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Antwoorden op andersheid 

Dankwoord

Voor alles natuurlijk grote dank aan ’s Heeren Loo Zorggroep, Stichting Abrona en 

Stichting Severinus voor het financieren en faciliteren van mijn onderzoek. Ik ben 

heel blij met de mogelijkheden die ik hierdoor heb gekregen om kennis te maken met 

de wereld van de verstandelijk gehandicaptenzorgsector, in het bijzonder in omge-

keerde-integratiesettingen. In de afgelopen vijf jaar ben ik me sterk verbonden 

gaan voelen met die wereld. Ook bedankt voor het financieren van de vormgeving en 

uitgave van mijn manuscript in deze mooie vorm en deze bijzondere reeks.

Veel mensen namen deel aan het kennismakingsproces dat vervlochten is met de 

totstandkoming van dit boek. Daarvoor ben ik ieder van hen dank verschuldigd: 

zonder al die ontmoetingen zou dit boek er simpelweg niet zijn gekomen. Omdat het 

te ver gaat om iedere betrokkene hier persoonlijk te bedanken, volgt hieronder een 

selectie van diegenen wier rol in het onderzoeksproces een speciaal plekje in mijn 

geheugen heeft gekregen.

Allereerst de personen met een verstandelijke beperking die, zonder dat zij daar 

veel invloed op konden uitoefenen, een dag, enkele dagen of zelfs een week die  

‘participerende onderzoeker’ in huis kregen. 

Donny, Fleur, Jochem, Marco, Charmene, Ricky, Jean-Paul en Bas van Veld 42: ik kwam 

graag bij jullie, vooral omdat het zo gemakkelijk was om lol met jullie te maken.

Henny  , Sjaan, Paula, Robbie, Johan, Nicole, Jan Willem, Astrid en Gemma van Veld 

48: ieder van jullie liet mij me op eigen wijze welkom voelen. Jan Willem, bij jou kostte 

dit de nodige aarzeling maar dat maakte je uiteindelijke verwelkoming alleen maar 

meer waard.

Cor, Hans, Annie, José, Carla, Marion en Nellie van Hulst 24: met jullie heb ik gezellig 

gedineerd en soaps gekeken. Hans, Annie en José, met jullie bracht ik een bezoek 

aan een repetitie van het zangkoor. Zoveel verschillende stemmen en bewegingen 

tijdens één samenzang had ik nog niet eerder meegemaakt; het was indrukwekkend. 

Walter, Theo, Peter, Martin, Frans en Frans: bij jullie op Laar 2 maakte ik kennis met 

de dynamiek van een echt ‘mannenhuis’. Ik heb veel zitten glimlachen. Theo, wij zijn er 

ook nog een keer samen op uit geweest. Jij vroeg me toen aan het eind van de dag: 

‘Guuste, ben jij gelukkig?’ Die vraag verraste me en ik wist niet wat ik moest zeggen. 

Dat zal ik niet snel vergeten. 

Esmeralda, Bas, Cindy en Jody, bij jullie op Kerkakkerstraat 2 heb ik eerst geluncht 

en daarna lieten jullie me allemaal enthousiast en uitvoerig jullie mooie kamers 

zien. Met drie van jullie mocht ik ook mee naar jullie dagactiviteiten: de bakkerij, de  

boerderij en de technische dienst. Dat was leerzaam en gezellig. 

Judith, Miranda, Elke en Marian, met jullie at ik mee en speelde ik een paar heerlijk 

tells us something about our selves, opinions, preferences, strong and weak points 

and that this experience does not teach us about the other person. Only after we 

acknowledge that difference, otherness and strangeness are relational concepts, 

we can attempt to find fitting answers to the non-erasable and unknowable other-

ness in research, and we will not be able to do justice to these others.  

On the grounds of these findings, I suggest that as researchers we should 

keep striving for a dialogue between the perspectives of various participants in  

research, which delivers knowledge for everyone involved, to gain more insight in 

their own situation and that of others.

At the same time, I can only conclude that this dialogical approach has not drawn 

me closer to the perspectives of the non-speaking participants with intellectual 

disabilities, but has especially given me knowledge about myself in relationship to 

otherness and about possible ways to handle otherness without overpowering it. 

This knowledge was essentially dependant on personal, situational, social and  

cultural influences. In line with Balagangadhara (1994/2005, 2012) and Renders 

(2012), I conclude that we as social scientists can only gain fundamental knowledge 

about otherness and difference if we 1. acknowledge the limits of our own occidental 

thought frameworks and descriptions, and 2. compare these with other personally, 

societal and culturally influenced perspectives about otherness and difference. 

Finally, I suggest that field researchers in the sector of care and support for people 

with intellectual disabilities should employ people with severe intellectual disabili-

ties more often as a benchmark for their research, and I give several examples of 

ways we could perform this.  

In my suggestions for improvements in practice, I advocate for more time and  

attention for dialogue between various interested parties, and a pursuit for more 

room for various ways to cope with differences between people with intellectual 

disabilities and without. This in the knowledge that this space will always be too 

small and the encounters with people with intellectual disabilities will always expose 

doubts, uncertainties and shortcomings. However, it is really about the merit and 

continuing aspiration to get to know one another and to do right. 

Care and support staff professionals should be better equipped, either together 

with their clients, or on their own, to make decisions, to ensure and show that people 

with intellectual disabilities are more than just clients in a care facility. Additionally, 

care providers should be expected to be more honest with their policies, and their 

choices cannot be dependant solely on financial systems from insurance companies, 

but especially from a continuing open dialogue with people with intellectual disabil-

ities, family members, care workers and neighbours without intellectual disabilities. 

Finally, the government should not hold care providers solely accountable to num-

bers, checklists and the physical location of their living and care facilities, but could 

also challenge them to show that their policy takes into account specifically the 

perspectives, lived experience and knowledge of the people directly involved.
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op Berkt 4/6 Belinda, Esther, Astrid, Dorothy, Linda, Petra, Lot, Laura en René en 

op Boshut 1/2 ten slotte, Marchel en Jeffrey.  Door jullie openheid, vertrouwen en 

bereidheid om te vertellen kreeg ik veel relevante (achtergrond)informatie over het 

dagelijks leven in een omgekeerde-integratiesetting. Daarnaast hielpen velen van 

jullie me ook goed op weg met de communicatie met jullie cliënten. 

Terje, ik wil jou er nogmaals voor bedanken dat jij samen met Rolike een bijdrage 

wilde leveren aan een presentatie over mijn eerste onderzoeksbevindingen, bij het 

afscheid van mijn promotor Herman Meininger aan de Vrije Universiteit. 

Ook dank aan alle andere personen met een verstandelijke beperking, alle woon- en  

activiteitenbegeleiders, nachtzorgmedewerkers, bewegingsagogen, fysiotherapeu-

ten, geestelijk verzorgers, beleidsmedewerkers en middenmanagers die bereid- 

willig en open vertelden over hun verwachtingen van en ervaringen met omgekeerde 

integratie. Ik bewonder de humor, het doorzettingsvermogen en de daadkracht 

waarmee velen van jullie jullie vaak verrassende, verwarrende en lang niet altijd  

gemakkelijke werkzaamheden uitvoeren. 

Een speciaal dankwoord voor Ronald, supermarktmanager op Groot-Schuylenburg, 

omdat je niet alleen alle tijd nam om me op de hoogte te brengen van het reilen en 

zeilen van de Attent (nu Spar), maar me op een avond ook uitnodigde om samen met 

jouw gezin de maaltijd te delen. Dat maakte die veldwerkweek in Apeldoorn nog wat 

aangenamer.

Grote dank aan de familieleden van betrokkenen met een verstandelijke beperking 

die bereid waren om een deel van hun zorgen, twijfels, angst, verwarring, hoop en 

verwachtingen te bespreken met een onbekende buitenstaander. Meer dan eens 

hoorde ik dat jullie deze verhalen vrijwel nooit aan anderen vertelden. Dank voor jullie 

openheid en het in mij gestelde vertrouwen. Ik hoop dat jullie in onze samenleving 

meer en meer ruimte zullen gaan ervaren voor de mooie én de moeilijke kanten van 

het leven van en met iemand met een verstandelijke beperking. 

Ook mijn contactpersonen bij de betrokken zorginstellingen, ben ik zeer erkentelijk 

voor hun vriendelijke hulp, interesse en geduld. Zij hielpen mij op weg in hun organi-

saties en de buurt, namen deel aan de klankbordgroepvergaderingen en gedurende 

het onderzoeksproces kon ik met mijn vragen altijd bij hen aankloppen. 

Rolike, door jouw open no-nonsense houding voelde ik me meteen welkom op Het 

Westerhonk. Wat fijn dat jij me kort na onze eerste kennismaking aanbood om bij 

jou thuis te blijven eten en slapen als ik veldwerk deed. Daar heb ik heel wat keren 

gebruik van gemaakt. Ik heb door jou veel geleerd over hoe het er in de afgelopen 

decennia aan toe is gegaan in de verstandelijk gehandicaptenzorgsector. Fijn ook 

dat je de passages over de ontwikkeling van woongebied Polanen wilde meelezen. 

Mijn dank gaat ook uit naar jouw mannen, Bob en Nick, die mijn aanwezigheid niet 

alleen accepteerden, maar mij ook zonder meer betrokken bij hun activiteiten. 

rustige potjes ‘Mens-erger-je-niet’. Judith, jij nam me mee naar jouw werk bij het 

buurtcentrum en Miranda, met jou ging ik naar je vrijwilligerswerk achter de bar bij 

een voetbalclub. Fijn dat dat kon. Jij wees me die avond heel expliciet op de scheve 

machtsverhoudingen tussen personen met en zonder verstandelijke beperking. Dat 

zal ik niet snel vergeten.

Op Koepel 1 ontmoette ik Linda, Jan, Peter, Sary, Mariëtte, Peter, Jos, Dinie, Peter, 

Helma en Raymond. Ook bij jullie heb ik lekker gedineerd. En verder veel stilgezeten. 

Dat deden jullie ook, schijnbaar moeiteloos. Ik vond dat nog niet zo gemakkelijk.  

Peter, jij zat een keer een hele ochtend zwijgend aan de keukentafel te tekenen. Ik 

dacht dat je niet kon praten, maar toen er een duif vlak naast ons voor het raam 

landde, begon je ineens te vertellen hoe je je vader vroeger altijd had geholpen met 

zijn duiven. Dat vond ik een erg mooi moment.

Lou, Wouter, Ina, Samui, Jannie, Henk, Rudie, Roly en Riek: bij jullie in Het Lariksbos 

deed ik allerlei ervaringen op met contact en samenzijn zonder (al te veel) woorden. 

Die ontmoetingen met jullie maakten diepe indruk op mij. Henk, wat was ik blij dat je 

me uitnodigde om nog een keer te komen koken en eten.

Kokkie, Benneke, Henk, Truus, Theo, Willem, Mas en Wim van Het Sparrebos: bij jullie 

heb ik heerlijk thee gedronken en gedineerd. En ook bij jullie deed ik een paar indruk-

wekkende ervaringen op met contact en samenzijn zonder woorden.

Marco, Jan, Miep, Truus, John, Theo, Marsha, Mattie en Marcel van Parklaan 2: ruim 

een week was ik jullie buurman en mocht ik bij jullie ontbijten, koffiedrinken en dineren. 

Dat was iedere keer weer een verademing. Vooral door jou Jan, jij die me telkens 

weer zo ontzettend vriendelijk een zitplek en koffie aanbood.

Jo, Ruud, Jurgen, Ronald, Antoon, Theo, Ad, Lachmi, Henk, Henk, Frank, Mart en Theo: 

de dagen dat ik bij jullie in Berkt 4/6 was, werd ik me er meer en meer bewust 

van hoeveel je met elkaar communiceert door middel van gezichtsuitdrukkingen en  

lichaamstaal. Met enkelen van jullie bezocht ik ook de mis. Jo, wat liet jij me daar 

lachen toen je, nadat er een belletje had geklonken, heel hard door de kerk riep: 

‘IJsco!’. 

René, Reinier, André, Harm, Gert en Cees van Boshut 1: wij hebben samen hard mee-

gezongen met een cd van ‘Normaal’. Daardoor werd het even heel vrolijk in huis, dat 

was fijn.

Jetske, Gerda, Arie, Bernhard, Corrie en Cees: heerlijk om bij jullie op Boshut 2 samen 

te sjoelen na het koffiedrinken! Gerda en Arie, fijn ook dat jullie me uitnodigden om 

nog eens vaker langs te komen. Daar maakte ik graag gebruik van.

Uiteraard wil ik ook de begeleiders en andere personeelsleden die mij in deze woon-

voorzieningen verwelkomden hartelijk bedanken. 

Op Veld 42 waren dat Terje, Wanda, Mandy, Anne-Marie, Peter, Kees, Heidi en Kirsten; 

op Veld 48 Anita, Lenneke en Edith; op Hulst 24 Cindy, Ashley en Jeroen; op Laar 2 

Marleen en Brigitte, op Kerkakkerstraat 2/4  Suzan en Kathleen; op Koepel 1 Tessy, 

Marloes, Marloes, Job en Liset; op Het Lariksbos Alina, Saskia en Jeroen; op Het 

Sparrebos Lucy en Serge; op Parklaan 2 Claudio, Theo, Elizabeth en Jan-Willem; 
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hun motieven en ervaringen met betrekking tot het leven in de nabijheid van jullie 

buurtgenoten met een verstandelijke beperking. Fijn dat jullie tijd en ruimte voor me 

hadden en dat jullie bereid waren om met mij mee te denken. 

Ik ben ook de (voormalige) regiomanagers en bestuurders, alsmede de voormalige 

rijksambtenaren, erkentelijk voor het delen van hun motieven, verwachtingen, 

teleurstellingen en dromen met betrekking tot het bevorderen van de deelname 

van personen met een verstandelijke beperking aan onze samenleving. 

Uiteraard wil ik zeer veel dank uitspreken richting mijn begeleidingsteam, te beginnen 

met mijn promotoren Herman en Tineke. 

Herman, jij hebt me zeer veel laten denken in de afgelopen vijf jaar, zowel door me 

er actief toe aan te zetten als door geduldig naar me te luisteren. Zeer vaak wist je, 

als ik weer eens vastliep in een oerwoud van gedachtekronkels, op overtuigende én 

luchtig wijze een andere, beter begaanbare weg aan te wijzen. Zowel op het gebied 

van schrijven als op het gebied van reflectie heb ik veel van je geleerd. Ook gaf je 

me vanaf het begin van het traject veel vertrouwen, veel meer dan ik zelf had in mijn 

eigen kunnen. Dat had ik nodig. Dankjewel. De relatie met en de oprechte aandacht 

voor de ander hebben een centrale plek in jouw ethiek. Ik heb dat vaak aan den lijve 

ondervonden en me er intellectueel en emotioneel aan gewarmd. Nel, door je inte- 

resse, openheid en goedlachsheid zorgde ook jij ervoor dat ik me altijd welkom voelde 

in Langbroek.

Tineke, ik ben heel blij met de manier waarop jij me hebt begeleid. Jij zag zelfs in 

de meest ruwe, onsamenhangende concepttekst onvermoede en veelbelovende 

mogelijkheden, en precies op de juiste momenten sprak je jouw waardering uit, 

moedigde je me aan of daagde je me uit om het beter te doen. Op de momenten dat 

ik het even helemaal niet meer zag zitten, luisterde je, toonde je begrip en dacht 

je enthousiast mee over alternatieven, waardoor ik vaak weer snel op een pad zat 

met een veelbelovende horizon. Ook jij sprak vaak je vertrouwen in me uit, vooral 

met betrekking tot de manier waarop ik invulling gaf aan ‘jouw’ responsieve evalu-

atiemethode. Dat deed me goed.

Frank, copromotor en vriend, wat heb jij me vaak aan het twijfelen gebracht en 

laten nadenken, maar ook aangemoedigd en veel geleerd over het doen van parti- 

ciperende observatie en het ‘registrerend’ schrijven van veldnotities. De manier 

waarop jij kleine, persoonlijke verhalen kunt contrasteren en verbinden met grote, 

maatschappelijke of geïnstitutionaliseerde verhalen vind ik bewonderenswaardig en 

vaak heel overtuigend. Ik ben blij dat jij als copromotor bij mijn onderzoek betrokken 

was en dat jij je ervaringen, opvattingen en gedachten op het gebied van onderzoek 

en handicap zo gul met me wilde delen. Dat gebeurde een aantal keer ook bij jou 

thuis, in Schepdaal. Daarom wil ik graag ook Sophie bedanken, voor de gastvrijheid, 

de lekkere maaltijden en de plezierige sfeer. Ik voelde me erg bij jullie om mijn gemak.

Karin, ook jij maakte me wegwijs op het Westerhonk. Dankjewel voor alle vragen die 

je via de mail beantwoordde en dat je bij de klankbordgroepvergaderingen bij her- 

haling zo gul je waardering uitsprak voor mijn onderzoek. Tijdens mijn veldwerk heb ik 

ook twee keer van jouw kookkunsten mogen genieten: één keer bij jullie thuis en één 

keer samen met de bewoners en begeleiders van Parklaan 2. Ik houd me aanbevolen 

voor een derde ronde.

Marjan, ook bij jou thuis was ik welkom. Doordat ik in de beginfase van mijn onderzoek een 

hele week bij jou kon slapen, voelde ik me snel op mijn gemak op Groot-Schuylenburg. 

Fijn dat jij bereid was om over van alles en nog wat met mij na te denken en dat je 

geduldig antwoorden zocht op de vele vragen die ik je heb gesteld. Dank ook voor 

het meelezen van de passages over de ontwikkelingen rond Groot-Schuylenburg. 

Ook jouw man Johan dank ik voor zijn gastvrijheid. Philip, jij bedankt voor de gezellig- 

heid samen en Annelinde voor het feit dat ik in jouw afwezigheid gebruik van je kamer 

mocht maken.

Geer, jij verwelkomde me bij Severinus en liep de afgelopen vijf jaar het gehele  

traject met me mee. Je nam altijd alle tijd voor me en vertelde veel over de or-

ganisatie, de ontstaansgeschiedenis van ‘jullie’ wijken en jouw persoonlijke beweeg- 

redenen voor omgekeerde integratie. En je las kritisch mee met de passages over 

de ontwikkelingen op de Berkt en Akkereind. Dank voor jouw openheid, vertrouwen,  

loyaliteit en inbreng, ook bij de organisatie van het symposium. Fijn ook dat jij en je 

vrouw Ciel me uitnodigden om te komen eten en te blijven slapen. 

Ineke, jij nam de tijd om me wegwijs te maken binnen Abrona. Je was enthousiast, 

luisterde veel en verwees me steeds opnieuw door naar de juiste persoon of plek. 

Je toonde geregeld interesse in de voortgang van het onderzoek en las mee met 

de passages over de ontwikkelingen op Sterrenberg. Daarnaast stuurde je ieder 

jaar een kerstkaart naar mijn werkkamer in Amsterdam, die ik meestal pas maanden 

later las. Dank voor je persoonlijke betrokkenheid.

Ook Nico, Anton en Johan ben ik erkentelijk voor het meelezen van de passages 

over de ontwikkelingen op respectievelijk Sterrenberg, Het Westerhonk en 

Groot-Schuylenburg.

Bas, dank voor jouw steun voor het onderzoek binnen ’s Heeren Loo, onder meer als 

lid van de klankborgroep. Zowel bij de totstandkoming van mijn rapportages aan de 

wetenschappelijke raad van ’s Heeren Loo, de organisatie van het symposium als bij 

de transformatie van het manuscript tot het voorliggende boek was jouw inbreng 

en advies van grote waarde. 

Jan, bedankt voor je actieve en enthousiasmerende meedenken tijdens de klankbord- 

groepbijeenkomsten en voor het aansturen van de vergaderingen waarin we het 

symposium voorbereidden. Fijn dat jij je als bestuurder van Abrona zo betrokken 

toont bij wat er in het dagelijks leven in de zorg gebeurt!

De nieuwe buurtbewoners die hebben deelgenomen aan het onderzoek wil ik ervoor 

bedanken dat ze mij vaak al zo snel toelieten in hun woning, om me te vertellen over 
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woorden na de presentaties die ik in de afgelopen vijf jaar hield over mijn onderzoek. 

Het werkt inspirerend om met zoveel gedreven – en vaak persoonlijk betrokken –

mensen te zoeken naar perspectieven die bijdragen aan een goed leven voor de 

meest kwetsbare mensen in onze samenleving.

Dank ook aan alle collega’s, praktijkwerkers en de andere bezoekers van de 

ISED-seminars van 2012 en 2013, de Disability Studies Conference in 2013 en het 

IASSIDD-congres in 2014, die hun waardering uitspraken voor en/of kritische kant-

tekeningen plaatsten bij mijn iteratieve onderzoeksaanpak en de thema’s die deze 

aanpak opleverde. Jullie weten niet half hoe zeer dat me bemoedigde om zo door te 

gaan.

In dat kader wil ik ook de focusgroep ‘Onderzoek m.b.t. mensen met een beperking’ 

rondom Paula Sterkenburg (Vrije Universiteit, afdeling Ontwikkelingspedagodiek) en 

de EMB-groep rondom Carla Vlaskamp (Rijksuniversiteit Groningen, afdeling Ortho-

pedagogiek) noemen. Dank dat jullie me uitnodigden om deel te nemen aan jullie bijeen-

komsten; waardoor ik de mogelijkheid kreeg om kennis op te doen over allerlei inter-

essant lopend onderzoek. Ook bedankt voor jullie bereidheid om te luisteren naar mijn  

pogingen om duidelijk te maken hoe ik onderzoek deed en wat die onderzoeksaanpak 

opleverde.

Theo Niessen, jouw proefschrift, waarin de enactivistische fenomenologie een  

belangrijke pijler is, gaf me na lang zoeken de ruimte en structuur om te vatten wat 

ik tijdens mijn veldwerk had willen doen en waarom. Toen ik jou belde, klonk je zeer en-

thousiast en vijf minuten later had je me alles gemaild wat ik nodig bleek te hebben. 

Dankjewel daarvoor.

Susan, Hannah, Karen, Femke en Saskia van de VUmc-afdeling Metamedica: dank 

voor jullie enthousiaste, welwillende reacties op mijn verzoek om mijn manuscript te 

lezen en me er tijdens een proefpromotie kritische vragen over te stellen. 

Lieve Gerhard en Hanna, dank dat ik in het beginjaar van mijn onderzoek zo veel bij 

jullie in Utrecht mocht komen eten en blijven slapen. Hanna, leuk en leerzaam om 

daarbij in de avonduren een schildercursus bij jou te volgen. Gerhard, dank voor het 

aanvankelijke inhoudelijke meedenken en voor het latere delen van promotieleed. Het 

was belangrijk voor me dat jij in de laatste fase aangaf, dat ik moest voorkomen dat 

mijn promotietraject niets meer zou worden dan ‘overleven’. 

Mijn bovenste beste buurvrouw Audrey, wat was ik blij met jouw vertaalcapaciteiten 

en je arbeidsethos in de laatste twaalf uur voor het verstrijken van de ultieme 

deadline. De hele nacht hebben we aan jouw eettafel doorgewerkt en jij bleef vast-

besloten: het zou ons gaan lukken. En zo geschiede. Top! 

De leden van leescommissie ben ik erkentelijk voor de tijd en aandacht die zij hebben 

besteed aan dat veel te lange manuscript – en natuurlijk voor het feit dat ze er geen 

gaten in hebben geschoten. Geert van Hove, Patrick Devlieger, Harry Kunneman, 

Hans Reinders, Carla Vlaskamp en mijn vroegere afstudeerbegeleider Trudy Dehue: 

allen hartelijk dank! 

Carla, jou ben ik daarnaast ook dankbaar voor de werkplek die ik in het jaar na de 

geboorte van Yaro door jouw bemiddeling kreeg bij de afdeling Orthopedagogiek van 

de Rijksuniversiteit Groningen. Hierdoor kon ik in het eerste jaar van het schrijf- 

proces met veel concentratie en zonder al te veel afleiding dichtbij huis een grote 

stap in de goede richting zetten. 

Geert, jou wil ik ook bedanken voor de vriendelijke en bemoedigende woorden die je 

uitsprak als we elkaar in de afgelopen jaren tegenkwamen op congressen of andere 

bijeenkomsten. 

Mijn collega’s van de sectie Praxis van de faculteit Godgeleerdheid van de Vrije  

Universiteit ben ik erkentelijk voor die keren dat ik in de vergadering enkele casussen 

mocht presenteren, waarop jullie vervolgens zorgvuldig reflecteerden. 

Als voormalig sectieleider was Hijme daarnaast ook geregeld in voor een openhartig 

praatje en een kop koffie, waardoor ik me al snel op mijn gemak voelde op de afdeling. 

Ook de gezamenlijke etentjes waaraan ik heb deelgenomen, droegen hieraan bij.

Ruard, jou ben ik dankbaar voor je adequate hulp en adviezen, (opvallend genoeg) 

vooral bij administratieve vragen rondom het onderzoeksbudget en de organisatie 

van het symposium.

Dank ook aan Julian Muller, Zuid-Afrikaanse researcher-in-residence bij onze sectie 

in 2010, die in de eerste maanden van mijn aanstelling uitgebreid de tijd nam om 

samen met mij na te denken over de beste aanpak van mijn dataverzameling. Je  

luisterde naar me en drukte me toen op het hart om de verhalen van de betrokkenen 

die in potentie het meest gemarginaliseerd werden centraal te stellen in mijn 

onderzoek. Dat advies heb ik in mijn oren geknoopt. Baie dankie!

 

Alma, Susanne, Annica, Tessa en Johan, als medeleden van de promovendigroep 

van Herman wil ik jullie bedanken voor het delen van ups en downs en voor jullie  

luisterend oor voor en constructieve feedback op mijn conceptteksten en andere 

gedachtespinsels. 

Eline, als post-doc maakte jij ook twee jaar deel uit van deze groep. Ik waardeer de 

kritische vragen die je stelde en de gedachten die je deelde over mijn onderzoek, 

niet alleen tijdens de vergaderingen van de promovendigroep maar ook op verloren 

momenten bij vergaderingen van het onderzoekersplatform ‘Disability Studies,  

inclusie en belonging’ (en één keer tijdens een wandeling in het prachtige bos rondom 

jullie huis).

Ook de leden van dat mooie onderzoekersplatform ‘Disability Studies, inclusie en  

belonging’ wil ik hartelijk bedanken voor hun kritische vragen én bemoedigende 
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Leendert, collega-responsief evaluator en meelezer-met-andere-ogen, bedankt 

voor de aandacht en zachtheid waarmee je hoofdstuk 4, 5 en 6 hebt behandeld. Ik 

ben benieuwd naar de uitkomsten van jouw onderzoek en ben te zijner tijd graag tot 

wederdienst bereid. 

Lieve Doortje, dank voor je grote bereidheid om te helpen – zowel inhoudelijk als  

procesmatig (door me geregeld te voorzien van eten en een slaapplek). De dialoog 

met jou gaf me veel zekerheid en twijfel. Beide had ik nodig om verder te komen.  

Fijn ook dat je zoveel tijd en aandacht wilde geven aan het meelezen van mijn boek-

in-wording. En hoewel we het misschien niet altijd eens zijn over de weg die afgelegd 

moet worden in de omgang met de kwetsbaarheid van anderen (en van onszelf), 

over de richting toch wel zeker! Ik ben blij en trots dat je mijn paranimf wilt zijn. 

Lieve Tjerk, mijn andere paranimf, net als bij mijn afstudeeronderzoek was je ook 

bij dit onderzoek weer nauw betrokken. Je luisterde, dacht en las mee, deelde je 

eigen ervaringen en onzekerheid in de zorg voor doofblinde mensen en mensen met 

een verstandelijke beperking en reageerde genuanceerd en bemoedigend op mijn 

observaties. Ik zei het al eens eerder, maar het kan geen kwaad om het eens te  

herhalen: ik ben blij en trots om zo’n vriendbroer te hebben. 

Een en ander gebeurde geregeld ook bij jou thuis, waar ik tijdens mijn veldwerk geregeld 

at en sliep en waar ik me altijd welkom voelde. Dat lag natuurlijk voor een belangrijk 

deel ook aan Margreet, die het dan met twee van die ‘doordenkers’ moest zien uit te 

houden. Dank voor je gastvrijheid, Margreet, en ook voor die paar mooie wandelin-

gen die wij in het bos rondom jullie oude huis hebben gemaakt. 

Hennie, vriend, dank dat je mij ruim drie jaar geleden uitnodigde in je huis en in je 

leven. Ik ben blij met onze vriendschap, die me geregeld laat nadenken over wat het 

voor mij betekent om vrienden te zijn. Ik geniet en leer van onze telefoongesprekken 

en van de momenten dat we samen zijn. En ik leer ook over ons contact als het even 

niet loopt. Jij gaat dit boek nooit lezen. Toch hoop ik dat je weet dat je belangrijk 

bent geweest voor het schrijven ervan.

Liefste  Vanessa, mijn vlinder, dankjewel voor je zeer grote vertrouwen  en  uithoudings- 

vermogen. Je hebt tijdens het onderzoeksproces naar heel wat verwarde verhalen 

en gedachtekronkels van mij geluisterd en me daardoor geholpen bij het struc-

tureren en interpreteren van mijn dataverzameling. Je typte een ellenlang inter-

viewtranscript voor me uit. Ook heb je me herhaaldelijk moed ingesproken als ik door 

de bomen het bos niet meer zag en probeerde je me op allerlei manieren te ontzien, 

zodat ik kon blijven focussen. Het laatste jaar van mijn onderzoek deed je, naast 

het aanhoren van mijn getwijfel en gemaal, zelfs het gehele huishouden en vrijwel de 

gehele zorg voor en opvoeding van Yaro en Zelja. Daar is meer voor nodig dan een 

‘dankjewel’. Ik zal mijn uiterste best doen om een manier te vinden om je laten mer- 

ken hoe blij ik met al die door jou gegeven ondersteuning ben.


