘verantwoordelijkheid’. Tronto (1993) en
Sevenhuijsen (2000) zetten ‘verantwoordelijkheid’ af tegen ‘verplichting’. Waar
verplichtingen voortvloeien uit regels, procedures, wetten en gedane beloftes, kent
verantwoordelijkheid een minder eenduidige oorsprong, spelen biologische, culturele en
politieke aspecten een rol en is verantwoordelijkheid onlosmakelijk verbonden met
relationaliteit en kwetsbaarheid (Tronto, 1993; Walker, 2007). Volgens Kittay (1999, p. 64)
speelt het menselijk bestaan zich af in netwerken van afhankelijkheid, waarin mensen de
verantwoordelijkheid van dependency work moeten aanvaarden als het fundamentele noden
betreft, de kwetsbaarheid groot is en de eerdere relatie een morele grond biedt om te zorgen.
Engster ontwikkelt het principe van consistent dependency; mensen hebben
zorgverantwoordelijkheid, omdat “you must do unto others as you have already had others do
unto you” (2007, p. 54). Menselijke afhankelijkheid is daarmee de basis voor het
3

Later voegt Tronto (2013, p. 34,35) de fase caring with en de bijbehorende ethische kwaliteit solidarity toe.
Solidariteit verwijst naar collectieve verantwoordelijkheid van burgers die zichzelf en anderen zien als
zorggevers en zorgontvangers én nadrukkelijk nadenken over het belang van zorg en de plaats van zorgnoden in
de samenleving.
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verplichtende karakter anderen (in nood) te helpen. Walker (2007) benadrukt het belang van
verantwoordelijkheid door te spreken van ethics of responsibility en een geography of
responsibilities. Zij zoekt naar de verdeling van verantwoordelijkheid in sociale (voor Walker
morele) praktijken en verbindt deze daarmee ook met de verdeling van macht tussen
(groepen) mensen. Verantwoordelijkheid wordt ook geduid als responsiviteit, als antwoord op
een zorgbehoefte. Voor Noddings kan dat een vorm van natural caring zijn. “I must do
something … We just do care” (2013, p. 81).
In het merendeel van de zorgethische opvattingen over verantwoordelijkheid wordt de
zorgverlener gezien als iemand die (in meer of mindere mate) kan overwegen om
verantwoordelijkheid al dan niet te nemen. Hoewel ideeën en idealen over zorg mede bepaald
worden door de positie van one-caring (Noddings), afhankelijkheidsrelaties (Kittay), de
praktijken waarin verantwoordelijkheden tot stand komen (Walker), de politiekmaatschappelijke context waarin mensen leven (Tronto) en de institutionele context waarin
mensen werken (Van Heijst, 2011) blijft er in het merendeel van de zorgethische opvattingen
over verantwoordelijkheid ruimte voor de zorgverlener om zelf morele beslissingen te nemen.
De nadruk ligt op de zorggever als agent. Van Nistelrooij en Visse (2018, pp. 280-283)
ontkennen niet dat zorgverleners de ruimte (kunnen) hebben om verantwoordelijkheden af te
wegen, maar vragen daarnaast aandacht voor verantwoordelijkheid als givenness;
verantwoordelijkheid die iemand toevalt, een passief ondergaan van een overweldigend appel.
Zij beschrijven een viertal paradigma’s: verantwoordelijkheid als belofte (1), als reactie op de
kwetsbaarheid van een ander (2), als uitkomst van sociale routines en verwachtingen (3) en
als givenness (4).
1. Verantwoordelijkheid als belofte (voluntaristic moral obligation).
Verantwoordelijkheid is een verplichting op basis van een belofte. Uitgangspunt is dat
beloften nagekomen worden. Verantwoordelijkheid wordt vrijwillig aangegaan en heeft een
algemeen karakter: “I would have that obligation to whomsoever I made that promise”
(Kittay, 1999, p. 55). Autonome individuen hebben de vrijheid om op grond van eigen
overwegingen, persoonlijke waarden en levensdoelen keuzes te maken en worden niet
verplicht door eventueel al bestaande familiaire relaties of betrekkingen met anderen in de
gemeenschap (Van Nistelrooij & Visse, 2018, p. 280).
2. Verantwoordelijkheid als reactie op de kwetsbaarheid van een ander (vulnerabilityresponsive model).
Mensen zijn met elkaar verbonden en gelijk omdat we allemaal geworden zijn wie we zijn
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door de zorg van een ander. Deze verbondenheid speelt een cruciale rol in de manier waarop
morele overwegingen gemaakt worden; mensen zijn immers onderdeel van netwerken van
relaties. In deze netwerken en in sociale praktijken worden verantwoordelijkheden besproken,
verdeeld, opgepakt en genegeerd (Walker, 2007).
Verantwoordelijkheid ontstaat in een betrekking, waarin de een in nood is en een ander in de
situatie is om de benodigde zorg te bieden. Elk individu heeft de onvoorwaardelijke plicht de
verantwoordelijkheden van het dependency work te aanvaarden als aan de eerdergenoemde
voorwaarden (zie inleiding §2.1) wordt voldaan. De afhankelijkheidsrelatie tussen
dependency worker en charge wordt gekenmerkt door betrokkenheid en genegenheid. Het
betreft een relatie tussen unieke, concrete en nadrukkelijk geen contractueel met elkaar
verbonden actoren. Een altruïstisch ideaal is vereist om de zorg (labor) te bieden. De
dependency worker tracht in alle transparantie de vraag om hulp te ontvangen en
beantwoorden en doet dit door eigen behoeften en belangen aan de kant te zetten (Kittay,
1999, p. 51-63).
3. Verantwoordelijkheid als uitkomst van sociale routines, verwachtingen en
onderhandeling in asymmetrische relaties (expressive-collaborative model).
Margaret Urban Walker (2007, p.5) benadrukt dat het morele en sociale leven met elkaar
verknoopt zijn. Zij evalueert sociale praktijken om te achterhalen hoe verantwoordelijkheden
besproken, onderhandeld en verdeeld worden. Zij bekritiseert het theoretisch-juridische
model, dat ontdaan van context en tijd, uitgaat van universele waarheden. Walker zet er het
expressief-collaboratieve model voor in de plaats. Het model dient als interpretatiekader dat
helpt te begrijpen hoe mensen tot moreel verstaan komen (Van Heijst, 2011, p. 299), een
moreel verstaan dat tot stand komt in een continu onderhandelingsproces (Walker,2007, p.
67), waarin groeps- en machtsverhoudingen aan de orde zijn (Van Heijst, 2011, p. 299). In dit
model is daadwerkelijk moreel handelen en de uitdrukking daarvan in verhalen een van de
pijlers. In deze verhalen van relatie, identiteit en waarde dienen zich morele opvattingen over
verantwoordelijkheid aan. Relationele verhalen beschrijven relaties en de onderlinge
verhoudingen tussen relaties. Het narratief van de (morele) identiteit verhaalt over wie we zijn
en hoe en ten behoeve van wie we keuzes maken. Het derde narratief is gericht op onze
waarden en de betekenis die we aan deze morele waarden geven. We hebben ze nodig om
voor onszelf alsook ten overstaan van anderen keuzes uit te leggen en te rechtvaardigen
(Walker, 2007, p. 116-122). “So the narrative of ‘who I am’ (or ‘who we are’) and the
narrative of ‘how we have gotten together’ is threaded through by another story, one about

16

‘what this means’” (Walker, 2007, p. 119).
In sociale praktijken worden specifieke groepen geassocieerd met zorg en zorgverlening. Het
betreft vaak degenen met minder macht en zeggenschap in de samenleving (bepaald door
klasse, gender, ras). Van hen wordt verwacht dat zij de verantwoordelijkheid nemen voor de
in de samenleving noodzakelijke zorg. Er zijn drie manieren waarop deze necessary identities
toegeschreven worden. Specifieke eigenschappen worden toegeschreven aan de natuur van
mensen (naturalizing), in de privésfeer van mensen wordt druk uitgeoefend (privatizing) en
ten derde worden specifieke normen als standaard en normaal beschouwd ongeacht de situatie
(normalizing) (Walker, 2007, pp. 174-183). Van Heijst (2011, pp. 305-306) voegt toe dat het
daarnaast van belang is in beeld te krijgen van wie geen zorgverantwoordelijkheid gevraagd
wordt of wie hiervan zelfs vrijgesteld is.
4. Verantwoordelijkheid als gegeven (givenness).
In de eerdere paradigma’s staat het subject dat de verantwoordelijkheid aangaat centraal. De
actor onderzoekt, doordenkt, kiest, accepteert en negeert. Van Nistelrooij en Visse voegen
(zich baserend op Marion) een paradigma toe waarin verantwoordelijkheid gezien wordt als
gift, als aan iemand gegeven. Niet het subject staat centraal, maar het signaal, het appel, “the
invisible call” (Van Nistelrooij & Visse, 2018, p. 283). Het subject wordt gezien als
aangesprokene, als passieve ontvanger van een fenomeen. In het fenomeen krijgt het subject
gestalte. Niet het bewuste en doordachte krijgt de aandacht, maar het onverwachte, dat wat
niet onder woorden te brengen is en zich zomaar aandient. Individuen worden ontlast van de
zwaarwegende verantwoordelijkheid die hen in de andere paradigma’s toegeschreven wordt;
niet zij maar het signaal staat centraal. Het signaal nodigt uit, biedt de kans onverschilligheid
te laten varen, geeft ruimte voor het bieden van zorg. Verantwoordelijkheid is niet langer
normatief geladen, hoeft niet langer beoordeeld te worden en kan als fenomeen ontdaan
worden van werkwoorden die actief handelen suggereren (Van Nistelrooij & Visse, 2018, pp.
282-283).

2.2 Zelfzorg en zorg voor anderen
In de zorgethiek met haar feministische wortels wordt de verhouding tussen zelfzorg en zorg
voor anderen nadrukkelijk aan de orde gesteld (Groenhout, 2003; Hem & Pettersen, 2011;
Pettersen, 2012; Tronto, 1993; Van Nistelrooij, 2014, 2015; Van Nistelrooij & Leget, 2016).
Tronto wijst erop dat ons denken over zorg nadrukkelijk bepaald wordt door sociale
structuren en machtsverhoudingen. Zorg was altijd het werk van slaven, bedienden en
vrouwen (Tronto, 1993, p. 13) en heeft als functie bestaande privileges op een verborgen
17

manier te handhaven (Tronto, 1993, p.21). Buiten de feministische ethiek wordt zorgen vooral
gezien als een altruïstische praktijk; zorg als onbaatzuchtig, spontaan gedrag dat gemotiveerd
wordt door en gericht is op de nood van de ander (Pettersen, 2012, p. 367). Altruïsme wordt
door meerdere zorgethici (Pohlmann, 2016; Tronto, 2013) niet gezien als een ethisch ideaal
maar veeleer als een sociaal construct gebaseerd op geslachtsongelijkheid en onderdrukking.
“… an elaborate set of social and political institutions are in place that support the selfishness
of some and the altruism of others” (Tronto, 2013, p. 32). Feministen verwerpen het oerbeeld
van de zich wegcijferende moeder, die offers brengt omwille van man en kinderen en geen
oog heeft voor eigen interesses, plannen en intellectuele ontwikkeling. Dit stereotype beeld
verbindt zorgzame en altruïstische eigenschappen met de natuur van vrouwen. Het leidt tot
verwachtingen over zorggedrag van vrouwen, bestendigt ongelijkheid, marginaliseert en
onderdrukt vrouwen en andere groepen aan wie zorgtaken toegeschreven worden (Groenhout,
2003, p 153-158).
Sinds het verschijnen van Gilligans In a different voice (1982) is er een levendig debat gaande
over de vermeende relatie tussen zorg en gender (Houston, 1990; Lugones & Spielman, 1983)
en met name ook over de verhouding tussen zorg voor anderen en zelfzorg (Groenhout, 2003;
Hem & Pettersen, 2011; Tronto, 1993; Van Nistelrooij & Leget, 2016). Gilligan (1982, p. 18)
bekritiseert de mannelijk-dominante blik van Kohlberg, die morele rijpheid duidt in termen
van rationaliteit, autonomie en rechtvaardigheid. Gilligan beschrijft een andere wereld waarin
mensen met elkaar verbonden zijn, zelfgerichtheid en verantwoordelijkheid voor anderen niet
gescheiden zijn maar in complexe mate samenhangen en waarin zorg het uitgangspunt is om
met problemen om te gaan. Evenals Kohlberg leidt zij uit haar onderzoek een gefaseerde
morele ontwikkeling af. In de preconventionele fase is de focus gericht op zelfzorg. In een
tussenliggende fase wordt de gerichtheid op zelfzorg gezien als egoïstisch. In de
conventionele fase staat het concept van verantwoordelijkheid en daarmee van zorg voor de
ander centraal. In een volgende transitionele fase wordt de nadruk op de ander in twijfel
getrokken. De gelijkheid tussen zelf en ander is immers afwezig en leidt tot problemen in
relaties. In de postconventionele fase (mature care) ten slotte heeft de ‘rijpe/volleerde’ actor
het vermogen de in de zorg inherente spanning tussen eigen en andermans behoeften en
belangen op te heffen op basis van doorwrochte inzichten over interdependentie (Gilligan,
1982, p. 74; Van Nistelrooij en Leget, 2016, p. 5).
Zelfzorg krijgt met name aandacht als het een (vermeend) gebrek aan zelfzorg of
(zelf)opoffering betreft. Othercenteredness is uitgangspunt. Het perspectief van degene die
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zorg nodig heeft staat centraal, eigen plannen worden terzijde geschoven en eventueel
opgegeven. Het risico op zelfopoffering door en uitbuiting van de zorgverlener ligt op de loer
(Pohlmann, 2016, p. 319-321). Emotionele betrokkenheid is een bron van kennis en
voorwaarde voor goede zorg, maar kan ook leiden tot overmatige identificatie met de ander en
zelfopoffering (Van Nistelrooij, 2018, p. 116-117). Het is evident dat meerdere zorgethici
nadenken over zelfopoffering en zelfverwaarlozing. Van Nistelrooij (2015, 2018) plaatst de
opvattingen van Gilligan, Pettersen, Noddings, Tronto en Van Heijst op een continuüm met
aan de ene kant een totale afwijzing en aan de andere kant voorwaardelijke acceptatie van
zelfopoffering. Zij onderscheidt vier standpunten. Ik voeg hieronder haar standpunt als een
vijfde positie toe.
1. Een zorgconcept dat zelfopoffering afwijst
Zoals hierboven beschreven ontwikkelen morele oordelen zich volgens Gilligan (1982, p.
105) van initiële zorgen om het eigen lijfsbehoud via een focus op altruïsme tot het besef dat
zorg het beste houvast biedt om spanningen in relaties op te lossen. Deze ethiek ontvouwt
zich langs één centraal inzicht, de interdependentie van zelf en ander. Verschillende inzichten
over deze relatie markeren de verschillende fases, waarbij in de laatste fase uitbuiting en
zelfopoffering gezien worden als schadelijk voor de relatie. Zorg komt ten goede aan anderen
én zelf (Gilligan, 1982, p.74).
Pettersen ontwikkelt het gedachtengoed door. Zij beschouwt egoïsme en altruïsme als morele
dwalingen. “The concept of mature care recognizes that, in principle, one should have as
much care for oneself as one has for others” (Pettersen, 2011, p. 56). Mature care is balans
zoeken, het juiste midden vinden tussen te weinig en te veel zelfzorg en zorg voor anderen. In
haar opvatting van mature care benadrukt Pettersen de gelijkheid tussen mensen, waarbij zij
wederkerigheid ziet als uitwerking van die gelijkheid. Van zowel zorggever als zorgontvanger
wordt gevraagd een inspanning te leveren. De dialoog tussen hen levert een substantiële
bijdrage aan de kwaliteit van de onderlinge relatie en aan de zorg zelf. Concrete situaties
vragen allereerst om een correcte inschatting met gepaste zorg als antwoord. Daarvoor is
reflectie en analyse noodzakelijk. Zowel de rede als emoties dienen daarin plaats te krijgen
(Pettersen, 2012, pp. 376-382).
De zorggever is verantwoordelijk voor het eigen handelen, maar de zorgontvanger en het
betrokken netwerk kunnen eveneens bijdragen aan de verdeling van zorg. Zorg is bovendien
een kwestie waarin politieke verantwoordelijkheid verondersteld mag worden. “One
significant step in the right direction … is to reject outright a conception of care as something
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a heroic self-sacrificing individual can assume responsibility for all by herself” (Pettersen,
2012, p. 382).
2. Een zorgconcept dat zich verzet tegen zelfopoffering én inbeslagname door de ander
waardeert
Noddings ziet zorgen vanuit een dyadische relatie tussen one-caring en cared-for, waarbij een
intuïtieve en ontvangende houding van one-caring voorwaardelijk is (Noddings, 2013, p.7).
Engrossment en een motivatieshift zijn voorwaarden voor zorg; een emotionele inbeslagname
door de ander én een energie die gemotiveerd wordt door de situatie van de ander. “I set aside
my temptation to analyze and to plan. I do not project; I receive the other into myself, and I
see and feel with the other. I become a duality” (Noddings, 2013, p. 30).
Waar anderen de ontvangende modus als een vorm van altruïsme beschouwen meent
Noddings dat er geen sprake kan zijn van altruïsme. Denken in termen van altruïsme en
egoïsme past bij het verwrongen beeld van de onoverbrugbare kloof tussen zelf en ander.
Noddings opteert daarentegen voor een relationele ontologie van gemeenschappelijkheid en
solidariteit. “Since I am defined in relation, I do not sacrifice myself when I move toward the
other as one-caring. Caring is, thus, both self-serving and other-serving” (Noddings, 2013, p.
99). Het aan de kant zetten van eigen belangen hoeft dan ook niet negatief te zijn, kan immers
bijdragen aan het verwerkelijken van ethische idealen (Pohlmann, 2016, p. 325).
Toch is Noddings zich bewust van de kwetsbaarheid van one-caring. Deze heeft bescherming
nodig; immers zonder one-caring geen zorg. One-caring moet haalbare idealen nastreven en
zich rekenschap geven van gelimiteerde tijd en fysieke en emotionele mogelijkheden.
Daarnaast geeft Noddings grenzen aan met betrekking tot de verantwoordelijkheid om te
zorgen. Zij stelt zich one-caring voor als het middelpunt van een aantal concentrische
zorgcirkels. De zorgverantwoordelijkheid is groot in de binnenste cirkel van familie en
vrienden en wordt minder naarmate de afstand tot anderen toeneemt (Noddings, 2013, p.46).
3. Een zorgconcept dat het risico op zelfopoffering erkent en dit verbindt met
machtsstructuren
In tegenstelling tot Noddings benadert Tronto het fenomeen zorg niet als sec een dyadische
verhouding. “Care rarely happens between two people, only” (Tronto, 2013, p. 153). Zorg is,
naast zorg voor naasten en onszelf, ook zorg voor de omgeving en objecten (Tronto, 1993,
p.103). Daarnaast is de dyadische zorgrelatie een simplificering van de werkelijkheid, waarin
meerdere mensen en netwerken van mensen betrokken zijn bij de zorgverlening aan elkaar
(Tronto, 2013, p. 151-153). Tronto benadrukt de culturele, maatschappelijke en politieke
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context waarin zorg gevraagd en geboden wordt en heeft een scherp oog voor
machtsverhoudingen, racisme en seksisme. Gender, maar bovenal ook ras en klasse zijn de
lijnen waarlangs zorgverantwoordelijkheden en –taken verdeeld worden (Tronto, 1993,
p.112).
Zoals eerder aangegeven maakt Tronto onderscheid tussen een vijftal zorgfases. In goede zorg
zijn deze fases geïntegreerd. Zowel binnen als tussen de fases komen conflicten voor. In de
eerste zorgfase caring about is het noodzakelijk eigen belangen en behoeftes (al dan niet
tijdelijk) aan de kant te zetten om de ander in diens nood te herkennen. “That ‘others’ matter
is the most difficult moral quality to establish in a practice” (Tronto, 1993, p. 130), zeker ook
omdat de (h)erkenning van de ander pas mogelijk is als eigen noden aandacht hebben
gekregen. De verhouding tussen eigen en andermans noden kan conflicteren. Al in de eerste
zorgfase kan dit leiden tot overidentificatie met eigen óf andermans noden, tot zelfopoffering
óf ontkenning van de ander en diens vraag om zorg (Tronto, 1993, p. 128-131). De
verschillende zorgfases kunnen ook gebruikt worden om maatschappelijke zorgstructuren te
analyseren en machtsverhoudingen bloot te leggen. Zij die in bureaucratieën bepalen welke en
wiens noden geagendeerd worden en hoe deze tegemoet getreden (moeten) worden (fase 1 en
2) staan veraf van hen die de daadwerkelijke zorg bieden en hen aan wie deze zorg geboden
wordt (fase 3 en 4). “…we notice that those who are least well off in society are
disproportionately those who do the work of caring …” (Tronto, 1993, p. 113). Zij brengen
grotere offers dan anderen. (Zelf)opoffering kan dan ook niet los gezien worden van
machtsverhoudingen in bestaande maatschappelijke contexten.
4. Een zorgconcept waarvan zelfopoffering een onvermijdelijk onderdeel is
In Menslievende zorg (Van Heijst, 2011) wordt een zorgopvatting verwoord die lijnrecht
tegenover de “kale instrumentele en economische doelrationaliteit” (p. 16) van de
“zorgfabriek” (p. 27) gepositioneerd is. (Professioneel) zorgen vindt plaats in een context van
betrokkenheid tussen unieke mensen en in die betrekking worden waarden gerealiseerd.
Zorgverantwoordelijkheid manifesteert zich als beschikbaarheid, doorleefde aandacht voor
het appel van de ander en het bieden van een zorgzaam en vakkundig antwoord (Van Heijst,
2011, p.311-314). In haar concept van menslievende zorg maakt Van Heijst plaats voor een
driepolig model van wederkerigheid, dat zij plaatst naast het tweepolig model waarin
zorggevers salaris ontvangen in ruil voor het bieden van zorg. Zorgen is een royale respons op
iets dat de zorggever zelf eerder ontvangen heeft en waarvan deze weet dat het goed doet.
Zorgen moet goed doen aan alle betrokkenen. Van Heijst ziet dan ook niet waarom het belang
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van de zorgontvanger boven dat van de zorggever zou moeten gaan. Zij sluit daarmee niet uit
dat een zorggever het belang van de ander boven dat van zichzelf stelt. Wel stelt Van Heijst
dat (zelf)opoffering niet opgelegd mag zijn of mag voortkomen uit een gebrek aan
zelfwaardering. “Ik zie een immens verschil tussen opgelegde zelfopoffering en een moreel
subject dat vrijelijk iets, of zelfs heel veel, schenkt vanuit een besef van eigenwaarde en van
de waarde van de ander” (Van Heijst, 2011, p. 350). De zorggever wordt bewogen door de
ander voor wie zij daadwerkelijk iets kan betekenen. Zij geeft iets van (eigen)belang op ten
behoeve van een groter goed en doet dit van harte (Van Heijst, 2011, pp. 353-355).
5. (Zelf)opoffering als begrijpelijk en voorstelbaar in en karakteristiek voor
zorgpraktijken
Van Nistelrooij (2015, 2018) heeft kritiek op de eerste vier opvattingen, die een beperkt en
theoretisch beeld geven dat ontoereikend is om bestaande zorgpraktijken te begrijpen.
(Zelf)opoffering is immers onderdeel van zorgpraktijken, is niet te reduceren tot een kwestie
van agency of enkel een uitingsvorm van onderdrukking. Zelfopoffering kan iemand
toevallen, moet gezien worden tegen een grotere en andere horizon, in het licht van (radicale)
contextualiteit en relationaliteit en ja, ook als resultaat van agency. Bekende zorgethische
frames m.b.t. contextualiteit, relationaliteit en affectiviteit moeten opgerekt worden,
opvattingen over macht verdienen aanvulling en differentiatie en een andere opvatting over
betekenis- en zingeving moet toegevoegd worden aan de zorgethiek om zelfopoffering als
wezenlijk element van zorg te verstehen.
Van Nistelrooij (2015, pp. 218-219) gebruikt ‘zelfopoffering’ als kijkvenster om zorg te
begrijpen als complexe, meerzijdige, tegenstrijdige en conflicterende praktijk. Zorg hoeft
geen kwestie van wederkerigheid te zijn. Zij verzet zich tegen het idee dat er iets
teruggegeven moet worden. “Caring only hopes for good” (Van Nistelrooij, 2015, p. 218).
Zorg is ongewis; proces en resultaat zijn onzeker. Zorg (dus ook zelfopoffering) geeft
uitdrukking aan de relatie tussen mensen en het relationele karakter van mens zijn.
Het doordenken van zelfopoffering (als essentieel onderdeel van zorg) kan de zorgethiek
verrijken. Echter kan dat alleen als een aantal zorgethische concepten – identiteit,
intersubjectiviteit, gemeenschap, betekenis en zin- radicaal vernieuwd worden.
Identiteit
Van Nistelrooij ziet de mens als fundamenteel fragiel. In het licht van deze fragiliteit is (het
realiseren van) autonomie eerder een opgave dan een kenmerk van mens zijn, waarbij
autonomie slechts tijdelijk en in bepaalde mate gerealiseerd kan worden. Mensen zijn en
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worden mens in relatie tot anderen en nemen deel aan elkaars leven. “…the interests of self
and others are more intertwined and harder to separate” (Van Nistelrooij, 2015, p. 224).
In Van Nistelrooij’s concept van menselijke identiteit is plaats voor meer passiviteit. Als
zelfopoffering nadrukkelijker gedacht wordt als aan mensen toegevallen, geeft dat een ander,
gedemoraliseerd beeld van het fenomeen. De zich opofferende zorggever is onderdeel van wat
zich aandient, wordt overdonderd door gebeurtenissen en situaties en wordt bepaald door
affectieve relaties en tijd. Ook wordt de menselijke identiteit bepaald door een grotere
capability4. Mensen beslissen niet alleen over hun handelen en verantwoordelijkheid, maar
kiezen ook voor betekenis en zin, accepteren wat gegeven is en handelen daarbinnen actief.
Het betreft geen keuze vanuit een neutrale positie; relaties van betrokkenheid zijn al gegeven.
Mensen geven al opofferend invulling aan wie ze zijn en willen zijn. Zelfopoffering reikt uit
naar het goede (Van Nistelrooij, 2015, pp. 223-226).
Intersubjectiviteit
De relatie tussen zorggever en zorgontvanger is in de zorgethiek de belangrijkste bron om te
achterhalen wat goede zorg is. De interdependente relatie wordt vooral gezien als een
tweedeling waarin subjecten weliswaar betrokken zijn op elkaar, maar tegelijkertijd op
zichzelf staan en zelf de mate van betrokkenheid en beïnvloeding kunnen bepalen. Van
Nistelrooij pleit voor een ander verstaan van intersubjectiviteit. Menselijke relaties zijn niet
gebaseerd op evenwicht, niet gebaseerd op de tweedeling ‘ik en de ander’, maar op
gemeenschappelijkheid, waarbij ik en de ander opgaan in de relatie. Het individuele subject
maakt geen keuzes vanuit een neutrale positie en kan de invloed van de relatie niet inperken
of controleren. Philia is de vorm van liefde die de intersubjectieve relatie kenmerkt. Deze
liefde overstijgt eigenliefde of liefde voor de ander en geeft uitdrukking aan het verlangen
samen te zijn en de relatie te behouden. Zelfopoffering ontstaat in de relatie, bevestigt de
relatie en draagt bij aan zelfrealisatie (Van Nistelrooij, 2015, pp. 229-235).
Gemeenschap
De politieke zorgethiek heeft oog voor thema’s als samenleving, gemeenschap en macht.
Praktijken van zorg dragen bij aan de bouw en ontwikkeling van de gemeenschap en houden
die in stand. Het Weberiaanse machtsbegrip wordt in de politieke zorgethiek vooral gebruikt:
het opleggen van de eigen wil aan een ander. Zelfopoffering kan dan slechts gezien worden
als vorm van onderdrukking en scheve machtsverhoudingen. Van Nistelrooij definieert macht
4

Ook hier geen dichotomie: niet óf passiviteit óf capabilty, maar een samengaan van beide als kenmerkend voor
het mens zijn.
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als het verlangen om samen te leven. Zelfopoffering draagt bij aan het samenleven, nodigt
anderen uit tot deelname aan en versterkt de gemeenschap. Mensen geven iets van zichzelf op
ten behoeve van het grotere, gemeenschappelijke goed. Waar mensen samenleven is conflict
onvermijdelijk en voor de ontwikkeling van de gemeenschap noodzakelijk. Een samenleving
bestaat echter niet alleen uit conflict, maar kent ook generositeit. (Zelf)opoffering is de
genereuze gift waarin het verlangen tot samenleven gestalte krijgt (Van Nistelrooij, 2015, pp.
236-241).
Meaning and sense
Om zelfopoffering voorstelbaar te maken is het nodig de betekenis te achterhalen. Mensen
zijn in staat zichzelf, hun gangbare relaties en verhouding tot de gemeenschap te overstijgen
ten behoeve van een betekenis die groter is. Soms ervaren mensen die betekenis een
kortstondig moment in zorgrelaties. Van Nistelrooij vindt in de theologie een aantal
betekenissen. Zij ziet die niet als de metafysische grondslag voor menselijke moraliteit, maar
duidt deze als nastrevenswaardig: het streven naar verlossing, naar liefde die eigenliefde en
liefde voor de ander overstijgt, het verlangen naar een wereld waarin mensen in rechtvaardige
relaties samenleven en aan eerder ontvangen liefde betekenis gegeven wordt.
We hebben de ander nodig om uit routines en gewoontes te stappen. De ontmoeting met het
lijden van de ander doet medelijden ontvlammen en plaatst het zelf buiten het centrum.
Affectief samenleven wordt mogelijk en noodt tot zelfopoffering ten behoeve van een goed
dat eigenbelang en eigeninteresse overstijgt en tegelijkertijd leidt tot zelfrealisatie, een
bevestiging van wie men is en wil zijn (Van Nistelrooij, 2015, pp. 242-246; 2018, pp. 127131).
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3. METHODE
3.1 Onderzoeksbenadering
Dit kwalitatieve, zorgethische onderzoek is van fenomenologische aard. Fenomenologie is
zowel een filosofie als een onderzoeksbenadering. Fenomenologie bestudeert dat wat zich aan
mensen toont als ervaring. Husserl (1859-1938) wordt wel gezien als de pionier van de
fenomenologie. Hij meende dat de filosofie een te grote afstand had tot de geleefde
werkelijkheid van mensen terwijl juist de geleefde ervaring centraal zou moeten staan. (Van
der Meide, 2015).
Het aantal fenomenologische benaderingen is groot, evenals het aantal twistpunten over de
specifieke kenmerken van fenomenologisch onderzoek. Finlay (2012, p. 174) benoemt vijf
met elkaar samenhangende, iteratieve processen die de verschillende benaderingen
gemeenschappelijk hebben:


Een fenomenologische houding aannemen: fenomenologische reductie (epoché).
Het herkennen, onderzoeken en tijdelijk opschorten van de eigen opvattingen en
oordelen (bracketing) is een essentieel kenmerk van de fenomenologische
onderzoeksbenadering en ondersteunt de onderzoeker bij het zoeken naar een houding
die gekenmerkt wordt door openheid en nieuwsgierigheid (Finlay, 2008; Van der
Meide, 2016).



Zich verbinden aan en binnenkomen in de leefwereld van de ander.
De onderzoeker nodigt de respondent uit ervaringen te vertellen en doet dit door
empathisch te luisteren. Ook in teksten dwaalt de onderzoeker empathisch rond en
probeert deze de ervaring van de ander ‘in te voelen’.



De gelaagdheid van het verhaal onderzoeken en betekenishorizonten opsporen.
Het doel van het onderzoek is om te zoeken naar dat wat zicht toont achter de tekst en
tussen de regels.



Een holistische uiteenzetting geven in al haar complexiteit en ambiguïteit.



Referentiekaders inbrengen.
De verschillende inzichten in een fenomeen kunnen gekoppeld worden aan theorieën,
teksten en visualisaties die de beschrijving verduidelijken en invoelbaar maken
(Finlay, 2012).

3.2 Onderzoeksmethode
In dit onderzoek is gekozen voor een existentieel-fenomenologische benadering. Niet het
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verklaren of uitleggen van fenomenen is uitgangspunt, maar het zoeken naar de ervaring van
fenomenen zoals die zich aandienen in de leefwereld. Deze valt te begrijpen tegen de
achtergrond van een drietal betekenishorizonten: 1. als lichaam in de ruimte, 2. als zelf in de
tijd en 3. als een leven met anderen. Het dagelijkse leven is doordrenkt met betekenissen, die
richting geven aan ons handelen (Finlay, 1999, p. 301; 2003, p. 160). De uitspraken van de
respondent geven zicht op haar geleefde werkelijkheid, op de manier waarop zij de leefwereld
gewaarwordt.
In dit onderzoek is gekozen voor een ideografische benadering. Het betreft een singuliere case
study (N=1). Het hoofddoel is om het unieke, het eigene en onderscheidende van de
individuele case te onderzoeken en begrijpen (Abma & Stake, 2014). Deze aanpak doet recht
aan de uniciteit van het door de respondent gedeelde verhaal en sluit aan bij de zorgethiek die
vooronderstelt dat goede zorg afgestemd is op de individuele ervaring van betrokkenen in hun
concrete situatie.

3.3 Casusdefinitie en onderzoekseenheid
Voor de tweede Rotterdamse Wmo-monitor werd gekozen om de narratieve methode te
gebruiken als onderdeel van het onderzoek. Respondenten (N=78) die in 2012 deelnamen aan
onderzoek in het kader van de eerste Wmo-monitor werden ook voor de tweede monitor
uitgenodigd. Zij werden eerst per brief benaderd5. Later werden sommigen nogmaals
telefonisch uitgenodigd. Ik benaderde 9 respondenten. Met 6 van hen voerde ik uiteindelijk
een gesprek. De data uit de gesprekken zijn verwerkt in het onderzoeksrapport ‘Kwetsbaar en
krachtig 2’ (Hoekstra & De Snoo, 2016).
Op het interview met een van de respondenten (Katya/ 040615 / 1u.39m.21s.) volgde een
tweede gesprek (220416 / 2u.11m.17s.). De opgehaalde data zijn de basis voor deze singuliere
case study.
In de literatuur worden verschillende argumenten gegeven om burgers te betrekken bij
onderzoek en om de keuze voor onderzoekscasuïstiek op te baseren. Echter deze argumenten
waren niet doorslaggevend (en kwamen pas later op de voorgrond) bij de keuze voor het
verhaal van Katya als basis voor dit afstudeeronderzoek. Persoonlijke geraaktheid en
verwondering gingen aan meer theoretische overwegingen vooraf. Katya vertelde vol vuur,
ondersteunde haar verhaal met heel haar lichaam én was doodmoe. Zij lachte en huilde,
wisselde persoonlijke verhalen af met opvattingen over zorg waarin ze professioneel jargon
verwerkte. Ze gebruikte het kleurrijke behang in de woonkamer om haar beeld van de
5

Zie bijlage 1, p.74.
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bureaucratische wereld kracht bij te zetten en legde haar papegaai het zwijgen op. De Wmomonitor gaf me een ingang tot haar verhaal, maar Katya sprak ook over andere wetten
(Jeugdwet, Participatiewet) en maatschappelijke ontwikkelingen die invloed hadden op haar
leven, dat van haar drie kinderen en de (zorg)professionals met wie zij te maken heeft. “In all
its particularity and ordinariness, this case itself is of interest” (Stake, 1994, p. 237). Met deze
woorden definieert Stake (1994, p. 237) de intrinsieke case study. Dit verhaal moest verteld
worden!
Naast de hierboven beschreven intrinsieke case study onderscheidt Stake ook instrumentele
case studies. De complexe spanning tussen het zorgen voor haar kinderen en anderen en het
zorgen voor zichzelf is onlosmakelijk verbonden met haar verhaal. “The choice of case is
made because it is expected to advance our understanding of that other interest” (Stake, 1994,
p.237). In vervolg op het voorgaande zou er sprake kunnen zijn van een extreme case, een
atypische en rijke casus waarmee nadrukkelijk een boodschap overgebracht kan worden
(Flyvbjerg, 2011).
Verschillende normatieve argumenten onderbouwen eveneens de keuze voor deze case. Het
morele en democratische principe dat mensen op wie beleid van invloed is ook recht hebben
op een stem in het debat wordt vooral georganiseerd in geïnstitutionaliseerd overleg.
Meepraten over beleid vraagt specifieke vaardigheden: mondigheid, boven het eigen verhaal
staan, zonder emotie in het openbaar spreken, omgaan met machtsverhoudingen. Het risico
bestaat dat de kloof tussen hen die aan dergelijke eisen voldoen en de minder beleidsvaardige
groep mensen groter wordt. Ook onbedoelde exclusie is denkbaar. Wiens taal moet men
spreken? Hoeveel tijd moet degene die zijn leven op de rit probeert te krijgen of houden
vrijmaken? (Verbeek et al., 2018).
Juist het verhaal van Katya past bij de zorgethiek! “It is an ethic that gives voice and attention
to humans who are undervalued precisely because they perform unnoticed, invisible tasks and
take care of basic needs. And, more often than not, these humans are women, often non-white
women” (Laugier, 2015, p. 218).

3.4 Dataverzameling
Voordat de eerste interviews werden afgenomen stelde het onderzoeksteam, waarvan ik
deelgenoot was, interviewtopics op. Uiteindelijk werd besloten om open interviews af te
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nemen en de interviewtopics slechts te gebruiken als checklist tijdens de afronding van de
interviews. Ook de startvraag werd door het onderzoeksteam vastgesteld 6.
Ik sprak Katya tweemaal: de eerste keer in het kader van de Wmo-monitor, een tweede keer
op haar vraag. Na overleg met mijn thesisbegeleider en de opdrachtgever van de gemeente
Rotterdam besloot ik op haar uitnodiging in te gaan7. Beide open interviews (040615 /
1u.39m.21s., 220416 / 2u.11m.17s.) zijn in de directe leefomgeving (woning, woonkamer)
afgenomen. Tijdens het eerste interview was een zoon van Katya in huis. Hij nam niet deel
aan het interview, maar reageerde in het langslopen kort op een van de verhalen van zijn
moeder. Tijdens het tweede interview was Katya alleen thuis. Op beide momenten werd ik
bijzonder gastvrij onthaald. Katya wachtte me buiten haar woning al op, de koffie was klaar
en een plaats op de bank was voor me vrijgemaakt.
De gesprekken zijn opgenomen met een voice recorder. Ik maakte geen aantekeningen, zodat
ik mijn aandacht optimaal bij het verhaal kon houden.
Voorafgaand aan het eerste gesprek had ik amper informatie over mevrouw. Ik wist slechts
dat zij eerder aan de eerste Wmo-monitor (2012) van de gemeente Rotterdam had
deelgenomen.
De interviews hadden een relatief ongestructureerd karakter. Katya was leidend in het
gesprek. De attenderende begrippen8 drukte ik naar de achtergrond om ruimte te geven aan
haar verhaal. Ik vroeg vanuit een open en verwonderde houding door naar concrete
ervaringen. Andere dan voor het Wmo-onderzoek relevante onderwerpen kregen eveneens
ruimte. “Issues anticipated and ‘brought in’-i.e., the ‘etic’ issues- serve as an initial conceptual
structure for the study. Etic issues are applied, whereas emic issues are found and developed”
(Abma & Stake, 2014, p.1151). Aan het eind van het gesprek werden de topics kort nagelopen
om voor de monitor relevante ervaringen niet uit het oog te verliezen.
Het tweede gesprek werd geïnitieerd door Katya. Zij had een ervaring opgedaan, die zij kwijt
wilde/moest. Deze data konden niet meer gebruikt worden voor de Wmo-monitor. Om valse
verwachtingen te voorkomen informeerde ik haar hierover twee keer telefonisch (140416 en
210416) en nogmaals ter plekke voorafgaand aan het interview. Het delen van het verhaal en
gebruik van de data voor deze thesis waren voor haar voldoende redenen om nogmaals het
gesprek aan te gaan. Tijdens het tweede gesprek maakte ik geen gebruik van een topiclijst.

6

Zie bijlage 2, pp. 75-76 voor de afspraken die door het onderzoeksteam gemaakt werden over de startvraag en
het gebruik van topics.
7
Zie voor de mailwisseling bijlage 3, p. 77.
8
Zie bijlage 2, pp. 76.
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3.5 Data-analyse
De interviews zijn getranscribeerd met behulp van F4-transcription. Vervolgens heb ik een
narratief vignet gereconstrueerd met behulp van de tien stappen uit analyses of the individual
(Finlay, 1999). Het betreft de volgende fases:

1. Aiming to emphatise
2. Delineating units of meaning
3. Taking time and dwelling
4. Lingering and amplifying
5. Suspending belief and employing intense interest
6. Turning towards meanings
7. Reflecting
8. Focusing on existential dimensions
9. Finding words
10. Testing and reformulating (Finlay, 1999, p.303).
Hoewel de fases een bepaalde volgorde kennen, worden ze in de praktijk minder strikt
gebruikt en is de analyse spontaner en intuïtiever. Tijdens de analyse heb ik de fases iteratief
gebruikt. Ik heb onderdelen van de analyse uitvoerig besproken met de thesisbegeleider om
verdieping aan te brengen, taal te vinden en eigen gedachtenpatronen op te sporen en er soms
mee af te rekenen.
Het uitgebreide vignet is in drie fases gecodeerd: open, axiaal en selectief. Ik heb daarbij geen
gebruik gemaakt van een codeframe om te voorkomen dat ik op voorhand al richting zou
geven aan de resultaten. Na langdurig stilstaan bij het vignet heb ik fragmenten bepaald en
heb ik deze van een eerste code voorzien. Vergelijkbare codes en fragmenten zijn bij elkaar
gebracht en op noemer gebracht. Tijdens de selectieve fase heb ik de overgebleven codes
schematisch met elkaar verbonden en samenhang gezocht. Codes en schema’s zijn ter
bespreking en reflectie voorgelegd aan de thesisbegeleider9.

3.6 Ethische overwegingen
In de uitnodigingsbrief van de gemeente is de respondent geïnformeerd over het doel van de
Wmo-monitor en het gebruik van data. Daarnaast is gegarandeerd dat data als
privacygevoelige informatie behandeld worden. Voorafgaand aan het tweede gesprek heeft de

9

Zie voor meaning units en codering bijlage 7, pp. 87-94.
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respondent ingestemd met gebruik van de data t.b.v. dit afstudeeronderzoek.
Data zijn geanonimiseerd. De gebruikte namen zijn fictief, maar doen mijns inziens recht aan
de achtergrond van de respondent. Verwijzingen naar scholen en wijken zijn verwijderd.
Omwille van methodische en ethische redenen zou ik het vignet en de interpretatie graag
hebben voorgelegd aan de respondent. Aangezien er veel tijd verstreken is, vervallen de
methodische argumenten. Het einddocument zal ik alsnog overhandigen aan de respondent.
Daarnaast zal ik met haar in gesprek gaan over het onderzoek en de bevindingen. Ik blijf
Katya zien als mijn morele opdrachtgever!
De data zijn opgeslagen in een afgeschermde omgeving in OneDrive.

3.7 Kwaliteitscriteria
Interne validiteit
Open interview als dataverzamelingsmethode past bij allerhande vormen van
fenomenologisch onderzoek. In deze vorm van onderzoek wordt de rol van de onderzoeker
niet ontkend. Tijdens de interviews heb ik getracht mijn opvattingen naar achter te drukken.
Echter elke interventie mijnerzijds is van invloed op het gesprek. Het interview is opgenomen
en getranscribeerd. Ruwe data zijn in te zien en over mijn interventies kan door mij en
anderen gereflecteerd worden. Voorafgaand aan de interviews is met leden van het
onderzoeksteam gesproken over de wijze van interviewen en de persoonlijke valkuilen m.b.t.
het interviewen. Hiervan heb ik aantekeningen gemaakt. Na de interviews heb ik eveneens
aantekeningen gemaakt van mijn bevindingen, gedachten en twijfels t.a.v. het interview.
Tijdens de data-analyse heb ik mijn eigen gedachten en opvattingen in een logboek10
bijhouden om een vorm van fenomenologische reductie te realiseren; niet om de
interpretatieve rol als onderzoeker te ontkennen, maar juist om deze te begrenzen en waar
nodig eigen opvattingen kritisch te beschouwen (Dahlberg, 2006).
Membercheck heeft niet plaatsgevonden omdat er veel tijd verstreken is tussen afname van de
interviews en de data-analyse. Daardoor kan ik onvoldoende garanderen dat de respondent
zich herkent in de bevindingen.
Externe validiteit
Resultaten van fenomenologische studies zijn niet eenvoudig te generaliseren. Dit betekent
echter niet dat zij zonder betekenis zijn voor anderen. “Although the story told is an
individual one, it is also a particular social one as we embody our web of lived relationships”

10

Zie voor logboekfragmenten bijlage 8, p. 95-96.
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(Finlay, 2003, p. 175). Van ontworpen generaliseerbaarheid is geen sprake. Er zijn in dit
onderzoek immers geen methodologische maatregelen vooraf getroffen om uiteindelijk
bevindingen te kunnen generaliseren. Mogelijk is er sprake van communicatieve
generaliseerbaarheid. De lezer van dit onderzoek bepaalt immers zelf de relevantie voor de
eigen praktijk of voor het eigen onderzoek (Smaling, 2009).
Betrouwbaarheid
Een andere onderzoeker zou eenzelfde systematiek kunnen hanteren, maar dat betekent niet
dat daarmee het onderzoek herhaald kan worden. Daarvoor zijn de individuele onderzoeker en
diens interpretaties te groot tijdens de dataverzameling en data-analyse. Bovendien geeft
Finlay een richtlijn en geen dwingend kader voor data-analyse. Interpretaties zijn weliswaar
genoteerd en tijdens peer debriefing besproken, maar zullen nooit identiek gehanteerd kunnen
worden door een andere onderzoeker.
Het is de vraag of criteria als betrouwbaarheid, interne en externe validiteit juiste criteria zijn
voor dit onderzoek. Het betreft immers criteria die sterk verbonden zijn met een replicatie- en
generalisatieperspectief. Navolgbaarheid, geloofwaardigheid, authenticiteit en
overdraagbaarheid zijn criteria die beter passen bij dit onderzoek. Naar navolgbaarheid,
geloofwaardigheid en authenticiteit is gestreefd door onderzoekstappen te beschrijven, het
gehele vignet weer te geven, quotes te gebruiken en de codes in de bijlagen op te nemen.
Overdraagbaarheid wordt uiteindelijk bepaald door de lezer van dit rapport.

31

4. BEVINDINGEN
In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven op basis van de afgenomen interviews en
eerder beschreven analyse. Nadat eerst de kernervaring is beschreven wordt het
geconstrueerde narratief van Katya gepresenteerd. Vervolgens worden de kernthema’s
uitgewerkt en in een synthese verwoord.

4.1 Kernervaring
Voor Katya is moederschap als moeitevol doorleven: een moederschap dat vanzelfsprekend
en onontkoombaar is, soms opgedrongen wordt, een moederschap dat kan voelen als
gevangen zijn in het eigen leven, niet gekend door anderen.
Het gehoopte leven is de horizon waartegen het moeitevolle leven vol te houden is: een
gehoopt leven waarin moederschap ruimte laat voor zelfzorg, voor ook in het moeitevolle
leven soms ervaren klein alledaags geluk en een leven waarin hulpverleners oog hebben voor
de kinderen én hun moeder.

fig. 2. De kernervaring (§4.1) en kernthema’s (§4.3) in hun samenhang.
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4.2 Katya: narratief van een moeder
Katya wilde naar de Antillen om het overlijden van haar opa te verwerken. Zij, zijn eerste
kleinkind, was niet bij de begrafenis. “Niet vanwege geld, maar vanwege dat ik doorgedraaid
was. Het was zo hard voor mij om mijn opa te gaan begraven, want in mijn ogen zie ik mijzelf
in mijn kist in verband met mijn ziekte.”11 Jay en Rayo, de jongste en oudste van haar drie
kinderen, zouden meegaan. Haar tweede kind zou tegen die tijd beschermd wonen. “Josh is
psychotisch autisme en heb zelfmoordpoging en blablabla.” Hij heeft gedragsproblemen,
houdt niet van drukte. Een bezoek aan de instelling maakte haar enthousiast. Wel vond zij het
spannend of hij de regels zou accepteren. “Accepteert ie ze niet dan gaat ie weglopen. En ik
nog in Nederland dan ik om mijn kind op te vangen als ie wegloopt.” Katya had er goed over
nagedacht. Zij zou de eerste maanden in zijn buurt zijn. Daarna zou ze naar de Antillen gaan.
De tickets waren aanbetaald en Katya had al kleine cadeautjes gekocht. “Voor mijn oma.
Voor mijn vader. Voor iedereen iets kleins en daar heb ik me aan gehecht.” Ook kocht ze
zaadjes van aardbeien, van tuinbonen, “… van alles om te planten daar.”
Het liep anders. “Ja, die woning waar Josh begeleid zou gaan wonen, de gemeente is aan het
bezuinigen weer. Er wordt daar niet betaald voor niet meer dan twee uren per dag wordt
betaald, twee uur begeleiding.” Nu moet er opnieuw gezocht worden naar een geschikte plek.
“Ze hebben een hele lijstje gemaakt van waar er nog meer begeleidinghuisjes. Maar dat gaat
jaar duren. Ik heb het nu nodig.” Instanties konden haar niet verder helpen. Bij kennissen
wilde ze Josh niet onderbrengen. Hem overhalen mee te gaan lukte niet. Nu blijft Katya in
Nederland, hoewel de reis haar goed zou hebben gedaan. “Ik zou opnieuw kunnen beginnen
als ik terugkomt. Ja? Nieuwe energie om met mijn kinderen weer om te gaan, om mijn leven
weer proberen op te bouwen.” Soms zou ze een ander soort moeder willen zijn, een moeder
die zich het leed van haar kinderen niet aantrekt. “Maar ik ben niet zo'n moeder. Ik hou van
mijn kinderen. Daarom moet ik ook blijven.” Katya verloor meer dan alleen het aanbetaalde
geld. “Het voorbereiden voor mijn Antillen en die zag ik ten onder gaan net als wanneer een
schip aan het zinken is en dus nu heb ik niks meer. Ik heb, ik heb geen nut. Ik zou zeggen: ‘Ik
wil niet meer leven.’”
Toch wil Katya nu niet dood. Haar kinderen hebben haar nodig. “Dus dan wil ik ze die pijn
niet eerder geven. Daarom maak ik niet een eind aan mijn leven.” Enkele jaren geleden kreeg

In dit narratief zijn citaten uit beide interviews verwerkt om de kracht van Katya’s uitspraken te waarderen en
de authenticiteit van het verhaal te versterken. Omwille van de leesbaarheid zijn de verwijzingen naar de
interviews niet in de tekst zelf opgenomen. In bijlage 6 (pp. 83-86) zijn de gebruikte citaten, het betreffende
interview en de tijdsaanduiding opgenomen.
11
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Katya baarmoederhalskanker. Nu denkt ze weer ziek te zijn. Zij is bang om naar bed te gaan
en niet meer wakker te worden, ook bang als ze wakker wordt voor wat de dag haar zal
brengen. Zij maakt zich zorgen, over zichzelf en om haar kinderen.
Jay, haar Rastaman, is negen en ondeugend. Hij doet het goed op school. Toen Katya nog
slaapmedicatie gebruikte, sliep ze door de wekker heen. Jay kwam vaak te laat. Katya kreeg
problemen met school, de schoolmaatschappelijk werker en de leerplichtambtenaar. “Oké,
dan kap ik met mijn medicijnen. Jay komt nu op tijd op school. Maar nu? Wie kijkt naar mij?
Wie gaat ervoor zorgen dat ik de medicijnen krijg om verder te kunnen met mijn kinderen?
Geen school, geen maatschappelijk werkster, geen wijkteam, die kan zeggen: ‘School, ho
even!’” Pas werd Katya gebeld door school. Ze wilden Jay overplaatsen naar een andere klas,
want hij had “… schijt aan de juf”. Ze hadden al een week geprobeerd om “…op z’n
Hollands, om te praten, om spelenderwijs te praten”. Katya wist nergens van. Ze eiste dat de
maatregel teruggedraaid werd. “‘Nou’, ik zei, ‘en nu pak ik het op z’n Antilliaans’. Ik heb
mijn pollepel mee naar school genomen.” Iedereen is geschrokken. Nu belt de
schoolmaatschappelijk werkster haar een paar keer per week om te vragen hoe het met haar is.
“Met mij gaat 't slecht. Want ik kan niet meer met vakantie gaan vanwege Josh, vanwege de
begeleidinghuis en dit en dat. Kan iemand iets voor mij doen? Het is weer mijn vraag of ze
iets voor mij kunnen betekenen.”
Rayo, haar oudste zoon, is 23 en heeft een verstandelijke beperking. Van maandag tot
donderdag gaat hij naar een restaurant waar mensen met een beperking werken. Katya
beloofde Rayo te komen eten, maar eten lukte niet. Ze wilde de mensen daar helpen. “Ik heb
een te dun hart nu. Ik kan het niet, niet uit kapsones maar omdat ik nu een te dun hart heb.”
Ze vindt het zielig en vervelend voor Rayo die al zijn hele leven lang alleen maar tussen die
mensen moet werken. “Maar hij zal ergens moeten gaan. Wat heeft ie als ie thuis blijft zitten?
Wat heeft ie te doen? Ik zit ook de hele dag thuis. Afspraken. Koken.” Eerder kreeg Katya
thuiszorg. Zware huishoudelijke taken werden voor haar gedaan. Twee jaar geleden stopte de
hulp. Het huishouden leed eronder. “Ze vinden niet nodig dat ik die huishoudelijke hulp krijg.
Integendeel. Ze hebben mij nu bij tegenprestatie aangemeld.” De gemeente laat “… mensen
met een uitkering een tegenprestatie doen. Als ik bij iemand moet gaan schoonmaken als
vrijwilligerswerk, terwijl ik zelf thuishulp nodig heb, dan moet ik werk gaan verrichten dat ik
thuis nodig heb.” Op vrijdag moet Katya nu naar PIT 010. Haar Nederlands wordt er
opgefrist. Zij kan er te voet naar toe. Rayo “… zit de hele dag hier thuis en ik moet hem alleen
laten om daar te gaan zitten bij hun.” ’s Morgens smeert ze zijn brood, herinnert hem eraan
de deur niet open te doen, legt een telefoon klaar en maakt zijn eten. “Je gaat om die tijd dit
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eten, je gaat niet naar de keuken.” Ze moet dit tegen hem zeggen. “Anders vreet ie alles in de
keuken. Hij heeft geen grip daarop.” Om negen uur gaat Katya het huis uit. Om 10 uur belt ze
Rayo een eerste keer. “Rayo, is alles goed” Met haar gedachten is zij thuis, niet bij PIT 010.
Het is druk in het leven en het hoofd van Katya. “Mijn hoofd is zo, net als een tornado binnen
in mijn hoofd. Gewoon zo groot is mijn hoofd en een tornado die zo. En alles wat ik moet
doen zie daar oh afspraken, oh de school bellen, dit afbellen, oh eh verzekering van de auto
betalen, oh even garage bellen, alles. Maar, ik kan niet pakken om te doen.” Haar psycholoog
vindt dat ze het rustiger aan moet doen. “En nou ja, hoe kan ik rust hebben? Ik moet die
afspraken ik kan ze. Ja? Ja, als moeder zijnde moet je alles doen en als je overal tegen
gesloten deuren komt van: ‘Ja bezuinigingen mevrouw, dat gaat niet meer door.’” De
begeleider van Rayo mag geen leuke dingen meer met hem doen, want alles moet een doel
hebben. “Nou, als dat niet lukt gezien de IQ-stand, nou dan hoeven we dat, dan is 't dan voor
de gemeente is 't als lol.” Nu moet Katya zelf een manier zoeken “… om Rayo te bevredigen
in zijn activiteiten. En dat kan niet.” Soms gaat ze met hem naar de film. Als zij geen tijd
heeft, laat ze hem alleen achter in de bioscoop. “Alleen zit hij in de bioscoop om film te kijken,
omdat ik naar een afspraak moet of moet ik naar mijn moeder rennen, omdat die ziek is.”
Josh heeft geen plek om te wonen, krijgt wel nog begeleiding thuis, maar ook die is
verminderd. Instanties denken dat Katya voor Josh kan doen, wat ze ook voor Rayo doet. “Ik
kan het niet meer. Ik kan niet. Ik heb dat geduld niet meer. ’t Clasht tussen ons. ’t Gaat niet.”
Haar eigen administratie schiet er ook al lang bij in. In het buurthuis zou Katya hier hulp voor
krijgen, maar zij voelt zich er niet op haar gemak. “Een dronkenlap zit ook daar. Een
verslaafde van drugs hier en want het zijn niet mensen van kantoren die daarbinnen komen
lopen om geholpen te worden.” Ze wilde haar belastingen regelen. Vier, vijf mensen lazen
haar brieven. Ook stagiairs. Niemand bleek opgeleid om haar hiermee te helpen. Andere
buurtbewoners zaten om haar heen. “Dan kan ik net zo goed op een podium gaan staan en in
een microfoon met mijn ding. Ja toch? Zo voelt 't.”
Katya gaat met haar moeder naar het ziekenhuis. Daar kwam ze ook altijd met haar inmiddels
gestorven zusje. Af en toe gaat ze even naar een nichtje in Den Haag als die hulp nodig heeft.
Ook helpt zij mensen uit de buurt. “Mensen helpen is goed. Ik heb altijd mensen geholpen. 't
Is niet iets dat ik nu mee begonnen ben, nee altijd.” Zij hielp een vrouw die mishandeld werd
aan een woning en bracht een man in contact met het Leger des Heils. Zij hielp op straat een
kind, dat door andere kinderen gepest werd. “Oh God, laat dat wanneer 't met m'n kind aan
de hand is en ik ben d'r niet, dat er een goed persoon even langs gaat om het op te lossen.”
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Zij hielp haar buurvrouw. “Dat geeft gewoon goed gevoel. Niet iemand ziet het, maar ik voel
het vanbinnen. En ik denk dat is 't wat 't me toch laat doorgaan. Ik denk ook soms van: “Ik
ben naar de aarde gekomen met een doel van God en ik denk die doel is om mensen te
helpen.” Ja, want dat doe ik graag. Met liefde.” Het helpen van anderen brengt haar nu in de
problemen. Ze betaalde iemands rekening. Die betaalde haar later terug. Het UWV wilde haar
korten op de uitkering. Ook organiseert Katya jaarlijks een Rincon-dag. Ze bestelt een bus en
verkoopt de zitplaatsen. Ook dat leverde problemen op. Katya heeft het gevoel niet langer
mensen te mogen helpen. “Toen ze mij zeiden: ‘Joh, als we dit nog keer nog meer keren op je
dingen ziet, dan breng dat problemen voor jou. Dat we je uitkering kunnen stoppen …’, heb ik
zitten huilen daar in Sociale Dienst. … Ze stoppen mij om mensen te helpen. Ze willen me
gewoon niet zien, inzien van wat ik doe.”
Vrienden, buurtbewoners en de enkele familieleden in Nederland kunnen Katya niet helpen.
Zij wil dat ook niet. Niet iedereen is te vertrouwen en anderen hebben hun eigen problemen.
“Als ze in staat was om, als ze in staat zijn om mij te helpen bij mijn problemen hadden ze
zichzelf kunnen helpen met hun problemen.” Antilliaans bijgeloof zegt dat je het noodlot over
jezelf afroept als je je zorgen hardop uit. Dus zorgen deelt ze niet met bekenden, alleen met
hulpverleners. “Intake is een vreemde. U bent een vreemde. Nee, maar ik praat gemakkelijk
met vreemden dan bekenden.” Het liefst wil Katya een Hollandse hulpverlener. “Hollanders
hebben geen bijgeloof.”
Haar zusje uit Groningen komt soms enkele dagen naar haar toe. Dan wordt er gelachen,
gekookt en komen ook vriendinnen op bezoek. Toen Katya net gehoord had dat Josh geen
plek zou krijgen, bleef haar nichtje een paar dagen bij haar. “‘Katya, kom, ga je haren
kammen’, want ik liep, kijk, dit had ik. Kijk. Zo. … maar ze kan niet elke week komen. Het is
van Groningen tot hier.” Katya gaat niet naar haar toe, is het liefst thuis.
Zo’n 8 jaar geleden kreeg Katya hulp van Frontline, een organisatie die zich bezighield met
armoedebestrijding. “Ze kijken in 't gezin. Wat is er aan de hand? Wie is deze persoon? Hoe,
wat zijn de problemen en begin ze vanaf de wortelen te pakken en naar boven komen.” Katya
nam deel aan hun project ‘moeder en kind’ en maakte samen met Frontline een film over de
organisatie. “Ik heb gehandicapte kind, kinderen met problemen en ik had een baby. Dus is
een mooi beeld he met een baby.” Het was een leuke tijd, maar door de bezuinigingen is er
bijna niets meer over van Frontline. “De goeie dingen wordt afgeschaft en de delen waarbij je
niet veel profijt van kunt hebben of zo of 't stroefste of zo zuur om de die weg te begaan om
dat te bereiken, dat laten ze staan.” Instanties sturen haar van hot naar her. “‘Nou, wij doen
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dat niet. Dan moet je bij de olifant zijn.’ Olifant zegt: ‘Nee, dat kan de hert een beetje beter
oppakken’. En zo blijf je van de ene naar de ander ... Het duurt zo lang.” Instanties lijken
voor de gemeente te werken in plaats van voor de mensen die te lijden hebben. “En daarnaar
werken, zitten aan de balie met je gekruiste benen, dan werk je niet. Dan werk je niet d'r aan.
Nee, je moet naar buiten gaan. Je moet mensen meemaken. Je moet over hun vloer komen om
te zien, om te kijken wat er gebeurt. Dan pas kun je begrijpen.”
Binnenkort krijgt Katya na twee jaar weer thuiszorg. Ze wacht nog op een eerste afspraak met
een psychiater. Nieuwe instanties wil ze niet in huis. “Alles wat ik mee heb gemaakt, die heb
ik zo gesloten in een harde cocon. Niks kan meer binnenkomen. Dus ik wil geen instanties.
Geen nieuwe instanties. Ik wil niet dit meer en dat meer want het wordt te veel voor mij. En
het is heel hard nu en daarin leef ik met al mijn dingen. En 't is heel moeilijk nu om die cocon
te breken zodat alles weer op een plek zou kunnen gaan.”
Soms gaat Katya ’s avonds naar de bioscoop. Ze laat de deur open, bang als ze is dat er brand
uitbreekt en de kinderen niet wegkomen. “Maar dan zit ik daar met mijn gedachten en soms
mijn gevoel. Ik kan niet honderd procent genieten van me film, maar ik moet blij zijn met wat
ik wel kan genieten.” Na de film rijdt ze naar huis. Ze hoopt niet dat de instanties ooit te
weten komen dat ze soms, als ze energie heeft en geen pijn in haar rug, haar kinderen twee
uurtjes alleen laat. Hun vaders zijn ver weg en vreemden in huis vragen doet Katya niet. “Dan
laat ik ze liever alleen, dat ik iemand bijhaalt die misschien misbruik van ze maakt of. En
vooral Rayo. Die negenennegentig keer nee zegt, maar de honderdste keer zegt ie ja. Mm. 't Is
heel moeilijk.”
Dat haar reis naar de Antillen niet doorgaat, blijft moeilijk, maar Katya probeert zich erbij
neer te leggen. Op haar balkon had ze vroeger een moestuin. Daaraan gaat Katya nu weer
werken. Er staan al een paar plantjes en de zaadjes heeft ze toch. Ze wil er haar tijd aan
besteden, de plantjes zien groeien, water geven. “Voor mij is 't met mijn nichtje aan de
telefoon: ‘He, wat doe je?’ ‘Ja, ik heb net mijn koffie gemaakt. Ik ga naar kunuku.’ Kunuku is
Antilliaanse woord voor boerderij of zo. Ja? Vaak ik ga naar kunuku hier, joh. Mijn planten
water geven en ik hang mijn hangmat daarbuiten. En zo, zo probeer ik mijn dag mijzelf blij te
maken, want wat heb je nog meer? Niks!”

4.3 Kernthema’s
Op basis van bovenstaand gereconstrueerd narratief en een analyse van de transcripten zijn
een aantal kernthema’s gevonden. Deze thema’s krijgen plaats in het geleefde leven dat
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gekenmerkt wordt als ‘moeitevol doorleven' en een gehoopt leven. In het moeitevolle leven
herhalen vallen, opstaan en doorgaan zich eindeloos. Het is een leven dat ondergaan en
doorstaan moet worden omdat het niet anders kan. In dat geleefde leven is hoop op en
verlangen naar een ander leven, een leven dat ruimte laat en draaglijk is. Het gehoopte leven
toont zich aan de horizon, wordt een enkele keer kortstondig ervaren en verdwijnt weer even
snel naar de achtergrond omdat de dagelijkse werkelijkheid onontkoombaar is.

4.3.1 Moeitevol doorleven
In het geleefde leven leeft Katya moeitevol door. Het moederschap toont zich als
vanzelfsprekend (a) als het samenvalt met wat Katya zelf wil en kan. Het is onontkoombaar
(b) als zij eraan probeert te ontsnappen. Tot slot wordt haar het moederschap opgedrongen (c)
door een omgeving, die altijd weer van haar eist om moeder te zijn ook als dat ten koste gaat
van Katya zelf. Zij wordt niet gekend (d) en voelt zich gevangen (e) in dit leven waarin klein
alledaags geluk (f) soms voor afleiding zorgt.

a. Vanzelfsprekend moederschap
Katya heeft drie kinderen, die zorg en hulp vragen en die ook van haar krijgen. Ze zijn
kwetsbaar, hebben haar nodig. Zo is het nu eenmaal. De vanzelfsprekende zorg krijgt gestalte
in alledaags handelen.
“Ik maak zijn brood. Ik moet zijn dingen zetten. Ik moet hem herinneren hiervan eh eh
niet opendoen voor niemand.” (I212)
Als zij keuzes moet maken geven haar kinderen de doorslag. Het spreekt voor zich dat ze
kiest, zoals ze kiest: als moeder, dus voor haar kinderen.
“Die auto heb ik omdat ik zieke kind heb. Rayo.” (I1)
“Eh, ik heb gekozen toch voor die Nederlands. Omdat die dichtbij is, kan ik daar
naartoe lopen op een vrijdag dat mijn jongste kind thuis zit.” (I1)
Als Katya gepasseerd wordt, trekt ze aan de bel en eist ze haar plaats op zodat ze er als
moeder voor haar kinderen kan zijn.
“Ik zei: ‘En waarom weet ik die de moeder ben niet van die ene week?’ Mijn vraag is
nu we gaan terug naar die ene week, want ik als moeder moet ook weten zodat ik hier mijn
kind kan begeleiding.” (I2)
Katya onderbouwt haar opvattingen met argumenten die telkens weer terug te leiden zijn naar
het moederschap.

12

I1= interview 1. I2= interview 2.
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“Met 't lijkt, op Antillen lijkt 't, als ik daar was gebleven dan ben ik niet zo, zover van
wat ik nu ben. Dan ben ik niet zo'n goeie moeder van wat ik nu ben.” (I2)

b. Onontkoombaar moederschap
Katya weet dat ze haar kinderen ruimte moet geven. Dus probeert ze dat. In gedachten is zij
bij hen en is Katya bang voor wat er kan gebeuren buitenshuis.
“‘Zou hij bij zebrapad lopen? Zou hij nu aan het oversteken zijn?’ … ik heb de pan
gezet op de vuur, maar oh vergeten olie in te doen en oh niet die vlees omgedraaid. Het is
verbrand, want mijn hoofd eh … ja, Spinozaweg.” (I2)
Als Katya zelf eens een keer rust en ontspanning zoekt, zijn de kinderen in gedachten bij haar.
Als de omstandigheden haar dwingen om iets te ondernemen zonder haar kinderen is het niet
anders. Altijd weer zijn haar gedachten bij hen en wordt de ruimte die zij zich kan permitteren
begrensd door de verantwoordelijkheid en zorg die ze voor haar kinderen voelt en heeft.
“Dan bel ik, negen uur ben ik daar, dan bel ik rond tien uur. ‘Rayo, is alles goed?’ En
ik zit meer met mijn hoofd hier thuis dan daar.” (I1)
“Gelijk als die film uit is. Soms blijf ik niet eens zitten, als die namen en zo. Nee dan
ga ik gelijk weg om de dat ik thuis wil zijn. Ze slapen!” (I2)
Soms, als Katya het zwaar heeft, fantaseert zij een andere moeder te willen zijn, een moeder
die voor zichzelf Zij weet echter dat zij dat niet kan.
“Was ik maar een moeder die de rug kon draaien naar mijn kinderen toe en hun aan
hun lot laten. … Wat gebeurt, gebeurt. Maar ik ben niet zo'n moeder. Ik hou van mijn
kinderen.” (I2)

c. Opgedrongen moederschap
Verschillende professionals dragen bij aan de opvoeding en begeleiding van Katya’s
kinderen: onderwijzend personeel, ambulant begeleiders, hulpverleners. Zij hebben oog voor
de kinderen, maar niet of onvoldoende voor hun moeder. Zij doen (als vanzelfsprekend) een
beroep op Katya Zij is immers de moeder. In het belang van de kinderen en ten koste van
zichzelf gaat Katya mee in hetgeen van haar gevraagd wordt.
“Enigste wat ze ernaar kijken is dat Jay op tijd op school moet zijn. Ik zei: ‘Oké! Dan
kap ik met mijn medicijnen.’ En zo kan ik zorgen dat Jay op tijd op school komt. Maar nu?
Wie kijkt naar mij?” (I2)
Het overheidsbeleid heeft invloed op de professionals met wie Katya te maken heeft. Ook zelf
wordt zij geconfronteerd met bezuinigingen en andere opvattingen over zorg. Katya voelt zich
gedwongen de leemtes, die het beleid achterlaat, in te vullen.
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“Ja, als moeder zijnde moet je alles doen en als je overal tegen gesloten deuren komt
van: ‘Ja bezuinigingen mevrouw, dat gaat niet meer door.’ Dan moet ik weer een nieuwe
manier zien te krijgen om Rayo te bevredigen in zijn activiteiten.” (I1)
“Maar dat kind wil ook een normale leven. Dus nu voel ik me gedwongen elke vrijdag,
ja, in plaats om mijn dingen te doen die ik thuis moet doen of iets voor mezelf, dat ik met hem
een dag gewoon of we gaan naar de stad of we gaan even bij bezoek bij iemand of
boodschappen doen.” (I2)

d. Niet gekend
Katya voelt zich niet gekend door professionals met wie zij te maken heeft. Sommigen
reduceren haar tot moeder, anderen zien haar moederschap niet. Zij zien niet dat Katya ook
zelf ondersteuning vraagt en nodig heeft. Ook professionals op wie zij zelf een beroep doet,
zien en kennen haar niet. Maatschappelijke ontwikkelingen en overheidsbeleid kunnen niet
los gezien worden van Katya’s ervaring.
Niet gekend als moeder
Katya ervaart niet dat professionals en instanties oog hebben voor het feit dat zij moeder is
van drie kwetsbare kinderen, die haar nodig hebben en voor wie zij er wil en moet zijn. Zij
voelt zich gedwongen haar leven in te richten ten koste van haar kinderen en zichzelf.
“De oudste die zit thuis, want vrijdag werkt ie niet. Die zit de hele dag hier thuis en ik
moet hem alleen laten om daar te gaan zitten bij hun.” (I1; i.v.m. tegenprestatie uitkering)
“Mijn eh niet therapie, psycholoog van: ‘Joh, het wordt te druk voor je. Je moet meer
rust hebben.’ En nou ja, hoe kan ik rust hebben? … Ja, als moeder zijnde moet je alles doen.”
(I1)
Niet gekend als Katya
Katya kan amper los gezien worden van haar moederschap, tegelijkertijd heeft zij echter ook
persoonlijke wensen, behoeften en noden. Geregeld zoekt zij contact met hulpverleners en
medici. Zij heeft zelf hulp nodig, maar zelden ervaart zij geholpen te worden.
“Maar sinds een jaartje of twee geleden is dat [thuiszorg] allemaal gestopt, omdat de
gemeente wil bezuinigen. Ja? En dat houdt in dat ik hier thuis achteruitga met me dingen die
ik moet doen.” (I1)
“De ene stuurt je door naar de ander en die ander die zegt: ‘Nou, wij doen dat niet.
Dan moet je bij de olifant zijn.’ Olifant zegt: ‘Nee, dat kan de hert een beetje beter oppakken.’
… En de tijd die verstrijkt maar.” (I1)
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“Dus mijn vraag: ‘Mag ik het onder een roesje?’ Maar dat is duur. (…) Want bij die
denk ik van: ‘Oh joh, jullie besparen op mensen zijn leven.’” (I2)
Niet gekend als Katya, die ook moeder is
Het moederschap is onlosmakelijk verbonden met Katya’s leven. Alleen gezien worden als
moeder resulteert in persoonlijke schade. Niet gezien worden als persoon schaadt ook het
moederschap.
“Maar nu? Wie kijkt naar mij? Wie gaat zorgen dat mevrouw W. de medicijnen krijgt
om verder met de kinderen te kunnen omgaan?” (I2)
“Maar iets om mij hierbij [vakantie Antillen] te helpen want ik weet zeker het gaat me
goed doen. Ik zou opnieuw kunnen beginnen als ik terugkomt. Ja? Nieuwe energie om met
mijn kinderen weer om te gaan, om mijn leven weer proberen op te bouwen.” (I2)

e. Gevangen
Katya leeft een leven waarop zij amper grip heeft en waaraan zij niet ontsnappen kan. Zij
wordt geleefd door afspraken en verplichtingen, is het overzicht kwijt. Hierdoor ontstaan
problemen, die Katya nog nadrukkelijker confronteren met de onrust in haar hoofd.
Daarnaast is zij bang om ziek te zijn, dood te gaan, bang voor wat de dag haar brengt. Zij zou
een aantal life-events willen verwerken. Haar angsten beheersen en belemmeren haar. Ook
haar kinderen ervaren de gevolgen.
Gevangen in een tornado van afspraken
Afspraken en verplichtingen zijn een constante in Katya’s bestaan. Zij bepalen en ontregelen
het ritme in haar leven.
“En alles wat ik moet doen zie ik daar oh afspraken, oh de school bellen, dit afbellen,
oh eh verzekering van de auto betalen, oh even garage bellen, alles. Maar ik kan niet pakken
om te doen. Ik zo, zo voel ik me. Echt.” (I1)
“Bellen. Afspraken. Afspraken met hem [moeder] gaan, naar de dokters om te praten,
om te begrijpen, onderzoeken ze gaan doen en als voor de oog moet gaan om de vraag om te
begrijpen voor haar en dat soort dingen. Brieven schrijven, instanties, deurwaarders,
advocaten. Van alles.” (I2)
Katya houdt een agenda en een kasboek bij. Ze kijkt er geregeld in, ziet wat er staat, maar de
werkelijke betekenis dringt niet tot haar door. Ze vergeet afspraken, komt te laat of betaalt
haar rekeningen niet. De gevolgen zijn voor haar en haar kinderen.
“Ik heb afspraak [tandarts] met die kinderen of ik zie het verkeerd of ik zie het en ik
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vergeet het gelijk weer en drieënveertig boete per elke wegblijftarief. Wij zijn een gezin van
vier. Ja?” (I1)
“Ik ging naar ziekenhuis elke keer mijn zus en ze belde en dan rende ik daar naartoe.
Ik stop mijn auto, ik ga naar binnen. Vergeet ik parkeer. … Onze geld om de markt mee te
brengen moet ik boetes mee gaan betalen. Mijn kinderen hebben weinig. Ja? We moeten
inkrimpen.” (I1)
Gevangen in een cocon van angst
Katya heeft veel meegemaakt in haar leven. De afgelopen periode kwamen daar nieuwe,
moeilijke ervaringen bij. Katya kreeg baarmoederhalskanker. Haar zusje overleed aan
longkanker. Haar grootvader stierf. Zij is in de greep van de angst.
“Ik kon niet naar Antillen gaan om te begraven. Niet vanwege geld, maar vanwege dat
ik doorgedraaid was. Het was zo hard voor mij om mijn opa te gaan begraven, want in mijn
ogen zie ik mijzelf in mijn kist in verband met mijn ziekte.” (I2)
“Ik heb net gezien wat er met mijn zusje is gebeurd als periode van oktober tot
februari en dan als ik het ook heb dan dan het gaat niet uit mijn hoofd.” (I1)
“Ik denk constant aan de dood. Hoe zal het zijn? En, oh mijn kinderen.” (I1)
Katya wil en moet haar kinderen beschermen tegen een buitenwereld waartegen haar kinderen
mogelijk niet opgewassen zijn.
“Dan laat ik ze liever alleen, dat ik iemand bijhaalt die misschien misbruik van ze
maakt of mm. En vooral Rayo. Die negenennegentig keer nee zegt, maar de honderdste keer
zegt ie ja.” (I2)
“Ik kan mijn kind niet op straat laten. Hij kan bij een drugsdealer terechtkomen. Hij
komt bij een dronkenlap terechtkomen of iemand die drugs gebruikt waardoor het fataal zou
kunnen gaan en niet vergeten dat ie soms zelfmoordpoging heeft gehad in het verleden.” (I2)
Katya wil professionele hulp en wil naar de Antillen. Ze wil verwerken wat er allemaal
gebeurd is. Naar de Antillen kan zij nu niet gaan. Katya stopt haar angst weg en sluit zich af.
Zij ervaart een gevangenschap waaraan zij zou willen ontsnappen, maar die haar tegelijkertijd
bescherming biedt.
“Alles wat ik mee heb gemaakt, die heb ik zo gesloten in een harde cocon. Niks kan
meer binnenkomen. … Ik wil niet dit meer en dat meer want het wordt te veel voor mij. … En
't is heel moeilijk nu om die cocon te breken zodat alles weer op een plek zou kunnen gaan. Zo
voel ik me.” (I2)
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Gevangen in herhaling en geschiedenis
Het leven van Katya herhaalt zich telkens weer. Zij komt uitdagingen tegen, gaat die aan en
komt ze opnieuw tegen. De geschiedenis van haar familie is niet anders; ziekte, verdriet en
ellende duiken telkens weer op. Katya herkent het patroon en ziet er geen einde aan komen.
“Maar wat ik allemaal meemaakt en en en mee moet maken en hoe ik m'n leven moet
afbreken hier om daaraan te knopen en dan weer hier af te breken om daar aan te knopen.”
(I2)
“Ik kijk naar mijn mijn nichtjes, mijn tantes, mijn gezin en altijd gaat er iets fout, gaat
er iets mis. Ik heb een verstandelijke beperking kind, een tante van mij heeft ook een. Ehm ja,
mijn nichtjes zijn getrouwd waardoor de mannen hun mishandelt. En ik ben ook mishandeld
vroeger … Nu heb ik eierstokkanker. Mijn zusje is overleden. … En ja 't is gewoon dat 't lijkt
alsof in onze familie gewoon een vloek zit.” (I2)

f. Klein alledaags geluk
In kleine dingen thuis en buitenshuis vindt Katya momenten van geluk: een als nieuw
geschilderd tafeltje, moesplanten op het balkon, een oude film. Het meest gelukkig is Katya
als zij anderen kan helpen.
Thuis
Thuis voelt Katya zich vrij om te doen wat ze wil. Zij geniet van de meubels die ze zelf
opgeknapt heeft en lacht om haar papegaai. Zij ontvangt vrienden en familie met wie zij
kookt, eet en lacht.
“En ik en mijn zusje in de keuken aan 't en we lachen. … Dus die als twee kleine
kinderen, maar we hadden echt plezier in gehad.” (I1)
“Dit, dit is mijn plek. Hier voel ik me goed. Als ik maar, ik wil ergens zijn, ja, waar ik
me goed voel en waar ik alles kan doen, waar niemand mij kan stoppen om te doen.” (I1)
Buitenshuis
Af en toe gaat Katya naar de bioscoop. Het zijn kleine uitstapjes uit het alledaagse leven, die
haar plezier geven.
“Dat is de enigste nog, dat is die tijd van tien uur 's avonds als ik ook zin heb, als ik
geen rugpijn heb, als ik niks van die dingen, dan ga ik een film kijken. Ik ben eergisteren
gegaan om Jungle Book te kijken. Ja, 't is een twaalf jaar en ouder ding, maar ik heb zin om
'm te zien. Ik vond leuk om 'm te zien.”
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Helpen
Katya helpt familieleden, mensen uit de buurt en mensen die ze toevallig tegenkomt. Anderen
helpen geeft haar voldoening, zin en de moed om zelf door te gaan. Zij wil en kan niet anders.
“… en als niemand hun hand uitsteekt om te helpen dan blijft iedereen staan waar ze
staan. Ja? En ik hou van helpen. Ik help, nu nu heb ik een meneer, ja, ondanks al mijn
problemen en zo om hem te helpen met aanmelden bij Leger des Heils …” (I1)
“ Ik denk ook soms van: ‘Ik ben naar de aarde gekomen met een doel van God en ik
denk die doel is om mensen te helpen.’ Ja, want dat doe ik graag. Met liefde.” (I1)

4.3.2 Het gehoopte leven
Katya hoopt op een leven waarin moederschap ruimte laat (a), waarin zelfzorg meer aan de
orde is (b) en zij zorg van anderen krijgt (c). Voor klein alledaags geluk (d) blijft plaats.

a. Moederschap dat ruimte laat
Katya is moeder, wil moeder zijn, moet moeder zijn. Zij beseft dat haar kinderen haar
voorlopig nog nodig hebben, omdat ze nog moeten leren en omdat de zorg niet zo is, zoals die
volgens haar voor hen zou moeten zijn.
“Want Josh is niet klaar met school. Ik wil dat ie begeleid gaat wonen, dat ie leert
voor zichzelf opkomen, dat ie niet de hele dag op die bed moet blijven met computer en en
spelletjes.” (I1)
Katya droomt van een moederschap waarin zij tijd heeft voor zichzelf, vrijheid kan ervaren en
kan doen wat nodig is om zelf weer gezond te worden.
“Dan heb ik, dan ga ik met vakantie en Josh alleen hier achterlaten. Wat gebeurt,
gebeurt. Maar ik ben niet zo'n moeder. Ik hou van mijn kinderen. Daarom moet ik ook
blijven.” (I2)
“Ik heb, zodra je kinderen hebt, dan leef je voor je kinderen. Ja? Nou wil ik voor
mezelf leven. Dingen voor mezelf, maar ik doe voor mijn kinderen ook want ik voed ze nog op.
Maar de half uurtje, een uurtje twee uurtjes besteed ik liever aan iets voor mezelf.” (I2)

b. Zelfzorg
Katya heeft ruimte en tijd nodig voor zichzelf, zodat zij dingen kan doen die haar niet
opgedrongen worden.
“Ja, als ik het gedwongen moet doen dan dan is het niet leuk.” (I1)
“Als ik maar, ik wil ergens zijn, ja, waar ik me goed voel en waar ik alles kan doen,
waar niemand mij kan stoppen om te doen.” (I1)
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Katya heeft die ruimte nodig zodat ze door kan met haar kinderen, zelf verder kan en het weer
even volhoudt.
“Als je niet plezier hebt in je leven kun je niet door. Ja? Dus met een klein beetje
plezier, dan pep je jezelf weer op. Dan kun je misschien twee dagen gaan. Dan is energie
weer op, moet je weer wat zien te doen om een beetje om beetje ja door te gaan.” (I1)
Katya af en toe even aan het leven van alledag ontsnappen. De bioscoop zou die afleiding
kunnen bieden, maar ook een reis naar de Antillen. Ze zou er niet meer kunnen en willen
wonen, maar het verlangen blijft.
“Ik vind mijn tijd die ik nog, zeg maar, nog te leven heb te belangrijk voor mij. Om
met vakantie te gaan. Om naar de bioscoop vanavond met mijn drie vriendinnen te gaan.”
(I2)
“Dus nog beperkt, nog meer beperkt wordt mijn leven en dat zijn de dingen die ik, die
ik mis van mijn Antillen, want daar heb ik heel veel familie. Desnoods komt een nichtje slapen
daar en wie weet hoef ik niet eens naar de bioscoop, want we hebben zoveel plezier gehad in
die kunuku, in die boerderij, op die boerderij dat ik om de avondje bioscoop niet mis. ” (I2)

c. Zorg van anderen voor zichzelf
Katya wil hulp van professionals en dan liefst van professionals die geen Antilliaanse
achtergrond hebben.
“Jullie zijn vreemden. Intake is een vreemde. U bent een vreemde. … Nee, maar ik
praat gemakkelijk met vreemden dan dan bekenden.” (I2)
“Maar eh Hollanders hebben geen bijgeloof of ja meeste Hollander heb ik
meegemaakt alleen instanties die mij geholpen hebben of zo. Daarom specifiek vraag ik ook
dat ik geen Antillianen wil.” (I2)
Katya wil op tijd geholpen worden. Zij wil hulpverlening die recht doet aan haar vraag en die
van haar kinderen.
“En de tijd die verstrijkt maar. Ja? En dan zie ik het niet meer zitten. Dan oh, wanneer
komt die hulp dan? Het duurt zo lang. Ze gaan kijken op alles om te bezuinigen nu, die
gemeente.” (I1)
“Zien jullie het verschil niet tussen iemand die nu hulp nodig heb dan tussen iemand
die over drie, vier maanden hulp nodig kan krijgen? Ja? Zien jullie het verschil niet van?
Kunnen jullie mij niet helpen om …?” (I2)
Katya wil door hulpverleners gezien worden in haar eigen leefwereld, want daar kun je zien
wat er daadwerkelijk gaande is. Zij verwacht deskundigheid en respect voor privacy.
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“Je moet mensen meemaken. Je moet over hun vloer komen om te zien, om te kijken
wat er gebeurt. Dan pas kun je begrijpen.” (I1)
“'t Is niet privé meer. Dan kan ik net zo goed op een podium gaan staan en in een
microfoon met mijn ding. Ja toch? Zo voelt 't. En dat vind ik niet fijn.” (I2)
Katya wil hulpverleners die niet alleen oog hebben voor haar kinderen, maar ook haar zien en
haar belang behartigen.
“Zien jullie het verschil niet tussen iemand die nu hulp nodig heb dan tussen iemand
die over drie, vier maanden hulp nodig kan krijgen? Ja? Zien jullie het verschil niet van?
Kunnen jullie mij niet helpen om …?” (I2)
“En zo zielig, zo schandelijk vind ik dat, want ik schreeuw om hulp. Ja? Ik moet mijn
medicijnen stoppen dat mijn kind vroeg op school komt en geen een school, geen
maatschappelijk werkster, geen wijkteam die kan zeggen: ‘School, ho even!’” (I1)

d. Klein alledaags geluk
Katya drukt het verlangen naar een alledaags leven uit in dagdromen over de Antillen. Zij wil
bij haar familie zijn, wil erbij horen, heeft behoefte aan eenvoud en vanzelfsprekendheid. Dat
gunt zij ook haar kinderen.
“… maar daar op Antillen heb je niet zoveel wegen, niet zoveel auto's, het is niet zo
druk. En dan heb je familie die woont daar, die anderen een beetje daar. En dan kan die
[Rayo] lopen van de ene tante naar de andere en van oma naar opa. Dan is die vrij. Hier, om
naar de stad te gaan moet ie wachten op Humanitas.” (I1)
“Dat ik al mijn dromen, ik heb zoveel zaadjes genomen van van tuinbonen, van
aardbeien, van alles om te planten daar. Om gewoon leuk. Daar [op de Antillen] heb je zon
vanaf 's morgensvroeg zeven uur tot zes uur ja in de op plantages zo gaan planten …” (I2)
“Ik heb dingen die ik wil verwerken met mijn familie. Ook al is het zitten praten, foto’s
bekijken, samen zitten huilen om dat soort dingen.” (I2)

4.4 Synthese
Het leven van Katya voltrekt zich moeitevol met ergens aan de horizon een gehoopt leven
waarin het moederschap ruimte laat voor zelfzorg en zorg door anderen. Dat gehoopte leven
kent de ruimte die het moederschap (vanzelfsprekend, onontkoombaar, opgedrongen) in haar
huidige leven amper biedt. Katya is gevangen in een cocon van angst, een web van afspraken
en een zich herhalende familiegeschiedenis. Zij kan niet ontsnappen aan dit leven waarin het
moederschap haast alomvattend is. Door professionals, die van haar als moeder steeds weer
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inspanning vragen, weet zij zich niet gekend. Zij dwingen haar ten koste van zichzelf te
kiezen voor haar kinderen. Klein alledaags geluk geeft soms dat beetje ademruimte waardoor
zij door kan. In het leven waarop Katya hoopt is er ook ruimte voor zelfzorg: ruimte om zelf
dingen te ondernemen en levensgebeurtenissen te verwerken. Daarvoor heeft zij hulp nodig
van professionals, die haar willen leren kennen als Katya en moeder in de wereld waarin zij
leeft, een wereld waarin ruimte blijft voor klein alledaags geluk dat goed is voor Katya, als
mens en moeder.
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5. ZORGETHISCHE REFLECTIE
In dit hoofdstuk bekijk ik het geconstrueerde narratief van Katya vanuit een drietal
perspectieven. Verantwoordelijkheid en zelfopoffering zijn de twee grote thema’s die in het
theoretische kader ruim aandacht hebben gehad en hier een vervolg krijgen.
Omdat moederschap in het narratief van Katya telkens als concept terugkeert, wil ik hier één
element van dat moederschap gebruiken om op het verhaal van Katya te reflecteren:
interrupties.

5.1 Verantwoordelijkheid (zorg voor anderen)
Het verhaal van Katya is een narratief van ‘verantwoordelijkheid’. Katya poetst, kookt, wekt
en wast, biedt troost, bezoekt bioscoop, school, buurt- en ziekenhuis. Zij voedt, voedt op,
beschermt en stimuleert. Zij voelt en neemt verantwoordelijkheid, krijgt
verantwoordelijkheden toebedeeld en worstelt ermee. Zij probeert verantwoordelijkheid te
delen, te begrenzen en wil eraan ontsnappen. Telkens weer herkent zij de nood waarop een
antwoord nodig is. Zij wil antwoorden, moet antwoorden al kost dat meer dan eens moeite,
verdriet en pijn.
De door Van Nistelrooij en Visse (2018) onderscheiden paradigma’s (zie §2.1) aangaande
verantwoordelijkheid gebruik ik hieronder als lens om het gereconstrueerde narratief te
onderzoeken.
1. Verantwoordelijkheid als belofte
Het voluntaristische model hanteert opvattingen die amper terug te zien zijn in het narratief.
Het merendeel van de door Katya genoemde en beschreven relaties (met haar kinderen, haar
familie) zijn relaties van afhankelijkheid, die voorafgaan aan haar zorgverantwoordelijkheid.
Ook voor onbekenden voelt Katya een verantwoordelijkheid die verder reikt dan een belofte.
Een enkele keer is er een glimp te zien van iets dat op een contract kan duiden. “En en en om
even helpen samen met hem te gaan bekijken en dat soort dingen. En wat ik van hem krijg, is
dat ie voor mij stofzuigt, met onder de bedden helpen met stofzuigen en zo” (I1).
Katya heeft contact met verschillende professionals van wie zij vraagt om hun
verantwoordelijkheid te nemen. In dit onderzoek komen zij niet aan het woord. We weten niet
hoe zij hun contractueel vastgelegde taken en verantwoordelijkheden ervaren en nemen. Is
belofte het vertrekpunt van hun verantwoordelijkheid of start deze in door hen feitelijk
gepraktiseerde nabijheid waarin de gemeenschappelijke menselijke natuur bevestigd wordt
(Van Heijst, 2011, pp. 310-312)?
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2. Verantwoordelijkheid als reactie op de kwetsbaarheid van een ander
Katya onderhoudt relaties van genegenheid en aandachtige betrokkenheid met haar kinderen
en haar familie. “It is only with care, and care of the highest quality, that she can be included,
loved, and allowed to live a joyful and dignified life”, schreef Kittay (2015, p. 52) in relatie
tot de zorg voor haar dochter. Het welbevinden van Katya’s kinderen met al hun
kwetsbaarheden is afhankelijk van de zorg die Katya biedt. Een volwassen kind met een
verstandelijke beperking heeft hulp nodig bij alledaagse handelingen, vraagt om begrenzing
en nabijheid. Het puberende kind, dat geplaagd en buitengesloten wordt door leeftijdgenoten,
dat op grond van psychische kwetsbaarheden de wereld niet altijd begrijpt en soms niet langer
wil leven, heeft nood aan aandacht, bescherming en vertrouwen.
Kittay (1999) wijst erop dat ook de zorggever kwetsbaar is. Het narratief bevestigt de
kwetsbaarheid van Katya als zorggever nadrukkelijk. Uit het verhaal blijkt dat Katya haar
eigen behoeften telkens weer opschort en zich continu zorgen maakt om het welzijn van haar
kinderen en anderen. Daarom hebben zorgontvangers (Kittay, 1999) en de samenleving
(Dronkers & Vosman, 2016; Kittay, 1999; Tronto, 2013) een verantwoordelijkheid voor het
welzijn van zorggevers. Katya kan die verantwoordelijkheid van haar naasten niet vragen; zij
zijn te jong, te kwetsbaar, te afhankelijk, te ziek of hebben het zwaarder dan Katya zelf. Wel
doet zij een beroep op instanties en hulpverleners, die juist haar kwetsbaarheid niet lijken te
zien. “Het is weer mijn vraag of ze iets voor mij kunnen betekenen.” (I2)
3. Verantwoordelijkheid als uitkomst van sociale routines, verwachtingen en
onderhandeling in asymmetrische relaties
Moraliteit is geworteld in sociale routines, praktijken en de geschiedenis van mensen. Daarin
ontstaan im- en expliciete opvattingen over identiteit, gemeenschappelijke waarden en
daarmee verbonden verwachtingen t.a.v. verantwoordelijkheid. Het narratief laat soms zien
dat Katya’s levensgeschiedenis bijdraagt aan haar opvattingen over verantwoordelijkheid.
Katya heeft ervaringen met de hulpverlening, heeft kennis over opvoeding en financiële
regelingen. Zij verwacht van zichzelf deze kennis ten dienste te stellen van anderen.
Katya woonde op de Antillen. Het was gewoon dat iedereen elkaar hielp. In Nederland moest
zij opeens leren plannen en moest er meer georganiseerd worden. Voor haar was dat nieuw,
maar het heeft haar geholpen in het omgaan met de kinderen. “Met 't lijkt, op Antillen lijkt 't,
als ik daar was gebleven dan ben ik niet zo, zover van wat ik nu ben. Dan ben ik niet zo'n
goeie moeder …” (I2). Geloof en bijgeloof spelen ook een rol in de verwachtingen die Katya
van zichzelf heeft. Zij denkt dat God een doel met haar heeft: mensen helpen. Anderen helpen
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geeft haar leven betekenis en bepaalt mede haar identiteit. Bijgeloof zegt dat gedachten
werkelijkheid worden als ze uitgesproken worden. Dus deelt Katya haar zorgen niet hardop
met andere Antillianen, verkiest ze een beroep te doen op liefst niet-Antilliaanse
beroepskrachten. De politieke context, waarin van mensen gevraagd wordt om meer zelf te
doen, waarin hulpverleningsdoelen gericht zijn op groei, bezuinigd wordt en de overheid in
mindere mate zorgverantwoordelijkheid neemt, beïnvloedt Katya en haar kinderen. Thuishulp
werd stopgezet. Josh kreeg geen plaats in de residentiële zorg en wachtlijsten zijn lang. De
begeleiding van Rayo werd verminderd. Hoewel niemand het uitspreekt ligt er steeds meer
verantwoordelijkheid bij Katya. Zij kan niet naar de Antillen, zij zorgt ervoor dat Rayo leuke
dingen kan doen, zij poetst haar eigen huis terwijl ze dat fysiek niet aankan en tegelijkertijd
wacht ze zelf op hulp. Om haar uitkering veilig te stellen moet zij een tegenprestatie leveren.
Verwachtingen in de samenleving botsen nadrukkelijk met haar persoonlijke wens om bij
haar verstandelijk beperkte kind te zijn.
Moederschap is het meest belangrijke ‘concept’ in het narratief. Katya heeft specifieke
verwachtingen van zichzelf als moeder. Zij moet voor hen zorgen. Zij moet in de buurt zijn.
Zij moet compenseren wat anderen laten liggen. Zij moet hen voorbereiden op de toekomst.
Zij verwacht dat anderen (onderwijs, zorg) haar informeren over haar kinderen, haar betrekt
bij beslissingen over haar kinderen. Opvattingen over moederschap kennen een persoonlijke,
maar vaak meer nog een sociale basis. Moederschap is (ook) een sociaal construct met daarin
besloten verwachtingen die Katya mogelijk tot de hare heeft gemaakt. Tegelijkertijd hebben
anderen verwachtingen van haar als moeder. Niemand spreekt het uit, maar school verwacht
dat Katya ervoor zorgt dat haar kind op tijd is, dat zij haar vakantie annuleert om voor Josh te
zorgen. Niemand zegt dat zij moet stoppen met haar medicijnen, maar tegelijkertijd is er ook
niemand die er vragen over stelt.
4. Verantwoordelijkheid als gegeven
Tot slot herkennen we in het narratief verschillende momenten waarin Katya aangesproken
wordt en het appel van de ander vertrekpunt van verantwoordelijkheid is. Een huilend kind
langs de kant van de weg, de man met zonnebril die een ontstoken oog afdekt, het gezicht van
haar oudste zoon dat boekdelen spreekt. Het appel zet Katya in beweging. Ze stopt haar auto
bij het huilende kind, brengt de man met het ontstoken oog naar de Pauluskerk, troost haar
zoon. Van onverschilligheid kan geen sprake zijn. Zij doorvoelt wat er op het spel staat en
heeft geen keuze. Katya wordt wie ze is en wil zijn. “'t Is helpen. Wanneer ik je goed zie, elke
keer als ik je ziet lopen, dan voel ik 't. Verder hoef ik niets.” (I1)
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Het narratief bevestigt dat verantwoordelijkheid tot de essentie van zorg behoort en op
verschillende manieren aangewakkerd wordt en ontstaat. Katya’s moederschap is de rode
draad van het narratief en een belangrijke bron van verantwoordelijkheid. Katya gaat relaties
aan met haar kinderen en anderen. In die relaties dienen zich noden aan en ontstaat
zorgverantwoordelijkheid. Ook wordt haar moederschap ingekleurd door opvattingen van
anderen en instituties. Zeker daar waar ook geen vaders in beeld zijn, wordt de
ouderverantwoordelijkheid volledig geprojecteerd op –in dit geval- Katya. Van haar wordt
verwacht dat zij zorgverantwoordelijkheid neemt. Zij heeft die verwachting ook van zichzelf.
Zij wil niet alleen moeder maar vooral een goede moeder zijn. Goede moeders nemen altijd
verantwoordelijkheid voor de noden van hun kinderen ook als dat ten koste gaat van het eigen
welbevinden, zo lijkt haar eigen opvatting en die van de wereld waarin zij leeft.

5.2 Zelfopoffering en intersubjectiviteit
In de vorige paragraaf lag de nadruk op de verantwoordelijkheid voor anderen die Katya
heeft, neemt en toevalt. Verantwoordelijkheid t.a.v. zichzelf conflicteert in het narratief meer
dan eens met de zorg voor anderen. Die spanning wordt in deze paragraaf doordacht.
We zijn gewoon de wereld in tweeën te splitsen; de rede en de emotie, het profane en sacrale,
het stoffelijke en geestelijke. Onderliggend is de opvatting dat er een helder verschil is tussen
goed en kwaad, waarbij het goede nastrevenswaardig is (Diedrich, Burggraeve & Gastmans,
2006, p. 40). De zorgethiek gaat niet uit van een mensopvatting waarin het subject op zichzelf
staand en autonoom is. “Een mens is geen afgesloten eenheid maar wezenlijk met anderen
verknoopt” (Van Heijst, 2011, p. 260). Toch wordt de zorgbetrekking door sommigen gezien
als een specifieke verhouding waarin zorg voor anderen en zelfzorg in evenwicht te brengen
zijn. Naastenliefde en zelfliefde vormen dan de tweedeling. Met name in het debat over
(zelf)opoffering wordt deze als een nadrukkelijke en morele spanning opgevat.
Zelfopoffering is onlosmakelijk verbonden met het narratief van Katya; zij cijfert zich weg en
stelt persoonlijke behoeften uit. Dit valt haar zwaar. Zij staat onder hoogspanning. Katya voelt
dat ze zichzelf tekortdoet (zoals ook anderen dat in een vergelijkbare situatie ook doen). “Dat
we naar de psychiater moet gaan, omdat we hier doorgedraaid zijn, omdat we 't goed voor
onze kinderen willen.” Katya schreeuwt om hulp voor zichzelf, al is het maar om vervolgens
weer voor haar kinderen te kunnen zorgen. “Wie gaat zorgen dat mevrouw W. de medicijnen
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krijgt om verder met de kinderen te kunnen omgaan?”13
Uit het narratief spreekt (understatement!) dat de ervaring van het moeder zijn tekort gedaan
wordt als we Katya zouden zien “als charming, sympathetic, unselfish woman who has
neither a mind nor wishes of her own, but feels totally fulfilled by thinking always of other
people” (Baraitser, 2009, p. 21). Moederen is (voor haar) geen romantisch altruïsme.
1. Een zorgconcept dat zelfopoffering afwijst
Pettersen en Hem (2011) bieden tegenwicht tegen zorg opgevat als altruïsme en wijzen
zelfopoffering af. Hun concept van mature care doet geen recht aan de complexe en
weerbarstige situatie van Katya. Het idee dat Katya zou kunnen kiezen en de zorg voor haar
kinderen zou kunnen afschalen ten faveure van zichzelf is ondenkbaar. Zij kan zichzelf niet
denken zonder, tegenover of los van haar kinderen, haar familie en anderen. Een enkele keer
verzucht zij een leven te willen zonder haar kinderen. Die verzuchting is een noodkreet om
hulp.
Kunnen we van haar kinderen en haar moeder verlangen dat zij herkennen welke zorg Katya
nodig heeft? Kunnen we van hen vragen hun eigen behoeften op te schorten? Onmogelijk!
Katya wordt af en toe ondersteunt door haar zus. Katya accepteert deze zorg, die geen
evenwicht brengt, hooguit enige verlichting om vervolgens “kaduuk ‘door te doen’” (Vosman,
2018, p.28). Afwijzen van zelfopoffering is een ontkenning van de werkelijkheid waarin
Katya leeft.
2. Een zorgconcept dat zich verzet tegen zelfopoffering én inbeslagname door de ander
waardeert
Het verschil dat Noddings maakt tussen natural en ethical caring is herkenbaar in het narratief
van Katya. Ervaart Katya haar moederschap als vanzelfsprekend, dan vallen moeten en willen
zorgen samen. Ervaart zij het moederschap als onontkoombaar, dan komt de spanning tussen
moeten en willen zorgen in beeld. Uiteindelijk zorgt Katya telkens weer voor haar kinderen en
anderen. Dit is niet altijd een premoreel moeten en ook geen willen, eerder een niet anders
kunnen. Niet anders kunnen moet dan begrepen worden als een contextueel opgedrongen
moeten (forced caring?). Uit het narratief blijkt dat het onvoldoende is om de dyadische
relatie als uitgangspunt van zorgethisch denken te nemen; de invloed van de context op de
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Deze opmerking doet denken aan de kritiek van Hoagland (1990, p. 110) op het gedachtengoed van Noddings.
Noddings houdt een pleidooi voor zelfzorg om daarmee een betere of blijvend goede zorggever te kunnen zijn
(2013, p. 105). Hoagland bestrijdt de morele basis van deze opvatting, omdat zelfzorg dan in het licht van zorgen
voor de ander komt te staan en uitbuiting van zorgverleners (lees: vrouwen) op de loer ligt.
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zorgpraktijk krijgt immers geen plaats.
Uitgaande van een relationele ontologie verwerpt Noddings concepten als altruïsme en
egoïsme. Zij vertaalt intersubjectiviteit in waarden als gemeenschappelijkheid en solidariteit.
Het negeren van eigen belangen biedt de mogelijkheid tot zelfverwezenlijking. Katya
identificeert zich met de helpende en toch loopt haar zelfwaardering deuken op.
Noddings heeft oog voor de kwetsbaarheid van zorggevers, maar haar ‘oplossingen’ zijn
amper van toepassing op de situatie van Katya. Concentric circles of care (Noddings, 2013)
bevestigen en bestendigen Katya’s verantwoordelijkheid voor haar kinderen en familie. Juist
in deze cirkel is de zorgnood het hoogst. Juist aan die verantwoordelijkheid dreigt Katya
geregeld ten onder te gaan. Vanuit het oogpunt van tijd en energie zou je kunnen zeggen dat
haar opvattingen niet realistisch zijn. Zij schreeuwt om verlichting van haar situatie, maar kan
en wil zich niet ontdoen van idealen over een goed leven voor haar kinderen. Het afschalen
van haar idealen naar realistische doelen zou een vorm van zelfverloochening zijn, een
ontkenning van wie Katya werkelijk is. Haalbare idealen nastreven vraagt bovendien om
rationeel denken, terwijl het narratief van Katya juist emotie en betrokkenheid ademt.
Moet de emotioneel betrokken zorggever diens idealen afschalen? Ligt er dan geen
verantwoordelijkheid in de samenleving om juist het ideaal wel te realiseren? Of behoort
Katya voor anderen tot een van de concentrische cirkels op grotere afstand en hoeft een ander
daar geen verantwoordelijkheid voor te nemen? Noddings biedt geen adequaat antwoord op
deze vragen.
3. Een zorgconcept dat het risico op zelfopoffering erkent en dit verbindt met
machtsstructuren
Zorg kan frustreren, is ongewis en vraagt offers (Tronto, 2013, p. 146). Sommigen worden
echter onevenredig getroffen door het risico op zelfopoffering. Gender, klasse, ras zijn
factoren die sommigen privileges geven, passes out bieden en anderen overmatig overvragen
en onderdrukken (Tronto, 1993; 2013). Katya is vrouw, zwart, heeft geen werk, is afhankelijk
van een uitkering en woont in een buurt waarin meer mensen wonen in een vergelijkbare
situatie. De vaders van de kinderen zijn niet in beeld en dragen niet bij aan de zorg. Op basis
van één enkel narratief kunnen we niet zeggen dat het verhaal van Katya exemplarisch is voor
Tronto’s redenatie. Wat we wel weten is dat Katya haar kinderen alleen opvoedt, dat zij
afhankelijk is van een uitkering waarvoor zij een tegenprestatie moet leveren, dat zij
afhankelijk is van zorgverleners die omwille van veranderend beleid minder zorg mogen en
kunnen bieden, dat Katya door beleid verleid wordt hulp aan niet-professionals te vragen, dat
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zij daardoor een deel van haar privacy en eergevoel moet opgeven. De
participatiesamenleving vraagt onevenredig veel van vrouwen en informele zorg komt vooral
ten laste van mensen die zelf ook zorg vragen (Tonkens & Duyvendak; 2013). Bovendien is
de zorg voor specifieke groepen, waaronder mensen met meerdere problemen, in de
participatiesamenleving onvoldoende (Kromhout, Van Echtelt & Feyten, 2020). De
verleiding is groot het offer dat Katya brengt toe te schrijven aan haar maatschappelijke
positie en de ontwikkelingen in de samenleving. Katya legt die relatie zelf ook. “Alles is puur
wat de gemeente nu op heb bezuinigd moet ik proberen nu te vullen. Snapt U? En daarvoor
had ik ook niet eens tijd voor mezelf en laat staan nu.” (I1)
Op de zorg en hulpverlening wordt bezuinigd. Beleid legt de nadruk op zelfredzaamheid,
eigen kracht en informele zorg. Het narratief laat zien dat professionals minder en anders
delen in de zorg voor Katya’s kinderen. Hierdoor wordt Katya nog meer op zichzelf
teruggeworpen en door beleid gedwongen hernieuwd offers te brengen. “Die kleine dingetjes
die er waren, die die Humanitas met hem deed … Dat mag ook niet meer. … Dan moet ik
weer een nieuwe manier zien te krijgen om Rayo te bevredigen in zijn activiteiten.” (I1)
4. Een zorgconcept waarvan zelfopoffering een onvermijdelijk onderdeel is
Voor Van Heijst is zelfopoffering onlosmakelijk verbonden met zorgpraktijken. Het narratief
van Katya is hiervan een illustratie. Zorg zou volgens Van Heijst ten goede moeten komen
aan zorggever en zorgontvanger. De zorg die Katya biedt draagt bij aan zelfrealisatie en –
deconstructie. Zij zorgt en helpt, is daarmee wie zij wil zijn. Tegelijkertijd ervaart Katya
radeloosheid en is zij ziek van alle verantwoordelijkheid die zij draagt.
Van Heijst onderscheidt opgelegde van vrijelijk gekozen zelfopoffering. In het verhaal van
Katya herkennen we beide. Katya voelt zich in situaties van opgedrongen moederschap door
de omstandigheden gedwongen om te compenseren wat anderen laten liggen (gemeente,
hulpverleners). Het is geen vrije keuze om niet met vakantie te gaan, om haar medicijnen niet
langer te slikken, haar kind alleen thuis te laten. Als Katya zelf kiest om ondanks haar eigen
sores anderen te helpen geeft haar dit meteen een ander gevoel en levert de keuze
zelfwaardering op. “Dat geeft gewoon goed gevoel. Niet iemand ziet het, maar ik voel het
vanbinnen.” (I1)
5. (Zelf)opoffering als begrijpelijk en voorstelbaar in en karakteristiek voor
zorgpraktijken
Zelfopoffering is niet alleen onlosmakelijk verbonden met zorg, maar legt de kenmerken van
wat zorg daadwerkelijk is bloot. Die kenmerken zijn ook in het verhaal van Katya terug te
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vinden. Intersubjectiviteit kent in mindere mate een zelf en een ander, maar bovenal een al
gegeven relatie, waarvan Katya zich niet los kan denken. Zij wordt al zorgend en zich
opofferend wie zij (ook!!) is en bestendigt zo de relaties met anderen. Het niet anders kunnen
verwijst soms naar agency maar meer nog overkomt haar de zorg en zelfopoffering.
In de relaties met haar kinderen en familie is niet wederkerigheid de centrale waarde, maar
zijn eerder liefde en verbondenheid de onderliggende waarden, die de relatie bestendigen.
Haar zorg wordt niet altijd beantwoord, hoeft wat Katya betreft ook niet beantwoord te
worden. Zij ervaart dat het goed is wat ze doet. Zij helpt, wil helpen, ziet helpen als doel in
haar leven, verzet zich ertegen als anderen haar willen beperken in de mogelijkheden om te
helpen. Zij reikt uit naar het goede door te zorgen en brengt tegelijkertijd zichzelf schade toe.
Het is niet eenvoudig om een oordeel te vellen over zelfopoffering; het is meer nog de vraag
of er een oordeel gegeven moet worden! Het is immers een fenomeen dat zich aandient of
waarvoor gekozen wordt. Maar maakt dat niet juist degene die ontvankelijk is voor de nood
van een ander extra kwetsbaar? Zeker in een maatschappelijke context waarin
zelfverantwoordelijkheid leidend is, is dit een relevante vraag. Het narratief van Katya getuigt
hiervan.

5.3 Interrupties
Over moederschap is indirect al veel geschreven in deze thesis, maar het fenomeen en concept
is niet nadrukkelijk onderzocht: het kwam voort uit de reconstructie en analyse van Katya’s
narratief. In het kader van deze thesis is dat ook niet meer mogelijk. Toch wil ik één element
van moederschap nog gebruiken om recht te doen aan Katya en haar verhaal. In Maternal
Encounters (2009) beschrijft en onderzoekt Lisa Baraitser ogenschijnlijk onbeduidende
ervaringen van moederschap, die soms tot wanhoop drijven en ook een bijzondere
veranderkracht in zich dragen. In een van de hoofdstukken in het boek beschrijft zij
‘onderbrekingen’ als essentieel onderdeel van de moederlijke ervaring. Baraitser is
geïnteresseerd in de psychologische effecten van het telkens weer in het dagelijkse leven
onderbroken worden door je kind(eren).
The lived experience of mothering is closer to a seemingly endless series of ‘microblows’; what I am referring to as breaches, tears or puncturings to the mother’s
durational experiences bringing her back ‘again and again’ into the realms of the
immediate, the present, the here-and-now of the child or infants demand.
(Baraitser, 2009, pp. 63, 64)
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Een ‘onderbreking’ is een pauze, een breuk in iets dat normaliter voortgaat. Onderbrekingen
destabiliseren én kunnen productief zijn. In het onderbroken worden, ontstaat subjectiviteit en
bewustzijn. We worden ons bewust van onszelf en van de ander. De onderbreking gaat
voorbij de grenzen van het eigen ego14 en nodigt uit de ontmoeting met de ander aan te gaan.
Het kind, dat voor onderbrekingen zorgt, nodigt uit tot een liefdevolle ontmoeting (Baraitser,
2009, pp. 80,81).
Er zijn allerlei redenen om het betoog van Baraitser niet te gebruiken in deze thesis. Zij
baseert zich op de ervaringen met baby’s en jonge kinderen. Bovendien zijn haar
psychoanalytische gedachten niet eenvoudig te volgen. Toch brengt zij een andere focus aan,
waardoor ik het verhaal van Katya anders heb leren lezen en de interviews met haar anders
heb teruggeluisterd. De interviews maken duidelijk dat Katya’s leven weinig flow15 kent. De
manier waarop zij spreekt (variërend in tempo, volume en taal) en de aaneenschakeling van
ogenschijnlijk op zichzelf staande gebeurtenissen en anekdotes geven zicht op een leven vol
onderbrekingen en verstoringen. Dat leven vermoeit en brengt haar soms tot wanhoop. Niet
eerder zag ik dat die onderbrekingen telkens weer de momenten zijn waarop Katya
uitgenodigd wordt haar relaties te bevestigen en de kans krijgt om haar ethische identiteit te
bevestigen. De onderbrekingen geven als het ware de ruimte waarin verantwoordelijkheid,
zorg voor anderen en zelfopoffering hernieuwd gestalte krijgen. In de onderbreking ontstaat
iets goeds zonder dat dit wegpoetst dat het terugkerende appel van de behoeftige ander haar
energie kost en pijn doet. In de interrupties kan Katya verschijnen, zoals ze is en wil zijn.
Tegelijkertijd verlangt zij naar de rust en stilte van de kunuku, het platteland van de Antillen,
waar zij even niet onderbroken wordt. Het is de plaats waar zij even iets voor zichzelf heeft al
is het maar omdat ze weet dat zij daarna again and again uitgenodigd wordt de moeder te zijn
die ze wil en moet zijn.

14

Baraitser lijkt uit te gaan van autonome subjecten, waar Van Nistelrooij de mens als radicaal relationeel
beschouwt.
15
Baraitser gebruikt dit woord om continuïteit van leven te vangen.
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6. CONCLUSIE
In hoofdstuk 1 zijn de hoofdvraag en vijf deelvragen van dit onderzoek geformuleerd. De
eerste deelvraag is beantwoord in hoofdstuk 2, waarin de concepten verantwoordelijkheid en
zelfopoffering zijn uitgewerkt en contouren geschetst zijn van de mogelijke verhoudingen
tussen zelfzorg en zorg voor anderen.
Deelvragen 2, 3 en 4 komen tot uitdrukking in het narratief van Katya en worden beantwoord
in de zorgethische reflectie. Katya wordt geconfronteerd met een overheid die zich terugtrekt
uit het zorgdomein en ervaart deze terugtrekkende beweging aan den lijve. Zij wordt
geconfronteerd met nieuwe opvattingen over en bezuinigingen op de zorg voor haar kinderen.
Katya ervaart de ontwikkelingen als een tekort voor haar kinderen. Zij agendeert de
problemen en vertelt hulpverleners wat haar kinderen nodig hebben. Zolang er niets verandert
voelt Katya zich geroepen de tekorten zelf te compenseren. Zij zet haar eigen behoeften aan
de kant ten behoeve van het welbevinden van haar kinderen. Door de terugtrekkende
beweging van de overheid wordt het moederschap dat eerder vanzelfsprekend en
onontkoombaar was nu ook opgedrongen. Opgedrongen omdat Katya eigenlijk anders zou
willen. Opgedrongen ook omdat anderen niet lijken te zien wat het voor haar betekent om nog
meer zorg te geven dan zij als alleenstaande moeder van drie kwetsbare kinderen altijd al
geeft.
Katya ervaart de terugtrekkende beweging van de overheid ook als het zorg voor zichzelf
betreft. Zij heeft thuiszorg nodig, vraagt psychologische ondersteuning en wil professionele
hulp bij de opvoeding van haar kinderen. Zij wordt geconfronteerd met bezuinigingen,
wachtlijsten, verzakelijking van zorg, nieuwe ideeën over zelf- en samenredzaamheid en
systemen die geen rekening houden met haar privéomstandigheden. Katya krijgt niet wat zij
nodig heeft, ervaart onbegrip en voelt zich niet gekend in haar noden. Zelfzorg schiet erbij in,
omdat zij daar de energie niet voor heeft of omdat de zorg voor haar kinderen op de
voorgrond staat.
Zorg voor anderen en zelfzorg zijn niet los te zien van elkaar. Het is een continue, vaak niet
uit te houden spanning, waarin zorg voor anderen voorop staat. Katya’s opvatting over
moederschap en over zichzelf (ethische identiteit) zorgen daarvoor. Bovendien leeft zij in een
wereld waarin een continu appel gedaan wordt op haar moederrol en daaraan toegeschreven
verantwoordelijkheden. De ruimte die zij voor zichzelf heeft is minimaal. Zij dreigt constant
over een bestaansrand te vallen of geduwd te worden door de omstandigheden. Hoewel
zelfopoffering enerzijds leidt tot een bevestiging van haar identiteit en de relatie met haar
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kinderen, ervaart Katya deze opoffering ook als een verloochening van zichzelf. Zij doet geen
recht aan haar persoonlijke noden mede omdat anderen haar noden ontkennen of op zijn minst
niet (h)erkennen.
Deelvraag 5 is nog niet expliciet beantwoord in de voorafgaande tekst. De volgende inzichten
zijn niet per se nieuw voor de zorgethiek, maar worden hoe dan ook benadrukt door deze
thesis:
1. Zorg kan amper in de abstractie verstaan worden. Zorgen vindt plaats in praktijken,
waar concreet gehandeld wordt.
2. Zolang mensen gezien worden als autonome wezens die vrij kunnen kiezen, doen we
de dagelijkse werkelijkheid van zorgverleners en zorgontvangers tekort.
3. Zorg is een door en door politieke aangelegenheid.
4. Zorg en rechtvaardigheid gaan hand in hand. Een niet op zorg gebaseerde samenleving
vergroot ongelijkheid en is in de kern onrechtvaardig.
5. Zolang zorg gezien wordt als een persoonlijke aangelegenheid wordt er onevenredig
veel gevraagd van hen, die zich toch al in een kwetsbare positie bevinden. Zorg
persoonlijk maken marginaliseert sommige groepen.
6. Een grote groep mensen is niet vertegenwoordigd aan de denkbeeldige tafels waar
verantwoordelijkheden bepaald worden. Hun stem wordt niet gehoord of verstomt
omdat eigen verantwoordelijkheid en eigen schuld als mantra’s in het debat
doorklinken.
7. Zelfopoffering is essentieel onderdeel van zorgpraktijken en kent vele gezichten; een
keuze, een gegeven, een door de samenleving geforceerd fenomeen.
Een aantal inzichten opgedaan tijdens dit onderzoek wil ik toevoegen als zijnde nieuw of nog
onvoldoende doordacht.
1. Verantwoordelijkheid en zelfopoffering kunnen verstaan worden als gegeven, waarin
een passief subject de zorg in de schoot geworpen wordt. Problematisch aan deze
opvatting is dat het gegeven ontdaan is van een politieke context. Zowel het appel zelf
als de aangewezene bevinden zich niet in het luchtledige, maar worden beïnvloed
door de maatschappelijke omstandigheden.
2. Zelfopoffering die uitreikt naar het goede en iemands identiteit bevestigt kan leiden
tot zelfverwaarlozing die het goede wegdrukt en iemands identiteit tekortdoet.
Zelfopoffering kan leiden tot ontkenning van wie men ook is.
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3. Ervaren dwang tot zelfopoffering kan verschillen van feitelijke dwang.
4. Een veelheid aan opvattingen over het ontstaan van verantwoordelijkheid en de
betekenis van zelfopoffering dient de wetenschap, maar doet amper recht aan
dagelijkse messy zorgpraktijken waarin de verschillende opvattingen met elkaar
verweven en amper te onderscheiden zijn.
5. Theorievorming over de inrichting van op zorg gebaseerde democratieën leidt
vooralsnog niet tot wezenlijke veranderingen in een samenleving die gedomineerd
wordt door neoliberaal denken, waarin ‘zelf’ een toverwoord is. Hoe kan de
zorgethiek meer positie krijgen in het politieke debat?
6. Goede zorg in een rechtvaardige samenleving is gebaat bij onderzoek in praktijken
van mensen die vaak weggedrukt worden. Het verhaal van deze overlevers heeft
aandacht nodig. Ik vraag me af of we deze overlevers niet nog te vaak zien als
onderzoeksmateriaal. Kan het onderzoek zelf al politiseren en hen uit de schaduw van
hun eigen bestaan halen of is dat een te paternalistisch ideaal? Wat levert mijn
onderzoek Katya op, die nog steeds voortploetert en lijdt?
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7. DISCUSSIE
In deze discussie wil ik twee thema’s belichten die zijdelings aan de orde waren in dit
onderzoek. Het eerste thema betreft opvattingen over de gegevenheid van
verantwoordelijkheid en zelfopoffering, zoals verwoord door Van Nistelrooij (2015) en Van
Nistelrooij en Visse (2018). Het tweede thema betreft het neoliberalisme, de politieke context
waarin we leven en waartegen verschillende zorgethici zich afzetten (Tronto, 2013; Vosman
& Baart, 2017).

7.1 Verantwoordelijkheid en zelfopoffering als gegeven
Van Nistelrooij en Visse voegen aan het denken over verantwoordelijkheid en zelfopoffering
waardevolle inzichten toe vanuit een fenomenologisch perspectief. Zij beschrijven zowel
verantwoordelijkheid als zelfopoffering als mogelijk gegeven in zorgpraktijken. Eerst is er het
fenomeen en in dat fenomeen krijgt het subject gestalte. Het subject wordt niet gezien als
agent, maar als passieve ontvanger van een fenomeen (Van Nistelrooij & Visse, 2018).
Een van de problemen met radical givenness is dat in dit paradigma bestaande
machtsstructuren en politieke contexten niet doordacht worden (Van Nistelrooij en Visse,
2018, p. 281). In Sacrifice (2015) doordenkt Van Nistelrooij de politieke context wel. Zij
deelt met Tronto de opvatting dat in de huidige politieke structuren zorggevers het risico
lopen gemarginaliseerd te worden en dat zelfopoffering een middel kan zijn bestaande
machtsstructuren te bevestigen. Van Nistelrooij doordenkt zelfopoffering daarnaast als
conflict inherent aan menselijk samenleven. Conflict kan bijdragen aan de ontwikkeling van
een samenleving en maakt meer mensen deelgenoot ervan. Conflict en zelfopoffering zijn
(ook) fenomenen die het streven naar een gedeeld leven zichtbaar maken (Van Nistelrooij,
2015, pp. 125-126).
Door verantwoordelijkheid en (daarmee samenhangend) zelfopoffering te zien als gegeven
voegen Van Nistelrooij en Visse een belangrijk gezichtspunt toe aan het zorgethisch debat en
doen zij recht aan ervaringen, zoals die van Katya. Een veelheid aan gezichtspunten is zeker
in wetenschappelijk onderzoek en discussie van essentieel belang. Ik vraag me af of zij die
offers brengen en verantwoordelijkheden in de schoot geworpen krijgen daar vervolgens baat
bij hebben. Zowel degene die verantwoordelijkheid als agent oppakt of die passief ontvangt,
draagt uiteindelijk verantwoordelijkheid, wordt op die verantwoordelijkheid afgerekend16 en

16

Zij die verantwoordelijkheid nemen worden hier veel meer op afgerekend dan zij die geen
verantwoordelijkheid nemen (Van Heijst, 2011, p. 265).
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kan eronder gebukt gaan. Dat conflict en zelfopoffering kunnen reiken naar het goede laat
Van Nistelrooij overtuigend zien en is ook herkenbaar in het narratief van Katya.
Toch vraag ik me af wat dit betekent voor degene die dagdagelijks in situaties verkeert waarin
offers gevraagd worden. Het is mijns inziens onvoldoende om naast opvattingen die
zelfopoffering verbinden aan onderdrukking ook andere betekenissen (givenness,
zelfrealisatie, reiken naar het goede) te geven. Die betekenissen helpen te begrijpen dat en
soms waarom mensen offers brengen, maar ze kunnen hernieuwd tot verdergaande
marginalisering leiden. Vraag blijft wie verantwoordelijkheid in de schoot geworpen krijgt,
wie degene is die offers brengt. Meer nog is de vraag hoe het kan dat sommige mensen zelden
of nooit passieve ontvangers zijn van verantwoordelijkheid of zich geroepen voelen offers te
brengen. Kunnen we The calling of Saint Matthew van Caravaggio gebruiken als metafoor als
dit schilderij ontdaan is van een politieke lijst? Waar komt The invisible call vandaan? Wie
zijn de mensen die conflict ervaren en zelfoffers brengen om een samenleving te realiseren
waarin een gedeeld leven mogelijk is? Moeten we niet ook de mensen in beeld krijgen die
zelfopoffering slechts kennen als een woord uit heroïsche films maar er in hun dagdagelijkse
leven de neus voor ophalen? Behoor ik samen met voornoemde zorgethici tot de bevoorrechte
groep die de ruimte heeft om na te denken over betekenis, over zelfrealisatie, over moreel
hoogstaand actorschap? Is onze opvatting over dergelijke fenomenen niet veel meer aan
klasse gebonden dan we herkennen en onderkennen (Vosman, 2018)?
Vosman (2018, p.51) zei dat overlevers even intelligent zijn als de onderzoekers. Ik wens de
zorgethiek toe dat we mensen als Katya meer aan het woord laten en mogelijkheden bieden
hun eigen onderzoek te doen. Hoe kunnen we niet namens of voor hen spreken maar hen zelf
aan het woord laten en zo voorkomen dat onze kaders bepalend worden voor interpretatie van
andermans leven? Of vraag ik dan een hernieuwd offer van hen die er al zoveel brengen?

7.2 Neoliberalisme als politieke context van zorg
Het neoliberalisme wordt vaak in verband gebracht met economisch denken, maar is veel
meer dan dat. Het neoliberalisme problematiseert de verhoudingen tussen burgers, overheid
en markt. Een samenleving waaruit de overheid zich terugtrekt en waarin concurrentie aan de
orde is, zou de kwaliteit van producten en diensten doen toenemen, geeft keuzemogelijkheden
aan burgers en voorkomt bevoogding. Autonomie en zelfredzaamheid zijn aan het
neoliberalisme verbonden centrale waarden. (Vosman & Baart, 2017, pp. 7-10). In beleid
lezen we over zelfredzaamheid en zelfregie als verwacht gedrag. Maakbaarheidsdenken komt
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tot uitdrukking in de taal en in een veelheid aan methodes. Marktwerking wordt toegepast op
instituties, zoals de gezondheidszorg, die eerder tot de verantwoordelijkheid van de overheid
behoorden. Zorg wordt gezien als product. Patiënten en cliënten zijn consumenten die iets te
kiezen moeten hebben. De overheid bezuinigt, waardoor er een noodzaak is vrijwilligerswerk
te promoten en participatie als nieuwe waarde te omarmen. Herstel, positieve gezondheid en
oplossingsgericht werken zijn eveneens gebaseerd op maakbaarheidsdenken waarin cliënten
en patiënten het heft zelf in handen nemen. Kwetsbare mensen zijn de mislukkelingen van een
samenleving waarin geluk veronderstelt wordt maakbaar te zijn (Vosman & Baart, 2017, pp
7-15).
Verantwoordelijkheid wordt, ondanks het rondbazuinen van opvattingen over solidariteit en
samenredzaamheid nog steeds gezien als een individuele verantwoordelijkheid. Tronto (2013,
p. 61) wijst erop dat in neoliberale samenlevingen the irresponsibility machine overuren
maakt en debat over de verdeling van zorgverantwoordelijkheden moeilijk is.
Zorgverantwoordelijkheid wordt verbannen uit het publieke domein en teruggebracht naar de
privésfeer. De Wmo is onderdeel van die terugkeer van zorg naar de huiselijke sfeer waarin
nabijheid het toverwoord is (Tonkens & Kampen, 2018).
Het verhaal van Katya maakt duidelijk dat zelfredzaamheid, zelfregie en zelfsturing loze
begrippen zijn. Ja, Katya redt zich, maar vraag niet hoe. Katya redde zich ook al toen de zelftaal nog niet toegevoegd werd als beleidstaal. Zij behoort tot de dagelijkse overlevers, die
beseffen dat zorgen mooi én ontmenselijkend kan zijn. Zij weten zich onderdeel van een
groep die aan hen voorafging en na hen komt (Vosman, 2018, pp. 15-35). Katya noemt het
een familiaire vloek. Ik zou liever van een systemische en systematische vloek spreken.
“De uiterst welwillende hervormingsideeën in zorg en welzijn en hun soms straffe uitwerking
in uitvoerend beleid zijn gediend met tegendenken, niet met een te onkritisch inweven van of
amenderen met ‘relationaliteit’ (Vosman, 2018, p. 50). De participatiesamenleving is naast
een irresponsibility machine vooral ook een responsibility machine, die nog meer
verantwoordelijkheid legt bij mensen die al generaties lang zorgverantwoordelijkheid voelen,
hebben en nemen en zorg geven in relaties van betrokkenheid. Dat goede zorg ontstaat in
relaties mag echter nooit verhullen dat daarvoor een op zorg gebaseerde, rechtvaardige
samenleving noodzakelijk is.
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8. KWALITEIT VAN HET ONDERZOEK
In dit (laatste) hoofdstuk sta ik nogmaals stil bij de methodologische kwaliteit van het
onderzoek. In hoofdstuk 3 heb ik al besproken hoe ik de kwaliteit van het onderzoek heb
trachten te borgen. Nu, na afronding, wil ik nog een aantal kanttekeningen plaatsen bij het
onderzoek.
Het is de eerste keer dat ik een onderzoek heb gedaan van fenomenologische aard. Ik meen
hier deels in geslaagd te zijn, maar zie in de transcripten dat ik niet alleen ervaringen heb
opgehaald, maar soms ook op zoek was naar verklaringen. Ik vraag me daarnaast af of ik op
zoek was naar het verhaal of naar de ervaring. In het verhaal wordt slechts een deel van de
ervaring uitgedrukt. Het onderzoek kan dan ook niet gezien worden als een zuiver
fenomenologisch onderzoek.
Ik heb in dit onderzoek een grote hoeveelheid literatuur gebruikt. Ik heb niet de pretentie te
denken dat met de gebruikte literatuur per se de meest geschikte literatuur gebruikt is. Mijn
zoekstrategie was niet altijd systematisch, zelfs voor mezelf niet altijd navolgbaar. Al zoekend
trof ik nieuwe literatuur aan. Soms was die bruikbaar, soms niet (maar dan toch de moeite van
het lezen waard).
Ik ben ervan overtuigd dat ik, ondanks betrachte zorgvuldigheid, niet altijd correct
geparafraseerd heb en de doordachte opvattingen van anderen mogelijk tekort gedaan heb.
Onderzoek doen maakt onzeker, ook nederig, maar inspireert bovenal.
Ik heb van Baart geleerd dat het stellen van diagnoses mensen reduceert. Ik heb ervaren dat
ook onderzoek mensen reduceert. Het blijft lastig om de complexiteit van iemands bestaan
terug te brengen tot een essentie. Ik hou het idee dat de zeggingskracht van Katya’s verhaal
ligt in de vele zijsporen en het gefragmenteerde. Ik hoop van ganser harte dat juist dit
zichtbaar is gebleven in de thesis.
Om met Baraitser te spreken: dit onderzoek was er een met ontelbare interrupties. Elke keer
opnieuw moest ik de interviews terugluisteren, moest ik me een beeld17 vormen van Katya’s
verhaal, de ontmoeting, haar appartement. Het kan niet anders dan dat de tijd invloed heeft
gehad op de analyse van het verhaal, zeker ook omdat de analysemethode veel ruimte bood.
Ik kan de invloed van dit proces niet aanwijzen, maar wil dat de lezer weet dat tijd een factor
is geweest.
17

Soms probeerde ik me letterlijk een beeld te vormen door kleine visualisaties te maken en daarop te
reflecteren. Zie bijlage 8, p. 96.
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De verstreken tijd tussen interviews en het schrijven van de thesis heeft er bovendien toe
geleid dat ik geen membercheck heb uitgevoerd. De narrative truth blijkt niet uit het met de
respondent hernieuwd verkende verhaal, maar wordt zichtbaar in authenticiteit en gelaagdheid
(O’Dea, 1994), in een –naar ik mag hopen- levendig, de verbeelding prikkelend verhaal
waarin de menselijke ervaring centraal staat (Van Manen, 2016, p.20).
De bevindingen van dit onderzoek zijn niet zomaar te generaliseren. Wel is er mogelijk sprake
van communicatieve of naturalistische generaliseerbaarheid. Dit verhaal heeft zeggingskracht
en kruipt, zo heb ik zelf ervaren, onder de huid. Het kan anderen aan het denken zetten en in
beweging brengen. Ik hoop van ganser harte dat Katya’s verhaal bijdraagt aan het realiseren
van een zorgzame en rechtvaardige samenleving, waarin gehoopte levens werkelijkheid
worden.

64

LITERATUUR
Abma, T.A., & Stake, R.E. (2014). Science of the particular: An advocacy of naturalistic case
study in health research. Qualitative Health Research, 24(8), 1150-1161. https://doi.org/
10.1177/1049732314543196
Baart, A. (2011). Een theorie van de presentie. Den Haag: Boom.
Baart, A., & Carbo, C. (2013). De zorgval: Analyse, kritiek en uitzicht. Amsterdam: Thoeris.
Baraitser, L. (2009). Maternal Encounters: An ethic of interruption. [Epub]. London:
Routledge.
Baur, V., Van Nistelrooij, I., & Vanlaere, L. (2017). The sensible healthcare professional: A
care ethical perspective on the role of caregivers in emotionally turbulent practices.
Medicine, Health Care and Philosophy, 20(4), 483-493. https://doi.org/10.1007/s11019017-9770-5
Bredewold, F. (2014). Lof der oppervlakkigheid: Contact tussen mensen met een verstandelijke
of psychiatrische beperking en buurtbewoners. Amsterdam: Van Gennep.
Bredewold, F., Duyvendak, J.W., Kampen, T., Tonkens, E., & Verplanke, L. (2018). De
verhuizing van de verzorgingsstaat: Hoe de overheid nabij komt. Amsterdam: Van
Gennep.
CDA. (1983, 1 oktober). Van verzorgingsstaat naar verzorgingsmaatschappij. Geraadpleegd
op 28 juli 2020, van https://d14uo0i7wmc99w.cloudfront.net/Organisaties/Visiegroepen/
Publicaties/Appel_en_weerklank-_van_verzorgingstaat_naar_verzorgingsmaatschappij.
pdf
Collins, S. (2015). The core of care ethics. London: Palgrave Macmillan.
Diedrich, W., Burggraeve, R., & Gastmans, C. (2006). Towards A Levinasian care ethic: A
dialogue between the thoughts of Joan Tronto and Emmanuel Levinas. Ethical
Perspectives 13(1), 33-61. Geraadpleegd op 10 oktober 2020, van http://www.ethics.be/
ethics/viewpic.php?LAN=E&TABLE=EP&ID=963
Dronkers, P., & Vosman, F. (2016, 10 maart). Mantelzorg en burgerplicht: Waarom een
zorgzame samenleving om een zorgzame overheid vraagt. Geraadpleegd op 15 november

65

2020, van https://nvbioethiek.files.wordpress.com/2014/03/nvbe-preadvies-2016-plicht-totmantelzorg.pdf
Engster, D. (2004). Care ethics and natural law theory: Toward an institutional political theory
of caring. The Journal of Politics, 66(1), 113-135. https://doi.org/10.1046/j.14682508.2004.00144.x
Engster, D. (2007). The heart of justice: Care ethics and political theory. Oxford: University
Press.
Finlay, L. (1999). Applying phenomenology in research: Problems, principles and practice.
British Journal of Occupational Therapy, 62(7), 299-306. https://doi.org/10.1177
%2F030802269906200705
Finlay, L. (2003). The intertwining of body, self and world: A phenomenological study of
living with recently-diagnosed multiple sclerosis. Journal of Phenomenological
Psychology, (34)2, 157-178. https://doi.org/10.1163/156916203322847128
Finlay, L. (2008). A dance between the reduction and reflexivity: Explicating the
‘phenomenological psychological attitude’. Journal of Phenomenological Psychology,
(39)1, 1-32. https://doi.org/10.1163/156916208X311601
Finlay, L. (2012). Unfolding the phenomenological research process: Iterative stages of
“Seeing Afresh”. Journal of Humanistic Psychology, 53(2), 172-201. https://doi.org/10.
1177/0022167812453877
Gilligan, C. (1982). In a different voice: Psychological theory and women’s development.
Cambridge, MA: Harvard University Press.
Goodin, R. (1985). Vulnerabilities and responsibilities: An ethical defense of the welfare
state. American Political Science Review, 79(3), 775-787. https://doi.org/10.2307/
1956843
Groenhout, R. (2003). I can’t say no: Self-sacrifice and an ehics of care. In R. Groenhout, &
M. Bower (Eds.), Philosophy, Feminism, and Faith (pp. 152-174). Bloomington: Indiana
University Press.
Hem, M., & Pettersen, T. (2011). Mature care and nursing in psychiatry: Notions regarding
reciprocity in asymmetric professional relationships. Health care anal, 19(1), 65-76.
https://doi.org/10.1007/s10728-011-0167-y

66

Hoagland, S. (1990). Some concerns about Nel Noddings’ caring. Hypatia, 5(1), 109-114.
https://doi.org/10.1111/j.1527-2001.1990.tb00394.x
Hoekstra, L., & De Snoo, M. (2016). Kwetsbaar en krachtig 2: Ontwikkeling zelfredzaamheid
en participatie kwetsbare Rotterdammers 2012-2015. Geraadpleegd op 31 juli 2020, van
https://onderzoek010.nl/document/Kwetsbaar-en-krachtig-2--Ontwikkeling-zelfredzaam
heid-en-participatie-van-kwetsbare-Rotterdammers-2011-2016/326
Houston, B. (1990). Caring and exploitation. Hypatia, 5(1), 115-119. https://doi.org/10.1111/
j.1527-2001.1990.tb00395.x
Kampen, T., Verhoeven, I., & Verplanke, L. (Reds.). (2013). De affectieve burger: Hoe de
overheid verleidt en verplicht tot zorgzaamheid. Amsterdam: Van Gennep.
Kittay, E. (1999). Love’s labor: Essays in women, equality, and dependency. New York:
Routledge.
Kittay, E. (2015). A theory of justice as fair terms of social life given our inevitable
dependency and our inextricable interdependency. In D. Engster, & M. Hamington
(Eds.), Care ethics and political theory (pp. 51-71). Oxford: University Press.
Kromhout, M., Van Echtelt, P., & Feijten, P. (2020). Sociaal domein op koers?:
Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid. Geraadpleegd op 22
november 2020, van https://www.scp.nl/publicaties/publicaties/2020/11/16/sociaaldomein-op-koers
Kruiter, A.J., Bredewold, F., & Ham, M. (Reds.). (2016). Hoe de verzorgingsstaat verbouwd
wordt: Kroniek van een verandering. Amsterdam: Van Gennep.
Laugier, S. (2015). The ethics of care as a politics of the ordinary. New Literary History,
46(2), 217-240. https://doi.org/10.1353/nlh.2015.0016
Lugones, M., & Spielman, E. (1983). Have we got a theory for you!: Feminist theory, cultural
imperialism, and the demand for ‘the women’s voice’. Hypatia: a special issue of
women’s studies international forum, 6, 573-581. https://doi.org/10.1016/02775395(83)90019-5
Newman, J., & Tonkens, E. (Eds.). (2011). Participation, responsibility and choice: Summoning
the active citizen in Western European welfare states. Amsterdam: University Press.

67

Noddings, N. (2013). Caring: A Relational Approach to Ethics and Moral Education (2nd
edition, updated). Berkeley: University of California Press.
O’Dea, J. (1994). Pursuing Truth in Narrative Research. Journal of Philosophy of Education,
28(2), 161-171. https://doi.org/10.1111/j.1467-9752.1994.tb00323.x
Pettersen, T. (2011) The ethics of care: Normative structures and empirical implications.
Health Care Analyses, 19(1), 51-64. https://doi.org/10.1007/s10728-010-0163-7
Pettersen, T. (2012). Conceptions of care: Altruism, feminism, and mature care. Hypatia,
27(2), 366-389. https://doi.org/10.1111/j.1527-2001.2011.01197.x
Pohlmann, S. (2016). Altruismus und Fürsorge – Von der Schwierigkeit zu sorgen, ohne sich
zu verlieren. In E. Conradi, & F. Vosman (Hg.), Praxis der Achtsamkeit (pp. 319-334).
Frankfurt, New York: Campus Verlag.
Puig de la Bellacasa, M. (2017). Matters of care: Speculative ethics in more than human
worlds. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Sevenhuijsen, S. (2000). Caring in the Third Way: The relation between obligation,
responsibility and care in the Third Way discourse. Critical Social Policy, 20(1), 5-37.
https://doi.org/10.1177/026101830002000102
Smaling, A. (2009). Generaliseerbaarheid in kwalitatief onderzoek. Kwalon, 14(3), 5-12.
Geraadpleegd op 15 november 2020, van https://www.tijdschriftkwalon.nl/scripts/
shared/artikel_pdf.php?id=KW-14-3-2
Spierts, M. (2014). De stille krachten van de verzorgingsstaat: Geschiedenis en toekomst van
sociaal-culturele professionals. Amsterdam: Van Gennep.
Stake, R.E. (1994). Case studies. In N.K. Denzin, & Y.S. Lincoln (Eds.), Handbook of
qualitative research (pp. 236-247). Thousand oaks: SAGE.
Tonkens, E., & Duyvendak, J.W. (2013, 12 mei). Wie wil zich nu laten douchen door de
buurman? Geraadpleegd op 22 november 2020, van https://www.socialevraagstukken.nl/
wie-wil-zich-nu-laten-douchen-door-de-buurman/
Tonkens, E., & Kampen, T. (2018). De negen beloften van nabijheid: Een interpretatieve
beleidsanalyse. In F. Bredewold, J.W. Duyvendak, T. Kampen, E. Tonkens, & L.

68

Verplanke, De verhuizing van de verzorgingsstaat: Hoe de overhead nabij komt (pp. 2748). Amsterdam: Van Gennep.
Tonkens, E., & De Wilde, M. (2013). Als meedoen pijn doet: Affectief burgerschap in de wijk.
Amsterdam: Van Gennep.
Tronto, J. (1993). Moral boundaries: A political argument for an ethic of care. New York:
Routledge.
Tronto, J. (2013). Caring democracy: Markets, equality, and justice. New York: University
Press.
Tronto, J. (2015). Who cares?: How to reshape a democratic politics. Ithaca, N.Y.: Cornell
University Press.
Van der Meide, H. (2015). Het onthullen van ervaringen: Fenomenologie als kwalitatieve
onderzoeksbenadering: deel I van een tweeluik. Kwalon, 20(1), 21-28. Geraadpleegd op 4
augustus 2020, van https://www.tijdschriftkwalon.nl/scripts/shared/artikel_pdf.
php?id=KW-20-1-21
Van der Meide, H. (2016, 19 mei). Fenomenologie: filosofie van de ambiguïteit.
Geraadpleegd op 5 augustus 2020, van https://www.zorgethiek.nu/fenomenologiefilosofie-ambiguiteit
Van Doorn, J., & Schuyt, C. (1978). De stagnerende verzorgingsstaat. Meppel/Amsterdam:
Boom.
Van Heijst, A. (2011). Menslievende zorg: Een ethische kijk op professionaliteit. Kampen:
Klement.
Van Manen, M. (2016). Researching Lived Experience [ePub]. London & New York:
Routledge.
Van Nistelrooij, I. (2014). Self-sacrifice and self-affirmation within care-giving. Medicine,
Health Care and Philosophy, 17(4), 519-528. https://doi.org/10.1007/s11019-013-9523-z
Van Nistelrooij, I. (2015). Sacrifice: A care-ethical reappraisal of sacrifice and self-sacrifice.
Leuven: Peeters Publishers.

69

Van Nistelrooij, I. (2018). Affective coexistence: Pity as a connection between emotion and
ethical knowledge. In S. Bourgault, & E. Pulcini (Eds.), Emotions and care:
Interdisciplinairy Persepectives (pp. 115-135). Leuven: Peeters.
Van Nistelrooij, I., & Leget, C. (2016). Against dichotomies: On mature care and self-sacrifice
in care ethics. Nursing Ethics, 24(6), 694-703. https://doi.org/10.1177/0969733015624475
Van Nistelrooij, I., & Visse, M. (2018). Me? The invisible call of responsibility and its promise
for care ethics: A phenomenological view. Medicine, Health Care and Philosophy, 22(2),
275-285. https://doi.org/10.1007/s11019-018-9873-7
Van Rijn, M.J. (2014, 15 januari). Memorie van Toelichting van Wet maatschappelijke
ondersteuning 2015 [Kamerstuk]. Geraadpleegd op 28 juli 2020, van
http://www.kansplus.nl/wp-content/uploads/2013/07/2013-07-18-Memorie-vantoelichting-_algemeen_-Wmo-2015.pdf
Verbeek, K., Van de Werfhorst, K., Salomé, L., Busweiler, T., Britt, A., Van Klaveren, & S.,
Boogers, M. (2018). Beleidsparticipatie in de Wmo 2015: Een kwalitatief onderzoek naar
ervaringen in de lokale praktijk. Den Haag: BMC.
Verkerk, M. (2001). The care perspective and autonomy. Medicine, Health Care and
Philosophy, 4(3), 289-294. https://doi.org/10.1023/A:1012048907443
Vermaat, M. F. (2015). Vertrouwen komt te voet: Over de ambities van de Wmo 2015. In E.
Steyger, J. Rijken, M. Vermaat, E. Plomp, & T. van den Ende (Reds.), Op weg naar 10
jaar nieuw zorgstelsel: Terug- en vooruitblik (p. 105-128). Den Haag: SDU.
Visse, M. (2014). Hermeneutisch narratief analyseren: creëren van mogelijkheden. Kwalon,
19(3), 18-26. Geraadpleegd op 31 juli 2020, van https://www.tijdschriftkwalon.nl/
scripts/shared/artikel_pdf.php?id=KW-19-3-18
VNG. (2010). De kanteling financieel: Kosten en baten van een nieuwe aanpak in de Wmo.
Geraadpleegd op 28 juli 2020, van https://vng.nl/sites/default/files/publicaties/2012/
20101018_de_kanteling_financieel.pdf
Vosman, F. (2018). Overleven als levensvorm: Zorgethiek als kritiek op het ideaal van het
‘geslaagde leven’. Utrecht: Universiteit voor Humanistiek. Geraadpleegd op 1 september
2019, van https://repository.uvh.nl/uvh/bitstream/handle/11439/3324/Frans_Vosman__Afscheidsrede.pdf?sequence=1

70

Vosman, F. (2020). The disenchantment of care ethics: A critical cartography. In F. Vosman,
A. Baart, & J. Hoffman (Eds.), The ethics of care: The state of the art (pp. 17-63).
Leuven: Peeters.
Vosman, F., & Baart, A. (2017). Ten geleide. In T. Biebricher, Onvermoed en onvermijdelijk:
De vele gezichten van het neoliberalisme. Nijmegen: Valkhof Pers.
Walker, M. (2007). Moral understandings: A feminist study in ethics. New York: Oxford
University Press.

71

BIJLAGEN

OMDAT ZIJ NIET ANDERS KAN
over zorg voor anderen, zelfzorg, verantwoordelijkheid en moederschap

72

Inhoud
BIJLAGEN

72

1. UITNODIGING INTERVIEW GEMEENTE ROTTERDAM

74

2. INSTRUCTIE NARRATIEF INTERVIEW

75

3. MAILWISSELING 2E INTERVIEW

77

4. SENSITIZING CONCEPTS

80

5. VOORBEELDEN TRANSCRIPTEN INTERVIEW 1 EN 2

81

INTERVIEW 1 (I1)

81

INTERVIEW 2 (I2)

82

6. GEBRUIKTE CITATEN (narratief)

83

7. CODERING

87

OPEN CODERING

87

AXIALE CODERING

89

SELECTIEVE CODERING

92

8. LOGBOEKFRAGMENTEN

95

73

1. UITNODIGING INTERVIEW GEMEENTE ROTTERDAM

74

2. INSTRUCTIE NARRATIEF INTERVIEW

(17 april 2015: Laura Hoekstra, Michaela Bartels, Susan Brand, Jhoy Dassen)
Kenmerkend voor de narratieve methode is dat er gewerkt wordt met een ‘open blik’ van de
onderzoeker, daarnaast is vooral (het verhaal van) de respondent sturend. Het doel van het
interview is om inzicht te krijgen in de leefwereld/ zorgsituatie van de respondenten.
Voorstellen aan respondent
-

Naam van de interviewer
Van: gemeente Rotterdam, onderzoeksafdeling
Het onderwerp van het onderzoek, relatie eerdere onderzoek
Het verhaal van de respondent staat centraal
Geschatte tijdsduur aangeven, ongeveer een uur à anderhalf uur
Toestemming vragen voor opname met uitleg over het waarom van de opname
Bij het voorstellen aan de respondent kan gebruik gemaakt worden van de tekst uit
de brief

Introductie
"Twee a drie jaar geleden heeft u meegedaan aan een onderzoek van de gemeente. Wij
hebben toen bij u thuis met u gesproken over de hulp en ondersteuning die u destijds nodig
had om zo prettig mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Er is intussen veel veranderd op het
gebied van ondersteuning. Wij zijn benieuwd hoe het nu met u gaat en of uw persoonlijke
situatie veranderd is. Zou u mij daarover iets willen vertellen?"
Voorbeelden om het gesprek verder te stimuleren
Het is bij de narratieve methode belangrijk om te vragen naar voorbeelden.
- Kunt u mij een voorbeeld geven van een situatie waar u…
- U zei….. Kunt u dat uitleggen?
- Wat deed u toen?
- Wat bedoelt u daarmee?’
- Wat gebeurde er toen?
- Hoe voelde u zich toen?
Eventueel:
- Vragen naar belangrijke gebeurtenissen in de tijd. Kunt u daarover iets vertellen?
- Kunt u iets vertellen over een gebeurtenis in uw persoonlijke leven die indruk op u
heeft gemaakt (Vragen naar een kantelmoment)?
- Kunt u iets vertellen over wat u op een dag zoal doet?
- Kunt u iets vertellen over de mensen die op dit moment belangrijk zijn in uw leven?
- Kunt u iets vertellen over de ondersteuning, hulp, zorg die u krijgt? Helpt u zelf ook
weleens iemand?
- Voelt u zich thuis in de buurt? Bent u actief in de buurt?
Einde van interview
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De voor het onderzoek relevante onderwerpen, met een aantal openingsvragen (om in het
achterhoofd te houden, mocht het gesprek niet op gang komen)
Zelfredzaamheid
-

Bent u zelfstandig?
Wat vindt u van de hulp die u krijgt?
Waar vindt u informatie/ Aan wie vraagt u informatie?
Wat doet u als u een probleem heeft?
Voelt u zich weleens alleen?

Preventie
-

Van welke mensen krijgt u steun?
Krijgt u hulp van andere mensen (buren/ de gemeente/ hulpverleners enz.)?
Aan wie vraagt u om hulp?

Veerkracht
-

Hoe voelt u zich?
Wat doet u bij tegenslagen?
Kunt u iets vertellen over iets wat u moeilijk vindt? Hoe gaat u hier mee om?
Waar krijgt u energie van?

Sociale context
-

Welke mensen zijn belangrijk in u leven?
Hoe vindt u de buurt waarin u woont?
Waar voelt u zich thuis?
Wat doet u in uw vrije tijd?
Bij wie klopt u aan als u een probleem hebt?

Wederkerigheid
-

Doet u weleens dingen voor andere mensen?
Doen andere mensen weleens iets voor u?
Van wie krijgt u hulp/ Aan wie geeft u hulp?
Hoe lang kent u deze mensen?

Financiën
-

Kunt u financieel rondkomen?
Krijgt u hulp met financiën?
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3. MAILWISSELING 2E INTERVIEW

Van: Jhoy Dassen
Verzonden: woensdag 13 april 2016 09:06
Aan: Merel Visse; Hoekstra L.T.M. (Laura)
Onderwerp: mevr. W.
Beste Merel, beste Laura,
willen jullie even met me meedenken?
Vanochtend om 6.40 uur kreeg ik een sms'je van mevr. W., de Antilliaanse mevrouw die ik 4 juni vorig jaar interviewde:
Dag meneer Dassen ..
Ik heb heel goeie argumenten voor een interview nu.
ik maak nu hele moeilijke situaties mee.
Wellicht kunt U het opnemen en gebruiken als u het nodig hebt.
Mvr. W. van de (adres).
Groetjes.
Ik heb haar die 4e juni een berichtje gestuurd op haar verzoek om haar te herinneren aan de eerder gemaakte afspraak. Blijkbaar is dat
bericht bewaard gebleven en hernieuwd gevonden.
We, Merel en ik, hadden het er eerder over dat ik haar misschien nog eens kon opzoeken om door te vragen op zaken die in het eerste
interview onduidelijk bleven. Dit is er gezien mijn privé-situatie tot nog toe niet van gekomen.
Uiteraard wil ik haar eerst uitleggen dat het onderzoek van de gemeente inmiddels in de afrondende fase is. Ook kan ik haar vertellen dat
ik haar eerste interview als bijzonder ervaren heb en centraal stel in mijn afstudeeronderzoek. Op grond hiervan kan ze dan beslissen of ze
überhaupt nog met me in gesprek wil.
Ik wil haar situatie nu niet misbruiken voor mijn eigen onderzoek .. heb daar wat twijfels over.
Tegelijkertijd bijzonder ... ik pak mijn studie op en krijg dit berichtje ...
Misschien een drietrapsraket ... eerst haar verhaal volgen en daarna nog een keer vanuit mijn onderzoeksperspectief bevragen?
Überhaupt oké om in te gaan op haar beroep?
Hoe dan ook ... ethische en methodische vragen .... en er zijn er meer.
Willen jullie met me meedenken??
Groeten, Jhoy.
Van: Merel Visse
Verzonden: woensdag 13 april 2016 09:37
Aan: Jhoy Dassen; Hoekstra L.T.M. (Laura)
Onderwerp: RE: mevr. W.
Beste Jhoy,
Goed dat je dit even voorlegt en ik begrijp je aarzeling wat reageren betreft..
Het is frappant ja, dat je dit bericht krijgt op het moment dat je je scriptie weer op pakt. Dat hoeft mi. geen probleem te zijn hoor. Dus ik
zou adviseren wat je al schrijft. Als je haar verhaal nog steeds in je thesis wilt uitdiepen, dan zou dit een mooi moment zijn om weer
contact met deze mevrouw te zoeken. Mocht het zo zijn dat je de indruk krijgt dat mevrouw verwacht dat je iets meer voor haar kunt
doen, méér dan 'slechts' naar haar verhaal luisteren & dat optekenen, dan goed oppassen. Haar initiatief zou daarop kunnen wijzen, maar
dat weten we niet zeker. Waarschijnlijk overbodig, maar wees duidelijk naar haar wat verwachtingen en doelstelling van een
vervolggesprek betreft. Beter iets te scherp afbakenen, dan later teleurstelling van deze mevrouw terughoren.
Ben benieuwd hoe Laura dit ziet.
Groet!
Merel
Van: Hoekstra L.T.M. (Laura)
Verzonden: woensdag 13 april 2016 18:54
Aan: Merel Visse; Jhoy Dassen
Onderwerp: RE: mevr. W.
Hallo Merel en Jhoy,
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Het is inderdaad toevallig dat je nu een berichtje van die mevrouw ontvangt. Heb je op 4 juni vorig jaar voor het laatst contact met haar
gehad? Dat is bijna een jaar geleden! Of is het bericht misschien nog eens verstuurd? Anders zou het wel bijzonder zijn dat zij je nu
benadert. Dat is me in heel veel jaren interviewwerk nog nooit gebeurd. Ik ben het eens met Merel: mevrouw mag op geen enkele manier
de indruk krijgen dat door het geven van informatie de zorg en ondersteuning die zij krijgt gaat veranderen. Ook vind ik het goed om te
melden dat het onderzoek van de gemeente voor dit moment is afgerond.
Maar ik zie toch een probleem in het vervolg: stel dat die mevrouw in een heel moeilijke situatie verkeert (dat lijkt me aannemelijk gezien
haar voorgeschiedenis), lukt het je dan om niets voor haar te doen? Of ga je dan toch hulpverleners inschakelen? Die mevrouw wil
waarschijnlijk alle mogelijke antwoorden geven om hulp te krijgen….Hoe betrouwbaar is haar informatie?
Is het niet beter om te kijken of jij/wij hulpverlening kunnen inschakelen en haar niet te interviewen? Jij zou dan een andere aanpak voor je
thesis moeten kiezen.
Laten we even contact houden over deze situatie.
Laura
Van: Jhoy Dassen
Verzonden: donderdag 14 april 2016 10:48
Aan: Hoekstra L.T.M. (Laura); Merel Visse
Onderwerp: RE: mevr. W.
Hallo Merel en Laura,
wat fijn dat jullie meteen reageren en mijn aarzeling delen.
Ik heb inderdaad 4 juni vorig jaar een laatste keer contact gehad. Mevrouw heeft niet eerder contact met me gezocht en haar bericht is
gisteren een eerste keer verstuurd. Overbodig om te vermelden dat ook ik dit niet eerder heb meegemaakt ... ;-)
Ik deel met jullie de noodzaak om scherp af te bakenen: mevrouw duidelijk aangeven dat het onderzoek van de gemeente voor dit moment
is afgerond, lijkt me daarbij een eerste stap. Mevrouw duidelijk maken op welke manier ik haar verhaal zou kunnen gebruiken een tweede.
Ik ben er geen voorstander van nu hulpverlening voor mevrouw te organiseren. Dat is vooralsnog niet haar vraag. Ik zou hier ook duidelijk
in willen en kunnen zijn .. haar mogelijke verwachtingen kunnen temperen.
Ik wil voorstellen haar deze week nog te bellen en haar een eerste keer de informatie over de stand van zaken te geven. Zij kan dan
beslissen wat ze wil. Ik zal hierin niet mijn onderzoeksbehoefte leidend maken.
Mocht mevrouw toch haar verhaal willen delen, dan maak ik een afspraak met haar (bijvoorbeeld eind volgende week). Voorafgaand aan
de afspraak kan ik haar bellen om de informatie nogmaals te geven. Ook zal ik aan het begin van het interview een derde keer de
afbakening duidelijk maken.
Kiest mevrouw ervoor om het gesprek aan te gaan, dan blijf ik evenals de vorige keer als onderzoeker haar verhaal volgen ... en dat verhaal
is betrouwbaar in die zin dat het haar verhaal is. 'Naar haar verhaal luisteren en dit optekenen' is wat ik als onderzoeker te bieden heb.
Shoot again ....
Groeten, Jhoy
Van: Hoekstra L.T.M. (Laura)
Verzonden: donderdag 14 april 2016 11:25
Aan: Jhoy Dassen; Merel Visse
Onderwerp: RE: mevr. W.
Hallo Jhoy,
Dit lijkt me de goede procedure.
En, je hebt gelijk: ze vraagt niet om hulp.
Houd je me op de hoogte?
Met vriendelijke groet,
Laura Hoekstra
Onderzoeker
Gemeente Rotterdam

-------- Oorspronkelijk bericht -------Van: Jhoy Dassen
Datum:22-04-2016 15:07 (GMT+01:00)
Aan: "Hoekstra L.T.M. (Laura)" , Merel Visse
Onderwerp: korte terugkoppeling tweede interview
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Beste Merel en Laura,
wat een bijzondere ontmoeting weer vandaag met mevr. W.
Vanochtend een sms'je gestuurd met daarin een duidelijke verwijzing naar mijn eigen onderzoek aan de UvH.
Na een hartelijke ontvangst kreeg ik 'pas' toestemming om de voice recorder aan te zetten nadat ik eerst nog eens haarfijn moest/mocht
uitleggen wat het verschil was tussen mijn vorige rol en die in dit gesprek. UvH? Zorgethiek? De verhouding van mijn afstuderen t.o.v. het
eerdere onderzoek van de gemeente? Ik was zeer tevreden met de kritische houding van mevrouw. Dat gaf me de mogelijkheid om het
kader van het gesprek een derde keer, een eerste keer face to face, te verwoorden.
Vervolgens 2 uur lang met haar gesproken. De verhalen, de zorg en liefde voor haar kinderen, het onbegrip van en de kritiek op
hulpverlening, de tragiek van het eigen leven, de kracht om door te gaan... indrukwekkend en zo leerzaam ook.
Na afloop van het gesprek nog gevraagd om een keer terug te mogen komen om mijn analyse met haar te valideren. Is oké!
Nu verward en voldaan terug naar het zuiden ..... ;-)
Fijn weekend,
Jhoy.

Van: Hoekstra L.T.M. (Laura)
Verzonden: vrijdag 22 april 2016 17:20
Aan: Jhoy Dassen; Merel Visse
Onderwerp: Re: korte terugkoppeling tweede interview

Hallo jhoy, fijn dat je even terugkoppelt. Ik was al zo benieuwd. Idd goed dat ze zo kritisch is. Misschien wordt deze mw, en met haar veel
anderen in de hulpverlening, toch vaak onderschat. Veel succes met uitwerking en analyse. Ik lees het graag. Voor nu een fijn weekend.
Laura
Van:Merel Visse
Verzonden:maandag 25 april 2016 14:50
Aan:Hoekstra L.T.M. (Laura); Jhoy Dassen
Onderwerp:RE: korte terugkoppeling tweede interview
Dag Jhoy,
Dat klinkt als een "rijk" gesprek - heel mooi!
Groet,
Merel
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4. SENSITIZING CONCEPTS

De hieronder opgesomde attenderende begrippen hebben mede richting gegeven aan het
zoeken naar literatuur, het kaderen van het onderzoek en het schrijven van de thesis. Daarbij
maak ik onderscheid tussen meer zorgethische begrippen en beleidstaal.

Zorgethiek:

Autonomie
Conflict
Democratie
Emotie
Goede zorg
Identiteit
Kwetsbaarheid
Onderdrukking
Relationaliteit
Rechtvaardigheid
Solidariteit
Verantwoordelijkheid
Wederkerigheid
Zelfopoffering
Zelfverwaarlozing
Zelfzorg

Beleid:

Autonomie
Burgerschap
Draagkracht
Eigen kracht
Participatiesamenleving
Solidariteit
Verzorgingsstaat
Wmo
Zelfmanagement
Zelfredzaamheid
Zelfregie

80

5. VOORBEELDEN TRANSCRIPTEN INTERVIEW 1 EN 2

In deze bijlage zijn fragmenten te vinden van de transcripten van beide interviews.

INTERVIEW 1 (I1)
R: Ik kan mijn dingen niet meer doen. Ik kan niet meer helder denken. Ik denk constant aan de dood. Hoe zal
het zijn? En, oh mijn kinderen. Ik eh ik ben ik kan nu ben ik niks meer. Ik ben die vrouw van vroeger van een
jaartje geleden niet meer. <mmm> Ik kan niks meer doen. Ik kan zelfs mijn rekeningen niet betalen. Als ik een
herinnering thuis krijg dan ga ik kijken. “Oh jee, oh die heb ik niet betaald.” Ik heb, weet je, ik heb gisteren, ik
staat geschreven in mijn agenda… #00:08:12-1#
I: Ja, dat wist ik. #00:08:13-2#
R: …dat ik vandaag die afspraak heb. Maar ik heb me gisteren ook voorbereid, want gisteren moet U komen. Ik
zag tien uur. En ik zag, ik ging nog een keer kijken. Dan pas zag ik het. <mmm> Ik heb gewoon verkeerde dag.
<mmm> Het is dinsdag maar/ Ik keek gewoon naar woensdag en ik haal 't, ik kan het niet uit mijn hoofd halen
het eerste wat ik heb gezien. Het blijft gewoon hier in mijn hoofd. <mmm, mmm> Als ik in mijn kasboek mijn
dingen betaalt en ik kruis of ik krul ‘die is betaald, die is betaald’. Als ik zie en ik zie allemaal krullen; voor mij
alles is betaald. Maar als ik goed ga kijken er zijn die geen krullen hebben en die vergeet ik te betalen. <ja, ja, ja,
ja> En ja, ik vergeet parkeer te betalen. Ik heb zoveel boetes van eh oktober tot dit jaar gekregen van tandarts.
Ja? Ik heb afspraak met die kinderen of ik zie het verkeerd of ik zie het en ik vergeet het gelijk weer. En
drieënveertig boete per elke wegblijftarief. Wij zijn een gezin van vier. Ja? Bij eh blauwe streep vergeet ik
kaartje te zetten om gratis te parkeren, die parkeerblauw parkeerkaart. <ja, ja> Krijg ik boete. <ja, ja, ja> Ja? Ik
ging naar ziekenhuis elke keer mijn zus en ze belde en dan rende ik daar naartoe. Ik stop mijn auto. Ik ga naar
binnen, vergeet ik parkeer. Ik vind 't zoveel zonde van mijn geld. <mm, mm> Dat 't me schaadt, het schaadt me
ergens. Het schaadt me hierboven want ik ben dom bezig. Onze geld om de markt mee te brengen moet ik
boetes mee gaan betalen. Mijn kinderen hebben weinig. Ja? We moeten inkrimpen. Ja? Nee, het is, het wordt
gewoon te veel voor me. Ik ben niet meer mezelf en ik denk: “Ik word nooit meer mezelf.” Nee. Mmm. Het eh,
het gaat niet. Ik kan niet meer helder denken. Ik ben pissig de hele tijd. Eh, ik zit bij m'n psychiatrisch. Ik was
eergisteren of eh, wanneer was ik geweest? Maandag, denk ik. Mmm. #00:10:27-4#
I: Waar was U? #00:10:30-2#
R: Bij mijn psychiater. <mmm> Ben bij mijn psychiater geweest. <mmm> Ik heb hulp van de …….,, ik heb van …..
#00:10:41-7#
I: Wat is dat? ….? #00:10:43-3#
R: …., dat is voor die tweede kind, die voor …….. Hij heeft psychotisch autisme. <mmm> Ja? En nou wordt ie ook
begeleid. #00:10:52-8#
I: En die mensen komen hier thuis of eh gaat U daar naar toe? #00:10:54-9#
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INTERVIEW 2 (I2)
R: Mm. Ja. Als ik er niet meer ben dan moeten ze toch op goede benen blijven staan. En ja, vooral ……, die al 18
is en die ik ja misschien ligt het aan mij dat die autisme heeft en zo. Ja, ik heb altijd de beste voor hun gewild en
de opvoedingmanier was niet goed want ik had 'm meer los moeten laten en meer naar buiten moeten laten
gaan, maar ik was bang dat ie delinquentie wordt of dat ie drugs gaat verkopen of dat ie al rookt en drinkt en
zo. Mm. Ik begon wel met ….. dat ie elke woensdag de openbaar vervoer neemt en bij ………… uitstapt en
oversteken op zebrapad en groene licht en lopen naar zijn basketbal. En 't is eh eergisteren voor het eerst
gebeurd, maar mijn hoofd mijn gedachten klein beetje die ik nog heb daar bij ……….. Zou hij bij zebrapad lopen?
Zou hij nu aan het oversteken zijn? En toen hij, toen ik de bel hoorde en ik zei: “Hallo?” en hij zei: “ ’t Is …….”
Zo! Ik ging schreeuwen van geluk dat ie gezond en wel in leven thuis is gekomen. Maar dat anderhalf uurtje
was ik er niet. Was aan 't snijen in de keuken, bezig met koken. Want het is precies van zes uur tot eh soms tot
acht uur is 't mijn kokentijd. Ja? Dus als ik met hem daar ga zitten die eerste keer hadden we brood gegeten,
want toen kon ik niet meer koken. <mmm>. Dus nou moet hij alleen gaan zodat ik thuis kan blijven koken voor
wanneer die komt is 't eten klaar. Dus ik was aan het snijen. Of het was te groot of ik heb teveel gesneden of eh
ik heb de pan gezet op de vuur, maar oh vergeten olie in te doen en oh niet die vlees omgedraaid. Het is
verbrand, want mijn hoofd eh #01:03:16-4# B27
I: was bij de ………… #01:03:17-4#
R: Ja, ……….. En dat hij, ik kon voor geen een moment vergeten dat mijn kind daar aan ’t voet, basketballen is.
En dat ie alleen naar huis moet komen. Dus hoe kan ik naar Antillen gaan? Negen uur vliegen en dat ik elke dag
de tijd dat ik daar moet slapen, dat ik wakker ben om hier met mijn hoofd te zitten. “……, heb je de fornuis?
……, heb je dit gedaan? ……, heb je dat gedaan?” En wanneer …… wakker wordt, dat ik zou kunnen slapen. Kan
niet, want dan moet ik naar strand met mijn kinderen daar op Antillen. Of dan moet ik gaan en mijn hoofd hier
laten. Dus geen van beide kan, dus ik heb mijn vlucht, mijn reis is gewoon klaar naar de dupe. #01:04:16-9#
B28
I: Heeft U nog gedacht om …… mee te nemen? #01:04:18-9#
R: Hij wil niet. Hij wil niet gaan. Ik heb van alles geprobeerd. Ik heb een dagprogramma genomen van mijn
broertje daar. Wat zijn de dingen die hij in de vakantie kan doen? Ze gaan survivallen, ze gaan eh eh parachute
die parachute op zee <jaja> ik weet het dan niet en Seaco en eh #01:04:45-1# B29
I: Seaco? #01:04:45-5#
R: Seaco, dat is die motor van op zee, zo'n ding. Eh in de bos slapen. Kamperen. Hij hoeft niet. Z'n internet en
zijn computer. Hij speelt spel op computer van weet ik hoeveel uurtjes.
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6. GEBRUIKTE CITATEN (narratief)

Hieronder zijn de verwijzingen terug te vinden van de gebruikte citaten naar het betreffende interview.
I1= Interview 1 (04 juni 2015, duur interview: 1u.39m.21s.)
I2= Interview 2 (22 april 2016, duur interview 2u.11m.17s.)
1.

I2

#00:07:12-2#

Niet vanwege geld, maar vanwege dat ik doorgedraaid was. Het was zo hard voor mij om mijn opa te gaan
begraven, want in mijn ogen zie ik mijzelf in mijn kist in verband met mijn ziekte.
2.

I2

#00:22:47-5#

Josh is psychotisch autisme en heb zelfmoordpoging en blablabla.
3.

I2

#00:27:15-6#

Accepteert ie ze niet dan gaat ie weglopen. En ik nog in Nederland dan ik om mijn kind op te vangen als ie
wegloopt.
4.

I2

#00:55:59-5#

Voor mijn oma. Voor mijn vader. Voor iedereen iets kleins en daar heb ik me aan gehecht.
5.

I2

#01:50:08-1#

… van alles om te planten daar.
6.

I2

#00:28:43-2#

Ja, die woning waar Josh begeleid zou gaan wonen, de gemeente is aan het bezuinigen weer. Er wordt daar niet
betaald voor niet meer dan twee uren per dag wordt betaald, twee uur begeleiding.
7.

I2

#00:30:46-6#

Ze hebben een hele lijstje gemaakt van waar er nog meer begeleidinghuisjes. Maar dat gaat jaar duren. Ik heb
het nu nodig.
8.

I2

#00:36:42-6#

Ik zou opnieuw kunnen beginnen als ik terugkomt. Ja? Nieuwe energie om met mijn kinderen weer om te gaan,
om mijn leven weer proberen op te bouwen.
9.

I2

#01:08:19-9#

Maar ik ben niet zo'n moeder. Ik hou van mijn kinderen. Daarom moet ik ook blijven.
10.

I2

#00:55:59-5#

Het voorbereiden voor mijn Antillen en die zag ik ten onder gaan net als wanneer een schip aan het zinken is en
dus nu heb ik niks meer. Ik heb, ik heb geen nut. Ik zou zeggen: “Ik wil niet meer leven.”
11.

I2

#00:55:59-5#

Dus dan wil ik ze die pijn niet eerder geven. Daarom maak ik niet een eind aan mijn leven.
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12.

I2

#00:10:28-3#

Oké, dan kap ik met mijn medicijnen. Jay komt nu op tijd op school. Maar nu? Wie kijkt naar mij? Wie gaat
ervoor zorgen dat ik de medicijnen krijg om verder te kunnen met mijn kinderen? Geen school, geen
maatschappelijk werkster, geen wijkteam, die kan zeggen: “School, ho even!”
13.

I2

#00:36:42-6#

… schijt aan de juf.
14.

I2

#00:30:46-6#

op z’n Hollands, om te praten, om spelenderwijs te praten.
15.

I2

#00:36:42-6#

“Nou”, ik zei, “en nu pak ik het op z'n Antilliaans.” Ik heb mijn pollepel mee naar school genomen.
16.

I2

#00:36:42-6#

Met mij gaat 't slecht. Want ik kan niet meer met vakantie gaan vanwege Josh, vanwege de begeleidinghuis en
dit en dat. Kan iemand iets voor mij doen?” Het is weer mijn vraag of ze iets voor mij kunnen betekenen.
17.

I2

#00:46:36-5#

Ik heb een te dun hart nu. Ik kan het niet, niet uit kapsones maar omdat ik nu een te dun hart heb.
18.

I2

#00:47:24-5#

Maar hij zal ergens moeten gaan. Wat heeft ie als ie thuis blijft zitten? Wat heeft ie te doen? Ik zit ook de hele
dag thuis. Afspraken. Koken.
19.

I1

#00:03:39-0#

Ze vinden niet nodig dat ik die huishoudelijke hulp krijg. Integendeel. Ze hebben mij nu bij tegenprestatie
aangemeld.
20.

I1

#00:04:21-8#

… mensen met een uitkering een tegenprestatie gaan doen. Als ik bij iemand moet gaan schoonmaken als
vrijwilligerswerk, terwijl ik zelf thuishulp nodig heb, dan moet ik werk gaan verrichten dat ik thuis nodig heb.
21.

I1

#00:05:35-8#

… zit de hele dag hier thuis en ik moet hem alleen laten om daar te gaan zitten bij hun.
22.

I1

#00:07:30-6#

Je gaat om die tijd dit eten, je gaat niet naar de keuken. … Anders vreet ie alles in de keuken. Hij heeft geen grip
daarop. … Rayo, is alles goed?
23.

I1

#00:19:30-0#

Mijn hoofd is zo, net als een tornado binnen in mijn hoofd. Gewoon zo groot is mijn hoofd en een tornado die zo.
En alles wat ik moet doen zie daar oh afspraken, oh de school bellen, dit afbellen, oh eh verzekering van de auto
betalen, oh even garage bellen, alles. Maar, ik kan niet pakken om te doen.
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24.

I1

#00:17:13-2#

En nou ja, hoe kan ik rust hebben? Ik moet die afspraken ik kan ze. Ja? Ja, als moeder zijnde moet je alles doen
en als je overal tegen gesloten deuren komt van: "Ja bezuinigingen mevrouw, dat gaat niet meer door.”
25.

I1

#00:13:26-5#

Nou, als dat niet lukt gezien de IQ-stand, nou dan hoeven we dat, dan is 't dan voor de gemeente is 't als lol.
26.

I1

#00:17:13-2#

… om Rayo te bevredigen in zijn activiteiten. En dat kan niet. … Alleen zit hij in de bioscoop om film te kijken,
omdat ik naar een afspraak moet of moet ik naar mijn moeder rennen, omdat die ziek is.
27.

I2

#00:28:43-2#

Ik kan het niet meer. Ik kan niet. Ik heb dat geduld niet meer. ’t Clasht tussen ons. ’t Gaat niet.
28.

I2

#00:27:15-6#

Een dronkenlap zit ook daar. Een verslaafde van drugs hier en want het zijn niet mensen van kantoren die daar
binnen komen lopen om geholpen te worden.
29.

I2

#01:22:26-4#

Dan kan ik net zo goed op een podium gaan staan en in een microfoon met mijn ding. Ja toch? Zo voelt 't.
30.

I1

#01:05:45-2#

Mensen helpen is goed. Ik heb altijd mensen geholpen. 't Is niet iets dat ik nu mee begonnen ben, nee altijd.
31.

I1

#01:03:26-5#

Oh God, laat dat wanneer 't met m'n kind aan de hand is en ik ben d'r niet, dat er een goed persoon even langs
gaat om het op te lossen.
32.

I1

#01:22:11-1#

Dat geeft gewoon goed gevoel. Niet iemand ziet het, maar ik voel het vanbinnen. En ik denk dat is 't wat 't me
toch laat doorgaan. Ik denk ook soms van: “Ik ben naar de aarde gekomen met een doel van God en ik denk die
doel is om mensen te helpen.” Ja, want dat doe ik graag. Met liefde.
33.

I1

#01:20:09-5#

Toen ze mij zeiden: “Joh, als we dit nog keer nog meer keren op je dingen ziet, dan breng dat problemen voor
jou. Dat we je uitkering kunnen stoppen …”, heb ik zitten huilen daar in Sociale Dienst. … Ze stoppen mij om
mensen te helpen. Ze willen me gewoon niet zien, inzien van wat ik doe.
36.

I1

#01:09:18-3#

Als ze in staat was om, als ze in staat zijn om mij te helpen bij mijn problemen hadden ze zichzelf kunnen helpen
met hun problemen.
37.

I2

#01:33:40-0#

Intake is een vreemde. U bent een vreemde. Nee, maar ik praat gemakkelijk met vreemden dan bekenden.
38.

I2

#01:35:24-1#

Hollanders hebben geen bijgeloof.
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39.

I1

#00:56:34-8#

"Katya, kom, ga je haren kammen”, want ik liep, kijk, dit had ik. Kijk. Zo. … maar ze kan niet elke week komen.
Het is van Groningen tot hier.
40.

I1

#00:37:01-8#

Ze kijken in 't gezin. Wat is er aan de hand? Wie is deze persoon? Hoe, wat zijn de problemen en begin ze vanaf
de wortelen te pakken en naar boven komen.
41.

I1

#00:26:03-2#

Ik heb gehandicapte kind, kinderen met problemen en ik had een baby. Dus is een mooi beeld he met een baby.
42.

I1

#00:45:49-3#

De goeie dingen wordt afgeschaft en de delen waarbij je niet veel profijt van kunt hebben of zo of 't stroefste of
zo zuur om de die weg te begaan om dat te bereiken, dat laten ze staan.
43.

I1

#00:11:48-6#

“Nou, wij doen dat niet. Dan moet je bij de olifant zijn.” Olifant zegt: “Nee, dat kan de hert een beetje beter
oppakken.” En zo blijf je van de ene naar de ander ... Het duurt zo lang.
44.

I1

#01:26:55-8#

En daarnaar werken, zitten aan de balie met je gekruiste benen, dan werk je niet. Dan werk je niet d'r aan. Nee,
je moet naar buiten gaan. Je moet mensen meemaken. Je moet over hun vloer komen om te zien, om te kijken wat
er gebeurt. Dan pas kun je begrijpen.
45.

I2

#00:55:59-5#

Alles wat ik mee heb gemaakt, die heb ik zo gesloten in een harde cocon. Niks kan meer binnenkomen. Dus ik wil
geen instanties. Geen nieuwe instanties. Ik wil niet dit meer en dat meer want het wordt te veel voor mij. En het
is heel hard nu en daarin leef ik met al mijn dingen. En 't is heel moeilijk nu om die cocon te breken zodat alles
weer op een plek zou kunnen gaan.
46.

I2

#01:56:24-9#

Maar dan zit ik daar met mijn gedachten en soms mijn gevoel. Ik kan niet honderd procent genieten van me film,
maar ik moet blij zijn met wat ik wel kan genieten.
47.

I2

#01:58:00-5#

Dan laat ik ze liever alleen, dat ik iemand bijhaalt die misschien misbruik van ze maakt of. En vooral Rayo. Die
negenennegentig keer nee zegt, maar de honderdste keer zegt ie: “Ja.” Mm. 't Is heel moeilijk.
48.

I2

#01:52:41-7#

Voor mij is 't met mijn nichtje aan de telefoon: “He, wat doe je?” “Ja, ik heb net mijn koffie gemaakt. Ik ga naar
kunuku.” Kunuku is Antilliaanse woord voor boerderij of zo. Ja? Vaak ik ga naar kunuku hier, joh. Mijn planten
water geven en ik hang mijn hangmat daarbuiten. En zo, zo probeer ik mijn dag mijzelf blij te maken, want wat
heb je nog meer? Niks!
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7. CODERING
In bijlage 6 zijn opgenomen: een voorbeeld van de meaning units en open codes, codes (open &
axiaal) en de zoektocht naar de selectieve codering (schematisch weergegeven).

MEANING UNITS & CODES

OPEN CODERING
1.

Verlangen

11.

Moedeloosheid

2.

Erbij horen

12.

Systeem- vs. leefwereld

3.

Niet kunnen

13.

Geen hulp van anderen vragen

4.

Betrokkenheid

14.

Behoefte, wens, perspectief

5.

Verantwoordelijkheid

15.

Eigen oplossing vs. systeemoplossing

6.

Eis aan zichzelf, vanzelfsprekendheid

16.

Onmogelijke oplossing, uitweg

7.

Hechten aan kleine dingetjes

17.

Vanzelfsprekend moederschap

8.

Het kleine waarderen

18.

Liefde

9.

Verlangen

19.

Verlies van zin, van perspectief

10.

Teleurstelling

20.

Spanning
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21.

Afhankelijkheid kinderen

59.

Ironie

22.

Bescherming kinderen

60.

Helpen is goed

23.

Vanzelfsprekendheid

61.

Elkaar helpen

24.

Doodsangst, levensangst

62.

Onzichtbaar goed voelen

25.

Belang kind voorop; vanzelfsprekendheid 63.

Doel van God; helpen met liefde

26.

In de steek gelaten

Institutioneel wantrouwen

27.

Iedereen kijkt wel naar mijn kinderen, niemand naar mij

28.

Moederschap voorop

65.

Belemmerd worden

29.

Rust creëren

66.

Niet gezien

30.

Besef van eigen kwetsbaarheid worden

67.

Niet vertrouwen

31.

Behoefte

68.

Niet kunnen

32.

Niet gekend

69.

Vraag om een professional

33.

Vechten

70.

Familieplezier

34.

Niet beantwoorde vraag om hulp

71.

Hulp van familie krijgen

35.

Herhaling van vraag

72.

Afstand

36.

Roepende in de woestijn

73.

Thuis

37.

(Te) dun hart; kwetsbaar, gevoelig, open

74.

Regie voeren

38.

Thuis als plaats van verveling, zinloosheid 75.

Gastvrijheid

39.

Sleur, geleefd worden

76.

Zorg/hulp in huis

40.

Hulp krijgen

77.

Trots

41.

Zelf doen

78.

Tegenwerking

42.

Tegenstrijdig ervaren beleid

79.

Onderdeel van een groep

43.

Onbegrip, cynisme

80.

Uitsluiten

44.

Gedwongen worden

81.

Bureaucratie ervaren

45.

Zorgen, doen

82.

Geen tijd hebben

46.

Kennis van haar kinderen

83.

Niet gezien

47.

Aandacht bij haar kind

84.

Thuis komen kijken

48.

Onoverzichtelijke drukte, hectiek

85.

Opvatting over zorg

49.

Geleefd worden

86.

Zelfbescherming

50.

Geen grip

87.

Gevangen

51.

Druk op de moederrol

88.

Eigen tijd

52.

Gesloten deuren

89.

Gedachten bij de kinderen

53.

Onmogelijke opdracht

90.

Bescherming bieden

54.

Geen keuze is de juiste

91.

Moeilijk afwegen

55.

Overvraging

92.

Doorgaan

56.

Niet op haar gemak

93.

Verlangen

57.

Persoonlijke grenzen

94.

Kunuku/thuis

58.

Gebrek aan privacy

95.

Rust

64.
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AXIALE CODERING
1. HET GEHOOPTE LEVEN
1.

Verlangen

2.

Erbij horen

7.

Hechten aan kleine dingetjes

8.

Het kleine waarderen

9.

Verlangen

14.

Behoefte, wens, perspectief

16.

Onmogelijke oplossing, uitweg

31.

Behoefte

60.

Helpen is goed

61.

Elkaar helpen

62.

Onzichtbaar goed voelen

69.

Vraag om een professional

71.

Thuis

74.

Regie

76.

Zorg / hulp in huis

84.

Thuis komen kijken

85.

Opvatting over zorg

93.

Verlangen

94.

Kunuku/thuis

95.

Rust

2. VANZELFSPREKEND MOEDERSCHAP

4.

Betrokkenheid

5.

Verantwoordelijkheid

6.

Eis aan zichzelf; vanzelfsprekendheid

17.

Vanzelfsprekend moederschap

18.

Liefde

21.

Afhankelijkheid kinderen

22.

Bescherming kinderen

23.

Vanzelfsprekendheid

25.

Belang kind voorop; vanzelfsprekendheid

28.

Moederschap voorop

45.

Zorgen, doen

46.

Kennis van haar kinderen

62.

Onzichtbaar goed voelen

63.

Doel van God; helpen met liefde
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3. ONONTKOOMBAAR en OPGEDRONGEN MOEDERSCHAP
12.

Systeem- vs. leefwereld

15.

Eigen oplossing vs. systeemoplossing

16.

Onmogelijke oplossing, uitweg

18.

Liefde

19.

Verlies van zin, van perspectief

20.

Spanning

25.

Belang kind voorop; vanzelfsprekendheid

34.

Niet beantwoorde vraag om hulp

44.

Gedwongen worden

47.

Aandacht bij haar kind

49.

Geleefd worden

51.

Druk op moederrol

53.

Onmogelijke opdracht

54.

Geen keuze is de juiste

55.

Overvraging

89.

Gedachten bij kinderen

90.

Bescherming bieden

91.

Moeilijk afwegen

4. NIET GEKEND
10.

Teleurstelling

11.

Moedeloosheid

12.

Systeem- vs. leefwereld

15.

Eigen oplossing vs. systeemoplossing

26.

In de steek gelaten

27.

Iedereen kijkt wel naar mijn kinderen, niemand naar mij

32.

Niet gekend

34.

Niet beantwoorde vraag om hulp

35.

Herhaling van vraag

36.

Roepende in woestijn

42.

Tegenstrijdig ervaren beleid

43.

Onbegrip, cynisme

44.

Gedwongen worden

52.

Gesloten deuren

55.

Overvraging

56.

Niet op haar gemak

57.

Persoonlijke grenzen

58.

Gebrek aan privacy

64.

Institutioneel wantrouwen

65.

Belemmerd worden
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66.

Niet gezien worden

79.

Onderdeel van een groep

80.

Uitsluiten

81.

Bureaucratie ervaren

82.

Geen tijd hebben

83.

Niet gezien

5. GEVANGEN
3.

Niet kunnen

13.

Geen hulp aan anderen vragen

24.

Doodsangst / levensangst

30.

Besef van eigen kwetsbaarheid

37.

(Te) dun hart; kwetsbaar, gevoelig, open

38.

Thuis als plaats van verveling, zinloosheid

39.

Sleur, geleefd worden

48.

Onoverzichtelijke drukte, hectiek

50.

Geen grip

67.

Niet vertrouwen

68.

Niet kunnen

69.

Vraag om professional

72.

Afstand

86.

Zelfbescherming

87.

Gevangen

6. KLEIN ALLEDAAGS GELUK
7.

Hechten aan kleine dingetjes

8.

Het kleine waarderen

33.

Vechten

60.

Helpen is goed

62.

Onzichtbaar goed voelen

63.

Doel van God; helpen met liefde

70.

Familieplezier

71.

Hulp van familie

73.

Thuis

74.

Regie

75.

Gastvrijheid

77.

Trots

93.

Verlangen

94.

Kunuku/thuis

95.

Rust
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NIET GEBRUIKT
40.

Hulp krijgen

41.

Zelf doen

SELECTIEVE CODERING
1. 2 NOVEMBER 2019 (eerste schema’s)
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2. 8 DECEMBER 2019 (na lezing afscheidsrede Vosman)

3. 19 JANUARI 2020 (accentuering gevangen in het doorleven, gebruik lemniscaat)

4. 25 JANUARI 2020 (reactie Merel)
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5. 28 FEBRUARI 2020 (visualisatie na overleg met M. Lacroix, ontwerper)

6. 5 OKTOBER 2020 (puzzelstukken vervangen; zichtbaar maken geheel van het gehoopte leven)

7. 12 OKTOBER 2020 (definitieve versie)
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8. LOGBOEKFRAGMENTEN

27 OKTOBER 2015 (eerste verkenning n.a.v. 1e interview)
Wat me opvalt en aanspreekt ….

















Een groot deel van het gesprek gaat over hulp en zorg. Verschillende gedachten tuimelen over elkaar
heen. De gemeente en hulpverleningsinstanties die door bureaucratie en afstand niet daadwerkelijk tot
helpen komen, helpen in de zin van oog hebben voor het individu, voor dat wat er schuilgaat achter
hulpvragen. Bezuinigingen die aan kwaliteit van leven komen, die niet bedoeld lijken te zijn om het
leven van mensen te verbeteren.
Hulp die W. zelf aan mensen biedt; onrecht op haar manier aanpakken, mensen helpen in het
bureaucratische oerwoud hun weg te vinden en recht te halen.
De hulp die W. van haar familie krijgt, maar niet van anderen kan aannemen.
De ontegenzeglijk grote hoeveelheid problemen waarmee W. te dealen heeft, de problemen die die
problemen weer met zich meebrengen, het door problemen en zorgen bepaalde dagelijkse leven. En
ook, de kracht, de levendigheid, de humor, de liefde voor haar kinderen.
Het idee dat God haar bedoeld heeft om te helpen en aan W. alle problemen geeft, omdat zij die aankan.
De complexe relatie tussen zorg en zelfzorg.
De verhouding systeemwereld en leefwereld.
De Antilliaanse achtergrond van W. Haar verlangen om terug te gaan naar Curaçao, haar handelen dat
door haar temperament bepaald wordt.
De manier van praten; fluisteren, schreeuwen, zingen, met handen en voeten bewegen, woorden
zorgvuldig beklemtonen, het behang en de reclamefolder van Blokker gebruiken om zaken te
verduidelijken … in hoeverre wordt deze mevrouw begrepen, voor gek versleten? Hoeveel mensen van
Antilliaanse afkomst krijgen onterecht een psychiatrische diagnose? Wat is de plaats van interculturele
communicatie in de analyse?
Het gebruik van ‘wij’, ‘zij’, ‘jullie’, ‘ik’ ….
Verwondering ook over het feit dat haar kinderen nog thuis wonen … hoe vaak hebben hupverleners al
op het punt gestaan om een uithuisplaatsing aan te vragen voor een van de kinderen?
De onduidelijkheden die nog in het verhaal aanwezig zijn. Is W. zelf ook ernstig ziek? Anekdotes
waarin het perspectief wisselt: eerst is zij de hulpverlener, vervolgens de hulpvrager.
Wat een bijzondere en sterke vrouw!!!

11 MEI 2016 (mail aan Merel – opgenomen in het logboek)
Hallo Merel,
Ik had gehoopt al een eerste versie van het onderzoeksvoorstel voor te leggen. Schrijven valt me lastig, maar er
is een klein begin. Van een voorstel is zeker nog geen sprake.
Ik worstel met de hoofdvraag. Wat is de impact van een keuze voor Walker als kijkraam voor de hoofdvraag?
Het is werkelijk andersom redeneren: eerst data, dan een methode, dan naar probleem en vraag. 't Blijft vreemd.
Over Walker en de hoofdvraag wil ik graag met je sparren.
Verder wil ik graag met je overleggen over een planning. Ik wil dit studiejaar nog afstuderen, denk zelf dat dat
moet kunnen, maar wil dat graag afstemmen.

Tot morgen, Jhoy
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9 JUNI 2017 (logboekfragment)
Beleid is niet gebaseerd op wat er voor kwetsbare burgers toe doet. (Onderzoeksvoorstel / reactie mail Merel
170525). Tronto maakt het duidelijk in de bespreking van de zorgfases, het verschil tussen m.n. 2 en 3&4. Susan
Brand richtte er haar aandacht op in haar thesis. Ik herinner me haar verbazing toen ze met beleidsmakers sprak
over de ervaringen van burgers met LVB. Hoe kun je beleid maken als de leefwereld niet werkelijk de bron van
je kennis is? Politieke opvattingen, financiële afwegingen (zeker ook politiek), wetgeving. En dan de taal .. het
evocatieve. Daar had Frans het over in ZEB ?? (opzoeken!!). Is het de taal die verdoezelt? Zijn het de witte
middenklasse mannen die (met gekruiste benen, W.) achter hun bureau bedenken wat goed is. Voor wie dan? Ik
ben zelf zo’n witte middenklasse man. Ik kan me niet voorstellen wat het is om W. te zijn. Ik ken een deel van
haar wereld uit de tijd dat ik bij BAKO werkte. Maar kennen, voorstellen, begrijpen en ervaren zijn andere
dingen. Artikel Klaver/Baart … aandacht, geforceerde aandacht. De boodschap om perspectieven te bespreken in
de hoop een glimp op te vangen van andermans ervaring. Dat is zo’n beetje wat ik in de gesprekken met Katya
heb gedaan. Wat zou er gebeuren als ik ook meer zou delen van mijn perspectief?
27 NOVEMBER 2017 (logboekfragment)
Artikel Van Stichel gelezen. Care ethics – Justice – Love – Ricoeur. “Care enables people to see the face and
individuality of the one, ‘le chacun,’ within the anonymous structures of justice that tend to reduce all human
beings to the anonymous each, ‘le on’; justice in its turn is the precondition for love to become incarnated and
made real” (Van Stichel, E. (2014). Love and justice’s dialectical relationship: Ricoeur’s contribution on the
relationship between care and justice within care ethics. Medicine, Health Care and Philosophy, (17), pp. 499508. (Map: documenten/thesis/artikelen/Van Stichel Love and justice).
7 SEPTEMBER 2019 (logboekfragment – codering – oefening beeldmateriaal)
Wat gebeurt er als ik in de tekst ga zoeken naar fragmenten en codes toeschrijf.
Ik geef taal, past die bij de tekst? Als ik naar de foto’s kijk, passen ze wel en
niet bij het verhaal. Netjes, vierkant, zelfs geordend in het ongeordende. Het
oog van W.: altijd alert, altijd angst, altijd risico. Het oog van W.: aandacht,
anderen, Leger de Heils. De agenda van W.: een poging de chaos te temmen.
Contrast: Kunuku-flat, NL-Antillen, stad-dorp, overzicht-drukte. Foto balans
(opvatting over goed leven?): op continuüm bijna tegenovergestelde van het
geleefde leven. De vuist: kracht /spanning /energie /woede /vechten voor de kinderen. God: gestuurd om te
helpen, je krijgt wat je aankan, elk huisje heeft zijn kruisje (mijn socialisatie), ‘zelfs’ de kerk spuugt haar uit. Het
theater: Goffman, rollen, maskers, hoe houdt W. zich staande. Kleur: flets, maar geen zwart/wit. Tegelijkertijd is
W. een kleurrijk persoon. De papegaai, het behang, de humor, Rincon-dag.
15 SEPTEMBER 2020 (notitie overleg Merel)
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