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To see a world in a grain of sand,

And a heaven in a wild flower,

Hold infinity in the palm of your hand,

And eternity in an hour

(William Blake – Auguries of Innocence)
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InleIdIng

De eerste tekst die ik las toen ik begon aan de afstudeerrichting cultuur- en 
godsdienstpsychologie in Nijmegen was Acts of Meaning van Jerome Bruner (1990). Dit was mijn 
kennismaking met de narratieve psychologie, de benadering die in dit proefschrift centraal staat. 
Ik was na twee jaar inwijding in de experimentele psychologie meteen gefascineerd door de 
rijkdom, diepgang en eruditie die sprak uit Bruners boek. Hoewel ik veel van zijn literaire 
taalgebruik niet begreep en op waarde kon schatten, en dus ook niet in staat was hier kritisch op 
te reflecteren, opende dit boek voor mij de wereld van een psychologie die de levende, 
liefhebbende, lijdende, stervende mens (Freeman, 1997) centraal stelt. Deze psychologie streeft 
naar inzicht in de mens van vlees en bloed, levend in de complexiteit en chaos van het alledaagse 
leven, in plaats van de ‘in vitro’ proefpersoon van de experimentele psychologie. Dít was de 
psychologie waar ik me in wilde verdiepen. Mijn promotieonderzoek aan de Universiteit voor 
Humanistiek, waarvan ik hier verslag doe, bood mij de gelegenheid om de narratieve psychologie 
beter te leren kennen en een antwoord te vinden op de vraag hoe een narratief-psychologische 
benadering in een concreet onderzoek toegepast kan worden. 

Toen ik aan dit proefschrift begon, stuitte ik op het probleem dat er nog nauwelijks 
handboeken voor narratief (psychologisch) onderzoek waren. Centrale publicaties die de basis 
vormen van de narratieve psychologie zoals Actual Words, Possible Minds (Bruner, 1986) en het 
reeds genoemde boek van hem, Narrative Psychology: The Storied Nature of Human Conduct 
(Sarbin, 1986), Narrative Knowing in the Human Sciences (Polkinghorne, 1988) en de serie The 

Narrative Studies of Lives (Josselson & Lieblich, 1993, 1995; Lieblich & Josselson, 1997) gaven de 
richting aan waarin dit spannende nieuwe vakgebied zich zou moeten ontwikkelen. Na het lezen 
ervan bleef ik echter vragen hebben over de concrete toepassing van een narratief-psychologische 
benadering in onderzoek. Ik bleek niet alleen te staan met mijn vragen. De drie co-directeuren van 
het Centrum voor Narratief Onderzoek in Londen (Corinne Squire, Maria Tamboukou en Molly 
Andrews) vatten de stand van zaken van de relatief recente narratieve benadering in het 
menswetenschappelijke onderzoek (inclusief de psychologie) onlangs samen in hun introductie 
van de bundel Doing Narrative Research (2008). Volgens Squire, Tamboukou en Andrews zijn 
duidelijke aanwijzingen voor het analyseren van data geïllustreerd met heldere voorbeelden 
– zoals die bestaan in andere vormen van kwalitatief onderzoek met een langere traditie – 
zeldzaam. Er zijn weinig helder gedefinieerde debatten waarin duidelijke posities ingenomen 
worden over conflicterende benaderingen in het veld en hoe hier als onderzoeker mee om te 
gaan, noch is er sprake van algemeen geldende regels over wat geschikte data zijn, wat een 
geschikt analyseniveau of een adequate onderzoeksmethode is. Er bestaat zelfs geen 
overeenstemming over het kernbegrip ‘narratief’. Voorts zijn Squire en collega’s van mening dat 
de verdere ontwikkeling van het narratieve onderzoek hen in staat zal stellen om verschillende en 
soms conflicterende betekenislagen in verhalen en settingen waarin mensen verhalen vertellen te 
zien, deze in een zinvolle dialoog met elkaar te brengen, en zodoende meer te begrijpen van 
individuele en sociale verandering. Omdat ik deze inzet van harte ondersteun, en tegelijkertijd de 
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kritische blik van Squire en haar collega onderzoekers deel, ben ik blij dat ik de narratieve 
psychologie als methodologie in dit proefschrift verder mag uitwerken. Dit promotieonderzoek is 
bovendien een kans om een narratief-psychologische onderzoeksmethodologie in te brengen in 
het domein van de gezondheidsbevordering en opnieuw onder de aandacht te brengen in 
Nederland en. Dit laatste was begin jaren negentig al gedaan door onder andere Jeroen Jansz 
(1993) in het inmiddels opgeheven tijdschrift Psychologie en Maatschappij.

De keuzes voor het onderzoeksdomein (de gezondheidsbevordering), het onderzoeks-
onderwerp (gezond leven) en de participantengroep (Marokkaanse en Nederlandse ouderen met 
een lage sociaal-economische achtergrond) kwamen voort uit het project ‘Zin in Gezond Leven’ 
(ZGL). Dit project, waarin de betekenisverlening aan gezond leven door ouderen van verschillende 
achtergronden onderzocht werd, vormt de setting van mijn onderzoek. In het ZGL-project, dat liep 
van 2002 tot en met 2004 in Rotterdam, participeerden naast de Universiteit voor Humanistiek  
de GGD Rotterdam en Transact (centrum voor etniciteit- en seksespecifieke hulpverlening). 

De situering in deze concrete onderzoekssetting is belangrijk om ervoor te zorgen dat 
mijn bijdrage in dit boek aan de ontwikkeling van de narratieve psychologie als 
onderzoeksmethodologie niet plaatsvindt in een vacuüm. Het gaat me tenslotte niet om 
methodologieontwikkeling op zichzelf, maar om de narratieve psychologie zodanig verder te 
ontwikkelen dat de doelstellingen van deze psychologie beter behaald kunnen worden. Eén van 
die doelstellingen is het genoemde inzicht in de levende, liefhebbende, lijdende, stervende mens. 
Maar de narratieve psychologie beoogt bovendien een brug te slaan tussen theorie en praktijk 
door de aandacht voor het bijzondere en contextuele in plaats van het algemene (Polkinghorne, 
1988). Vaak heeft de narratieve psychologie ook een politieke dimensie, gericht op het stem geven 
aan en de empowerment van gemarginaliseerde groepen (Squire, Andrews, Tamboukou, 2008). 
Tenslotte heeft narratief-psychologisch onderzoek veelal een transformerende dimensie 
(Freeman, 2003), dat wil zeggen dat het gericht is op het bestuderen van en bijdragen aan 
persoonlijke en sociale verandering (Emerson & Frosh, 2004). 

De praktijk waar ik me op richt is gezond leven. Gezond leven verwijst kort samengevat 
naar gezondheid in positieve zin, dat wil zeggen als meer dan de afwezigheid van ziekte.  
De ervaring van positieve gezondheid als aanwezigheid komt dicht in de buurt zingeving, zo leid 
ik af uit cross-cultureel onderzoek naar de betekenis die mensen hieraan geven: 1) zich vitaal en 
vol energie voelen, 2) een gevoel van doel in het leven hebben, 3) ervaren van verbondenheid met 
een gemeenschap, 4) in staat zijn dingen te doen waarvan men geniet, 5) goede sociale relaties 
hebben en 6) een gevoel van controle over eigen leven en levensomstandigheden ervaren 
(Laverack, 2004). Gezond leven zoals ik het opvat in dit onderzoek is een multidimensionaal 
concept, waarin ik naast de existentiële, geestelijke, sociale én gedragsmatige dimensie van 
gezondheid ook nadrukkelijk een fysieke dimensie onderscheid. Mijn gedachte daarbij is dat, 
hoewel gezond leven niet beperkt blijft tot gezondheid van lijf en leden (en gezondheid zo opgevat 
ook geen noodzakelijke voorwaarde is om van gezond leven te spreken), mensen zich wel tot deze 
lijfelijke dimensie verhouden in hun vormgeving aan gezond leven.

Probleemstelling 
De probleemstelling, bestaande uit doel- en vraagstelling, kan nu als volgt geformuleerd 

worden: Het hoofddoel van mijn onderzoek is een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling 

van een narratief-psychologische onderzoeksmethodologie die geschikt is voor het 
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wetenschappelijk onderzoek naar gezond leven. Deze onderzoeksmethodologie kan vervolgens 
een rol spelen in de opleiding van gezondheidsprofessionals en van onderzoekers – en dan vooral 
degenen die zich richten op (migranten)ouderen – die zich willen bekwamen in narratief 
onderzoek. Een indirecte doelstelling is om bouwstenen aan te leveren voor een opleidingsprofiel. 
Dit onderzoek draagt via de theoretische exploratie van het verband tussen verhalen en gezond 
leven tevens indirect bij aan de ontwikkeling van een narratieve gezondheidsbevordering.  
Het onderzoek op zich bevordert gezond leven nog niet. De centrale vraagstelling is: hoe kan de 

narratief-psychologische onderzoeksmethodologie geschikt worden gemaakt voor onderzoek naar 

gezond leven?

Methodologie vat ik hier in ruimere zin op (vgl. De Groot, 1961) en betreft niet alleen een 
(georganiseerde) verzameling methoden en technieken (een ‘tool kit’), maar ook achterliggende 
normen en uitgangspunten. Methodologie in ruimere zin opgevat betreft ook de analyse van de 
onderzoeksprincipes of procedures in een bepaald veld, de vooronderstellingen die daarin 
aangenomen worden, richtlijnen voor theorievorming- en toetsing en het overlapt gedeeltelijk 
met epistemologische en ontologische kwesties, die meer tot het terrein van de 
wetenschapsfilosofie behoren. De overlap met filosofische aangelegenheden is goed zichtbaar 
wanneer onderzoeksmethoden in verband worden gebracht met meta-theoretische stromingen, 
zoals fenomenologie, hermeneutiek, post-positivisme, etc. (zie bijv. Patton, 2002). In mijn 
proefschrift ontwikkel ik de narratieve psychologie door eerst inhoudelijk en methodologisch 
voorwerk te doen ten aanzien van het onderwerp gezond leven en de narratieve psychologie als 
vorm van kwalitatief onderzoek. Na deze preparatie exploreer ik welk narratief 
onderzoeksrepertoire geschikt is voor de bestudering van (potentieel) gezond leven. Vervolgens 
concretiseer ik deze benadering tot een passende onderzoeksmethodologie. Aan de hand van de 
toepassing hiervan op drie voorbeeldcasussen beoog ik de mogelijkheden van een narratief-
psychologische onderzoeksmethodologie te demonstreren, te evalueren en op relevante punten bij 

te stellen.

Opzet van het boek
Het boek bestaat uit vier delen en tien hoofdstukken. Na de inleiding begint het eerste 

deel, getiteld ‘Prepareren’. In dit deel zet ik de richting uit waarin de methodologie zich zou 
moeten ontwikkelen. In hoofdstuk 1 introduceer ik daartoe eerst de onderzoekssetting en verken 
ik het fenomeen gezond leven. Deze verkenning levert een aantal aandachtrichtende begrippen op 
voor de ontwikkeling van de narratief-psychologische methodologie gericht op de bestudering 
van gezond leven. Voorbeelden van dergelijke begrippen zijn de hierboven genoemde kenmerken 
van gezond leven als positief en multidimensioneel. In hoofdstuk 2 bouw ik voort op deze 
begrippen door een heoretisch kader uit te werken waarin ik gezond leven conceptualiseer als 
een dynamische relatie tussen individu en omgeving. Het eerste deel sluit af met een kort 
hoofdstuk (3) over de methodologische kwaliteitseisen die aan goed narratief onderzoek gesteld 
worden.

In het tweede deel van het boek, getiteld ‘Exploreren’, beschrijf ik mijn zoektocht naar 
relevante stromingen, benaderingen en begrippen voor de ontwikkeling van de narratieve 
psychologie als methodologie voor de bestudering van gezond leven. In hoofdstuk 4 schets ik de 
contouren van de te ontwikkelen narratieve psychologie en verantwoord ik de door mij gekozen 
afbakening. In dit hoofdstuk presenteer ik ook de resultaten van mijn zoektocht naar een geschikt 
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narratief voor gezond leven. Dit hoofdstuk levert daarmee de eerste analytische middelen op. In 
hoofdstuk 5 zet ik de verkenning van de narratieve psychologie als benadering voort door uit te 
werken hoe mensen via het vertellen van verhalen hun gezonde leven kunnen vormgeven. Op 
basis van dit hoofdstuk breid ik de analytische middelen uit met enkele interpretatieve vragen 
(vragen die de narratieve onderzoeker in de analyse stelt aan de data) 

In het derde deel met de titel ‘Concretiseren’ werk ik een methode van onderzoek en 
analyse uit en zet ik stappen om die verder te ontwikkelen. Dit ontwikkelen bestaat uit het 
demonstreren, evalueren en doen van eventuele bijstellingen van analytische middelen. Ik begin 
in hoofdstuk 6 met de explicitering van de methodologische overwegingen en gemaakte keuzes in 
de dataverzameling en dataverwerking. In hoofdstuk 7 werk ik een dialogisch-narratief analytisch 
kader uit dat aansluit bij de conceptualisering van gezond leven als dynamische relatie tussen 
individu en omgeving. Dit analysekader pas ik toe op drie voorbeeldcasussen die ieder 
methodologisch gezien een uitdaging vormen vanwege de voor het betreffende interview 
typerende interactie tussen interviewer en geïnterviewde. In hoofdstuk 7 botsen de interviewer 
en geïnterviewde. In hoofdstuk 8 lopen de rollen van interviewer en geïnterviewde door elkaar en 
in hoofdstuk 9 is de sociale en culturele afstand tussen interviewer en geïnterviewde relatief 
groot in vergelijking met de andere interviews. Het vierde deel, ‘Oogsten’ bestaat uit een 
nabeschouwing waarin ik het ontwikkelingsproces in dit boek evalueer door per deel de 
methodologische opbrengsten te oogsten en te reflecteren op de bijdrage aan de vraagstelling. 



deel I
PrePareren



…we pretend that modern medicine is a rational science, all facts, no nonsense, 
and just what it seems. But we have only to tap its glossy veneer for it to split 
wide open, and reveal to us its roots and foundations, its old dark heart of 
mysticism, magic and myth…there is, of course, an ordinary medicine, an 
everyday medicine, humdrum, prosaic, a medicine for stubbed toes, quinsies, 
bunions and boils; but all of us entertain the idea of another sort of medicine, 
of a wholly different kind: something deeper, older, extraordinary, almost 
sacred, which will restore to us our lost health and wholeness, and give us a 
sense of perfect well-being. For all of us have a basic intuitive feeling that once 
we were whole and well; at ease, at peace, at home in the world; totally united 
with the grounds of being; and that we lost this primal, happy, innocent state, 
and fell into our present sickness and suffering. We had something of infinite 
beauty and preciousness – and we lost it; we spend our lives searching for 
what we have lost; and one day, perhaps, we will suddenly find it, and this will 
be the miracle, the millennium.
Oliver Sacks, Awakenings (1982, pp.26-27)

En daarom luister ik naar Schubert als ik autorijd. Zoals ik daarnet al zei, zijn 
bijna alle vertolkingen op de een of andere manier niet perfect, onvolmaakt. 
Maar een góéde onvolmaaktheid – een onvolmaaktheid barstensvol goede 
dingen – stimuleert het denken en scherpt de aandacht. Als ik achter het stuur 
moet luisteren naar een perfecte uitvoering van een perfect stuk muziek, ben 
ik bang dat ik zin krijg om mijn ogen te sluiten en me te pletter te rijden. Maar 
als ik de sonate in D-groot aan heb staan, weet ik dat ik luister naar de grens 
van het menselijk kunnen. Dan besef ik dat er een volmaaktheid bestaat die 
slechts kan worden uitgedrukt door een eindeloze opeenstapeling van 
onvolmaaktheden. En persoonlijk vind ik dat uiterst bemoedigend.
Oshima in Kafka op het Strand (Haruki Murakami, Nederlandse vertaling uit 2006, p.161)
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Vertrekpunt

In dit hoofdstuk beschrijf ik het vertrekpunt voor  
de ontwikkeling van de onderzoeksmethodologie  
door het expliciteren van de onderzoekssetting,  
de context van de gezondheidsbevordering, de 
participantengroep van mijn onderzoek en het te 
bestuderen  fenomeen gezond leven. Ten eerste 
introduceer ik de setting waarin het onderzoek 
plaatsvond: het project Zin in Gezond Leven. Ik ga in 
op de achtergronden, doelstellingen, doelgroep en 
werkwijze van het project. Ten tweede verken ik het 
fenomeen gezond leven en verhelder ik de relevantie 
van de bestudering daarvan aan de hand van de 
ontwikkeling van het begrip in de gezondheids-
bevordering en de humanistiek. Bij die bestudering 
moet de onderzoeker wel in de gaten houden dat 
gezond leven een ideologisch en moreel karakter 
heeft. Tot slot identificeer ik de aandacht richtende 
begrippen die ik meeneem in de exploratie en 
concretisering van de narratieve psychologie.
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1.1. de onderzoekssetting
Het project Zin in Gezond Leven (ZGL-project) vormt de onderzoekssetting die het 

uitgangspunt en de testcase vormde voor de ontwikkeling van de narratief-psychologische 
methodologie. In deze paragraaf bespreek ik achtereenvolgens de achtergrond en doelstellingen 
van het ZGL-project, de keuze in dit project voor de dialogisch-participatieve werkwijze, de 
werving en selectie van de geïnterviewden en de interviewers, het soort interview waar voor 
gekozen werd, de training van de interviewers, de analyse van de interviews en tot slot een korte 
schets van de maatschappelijke, culturele en religieuze context waarbinnen het onderzoek 
plaatsvond.

1.1.1. Het project Zin in Gezond Leven
Zorgonderzoek Nederland (ZonMw) introduceerde het programma Gezond Leven (GL) in 

2001 om een vernieuwingsimpuls in de gezondheidsbevordering tot stand te brengen. De 
beoogde nieuwe manier van denken en handelen betrof onder andere een verbreding van de 
focus van gezondheidsbevordering die eenzijdig gericht was op preventie en risicomijding naar 
het bevorderen van gezondheid in positieve zin (meer dan de afwezigheid van ziekte, zie §1.2.3. en 
§2.2.2.), het ontwikkelen van een diversiteitsperspectief op gezondheid, en het stimuleren van 
empowerment. Deze doelstellingen werden uitgewerkt in het project Zin in Gezond Leven 
(ZGL-project, zie voor het projectvoorstel Houten, Mens-Verhulst & Jacobs, 2001), dat een van de 
77 projecten was in het kader van het grotere ZonMW programma Gezond Leven1. Vanuit een 
diversiteitsperspectief werd de aandacht gevestigd op de manier waarop categorieën van verschil 
– in dit project sekse, etnische achtergrond, leeftijd en klasse – zowel het lichamelijke, psychische, 
sociale als culturele bestaan raken en daarmee de wijze van gezond leven. In plaats van op 
homogeniteit werd op heterogeniteit geanticipeerd (Mens-Verhulst, 2001a; Mens-Verhulst, 
2001b). Conform het empowermentdoel2 werd deze diversiteit niet als een belemmering voor het 
behalen van gezondheid(swinst) beschouwd, maar als een gegeven dat in faciliterende zin kan 
worden ingezet.

Het project richtte zich op Rotterdamse ouderen met een lage sociaal-economische 
achtergrond, toegespitst op mannen en vrouwen, van Nederlandse en Marokkaanse herkomst. De 
keuze voor deze doelgroepen was mede ingegeven door de participatie van de GGD Rotterdam, 
die aansluiting bij deze groepen wilde verbeteren. Uit de epidemiologie en praktijk was bekend 
dat de latere levensfase extra risico’s voor gezond leven met zich meebrengt: men moet zich gaan 
verhouden tot een verhoogde kans op verlies (van werk, gezondheid of partner), een mogelijk 
geringere financiële draagkracht, de eigen belichaamde kwetsbaarheid en eindigheid, en de 
negatieve beeldvorming rond ouderen in de Nederlandse samenleving. Hiermee is een aantal 
materiële, existentiële en sociale grenzen geïmpliceerd waartoe gezondheidsbevorderaars en 
ouderen in hun dagelijkse gezonde leven zich moeten verhouden. Het project was gericht op 
‘ouder wordende mensen’. Dit betreft niet zozeer de oudere ouderen, maar degenen waarvan de 
kinderen het huis verlaten en die kleinkinderen krijgen en/of degenen die zich in de transitiefase 

1 Zie voor meer informatie over dit project en het grotere programma Gezond Leven www.zonmw.nl/nl/onderwerpen/
alle-programma-s/gezond-leven/afgerond/zin-in-gezond-leven/ [toegang 12 maart 2010] en www.loketgezondleven.
nl/i-database/interventies/z/2201/ [toegang 1 februari 2010]. 

2 Empowerment als strategie staat voor het – persoonlijk en collectief – aanspreken van de eigen kracht en het 
verlangen van mensen om gezond te leven en voor aandacht voor de maatschappelijke en culturele factoren die de 
zeggenschap van mensen over hun eigen leven en gezondheid kunnen bevorderen (Jacobs, 2001).
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bevinden van een werkend bestaan naar een AOW of pensioen. De formulering van de doelgroep, 
nadrukkelijk niet in termen van biologische leeftijd alleen, vraagt aandacht voor het dynamische 

karakter van gezond leven en voor een levensloopperspectief.
In het projectvoorstel werd op basis van literatuuronderzoek een aantal tekortkomingen 

geconstateerd in de gangbare gezondheidsvoorlichtings- en opvoedingsmodellen (afgekort 
GVO-modellen), en GVO-interventies. Deze modellen richten zich vaak op één factor van gezond 
leven of op een beperkt aantal thema’s zoals de BRAVO-thema’s (bewegen, niet roken, matig met 
alcohol, gezonde voeding, veilig vrijen en ontspanning). Daarbij blijven existentiële vragen of 
problemen onderbelicht. Het beperkt aantal thema’s sluit bovendien onvoldoende aan bij de 
ervaren problemen en ondersteuningsbehoeften van specifieke doelgroepen, en de GVO- 
interventies worden teveel top-down zonder participatie van de doelgroepen ontwikkeld. 
Daarnaast zijn de modellen en interventies vaak gestoeld op rationalistisch en individualistisch 
georiënteerde theorieën, waarin emotionele en automatische processen3 als storende in plaats van 
vanzelfsprekende factoren worden gezien. Het universalistische mensbeeld vervolgens dat ten 
grondslag ligt aan de theorieën, bagatelliseert ten onrechte de sociale en culturele gesitueerdheid 

van gezondheid.
Deze samenvatting van lacunes leidde tot de conclusie dat de gangbare GVO-modellen 

onvoldoende zijn afgestemd op de sociale, culturele en existentiële diversiteit van de huidige 
samenleving. Het project beoogde daarom een etniciteit- en seksespecifiek referentiekader4 voor 
gezond leven te ontwikkelen. De resultaten moesten tevens leiden tot de ontwikkeling van een 
toolkit5 voor het werken met ouderen in de gezondheidsbevordering. De hierboven 
geformuleerde uitgangspunten en de gesignaleerde tekortkomingen in de GVO-modellen hebben 
gediend als vertrekpunt voor het promotieonderzoek. De bedoeling was dat ik als promotieonder-
zoeker in het ZGL-project een narratief-psychologische onderzoeksbenadering zou inbrengen.

1.1.2. De interviewers en geïnterviewden en de participatief-dialogische werkwijze
In het ZGL-project is vanuit normatief-ethisch geïnformeerd empowermentperspectief 

gekozen voor een vorm van peer-peer onderzoek, waarbij leden van de doelgroep van het 
onderzoek participeerden als medeonderzoekers. Door het inzetten van peers en intermediairs 
als interviewers werd gestreefd naar overbrugging van de sociale afstand tussen onderzoeker en 
onderzochte. Het zou een manier zijn om dichter bij de perspectieven van onderzochten te komen 
en makkelijker een vertrouwensrelatie met hen op te bouwen. Sociale nabijheid en bekendheid 
worden ook wel beschouwd als voorwaarden voor geweldloze communicatie (Bourdieu, 1999). 
De participatie door leden van doelgroep in het project bleef beperkt tot het werven, interviewen, 
in beperkte mate analyseren, en het implementeren van de toolkit. Zij waren niet betrokken bij de 
opzet van het project en het formuleren van de doelstellingen6.

3 ‘“Automatische processen’” is een (neuro)psychologische aanduiding voor onbewuste processen die een groot 
gedeelte van ons gedrag blijken te sturen. De term automatisch is neutraler dan de met de psychoanalyse 
geassocieerde term onbewuste.

4 Collega onderzoekers in het project vergeleken de opvattingen over gezond leven van Marokkaanse en Nederlandse 
vrouwen (Bavel & Mens-Verhulst, 2004) en van Marokkaanse en Nederlandse mannen (Mens-Verhulst & Bavel, 2006). 

5 Deze toolkit is ontwikkeld en op te vragen bij Movisie (waarin Transact inmiddels is opgegaan) via de website www.
movisie.nl/121028/def/home/trainingen/trainingen/zin_in_gezond_leven_gezondheidsbevordering_voor_ouderen/ 
[toegang 12 maart 2010].

6 Zie voor gradaties van participatie de participatieladder van Pretty (in: Jacobs, Braakman & Houweling, 2005).
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In de werving en selectie van de geïnterviewden en de interviewers is gestreefd naar 
variatiedekking (variatie ten aanzien van verschillende identiteitsposities) om de externe 
validiteit7 van het onderzoek te vergroten. De gedachte was dat variatie wat betreft bijvoorbeeld 
gehuwde status, arbeidsverleden en mobiliteit het dekkingsgebied van de betekenisverlening in 
het onderzoek zou vergroten. In totaal namen vier intermediairs en vier peers deel aan het 
project; vier mannen en vier vrouwen; vier Marokkanen en vier Nederlanders. De peers en 
intermediairs werden geworven door de GGD Rotterdam. Drie intermediairs hadden een functie 
als gezondheidsvoorlichter voor ouderen of migranten, en een intermediair was werkzaam als 
maatschappelijk werker. De peers waren allen laagopgeleide ouderen. Naast de peers hebben 
hoogopgeleide intermediairs, medewerkers van Transact, de GGD en de Universiteit voor 
Humanistiek interviews gehouden.

Er is zoveel mogelijk geprobeerd interviewers en geïnterviewden te matchen wat betreft 
sekse, etniciteit en waar mogelijk ook leeftijd. De matching betrof in het geval van de peer-
peerinterviews ook opleidingsniveau. De medewerkers van Transact, de GGD en de universiteit 
waren boven de 40 en waar mogelijk boven de 50 jaar. Ik was met 26 jaar beduidend jonger. Ik 
vond het belangrijk zelf ook te interviewen om op die manier uit eerste hand mijn 
onderzoekssubjecten- en data te leren kennen. In het project heb ik net als andere 
projectgroepleden geïnterviewd uitgaande van een matching op etniciteit en sekse. In totaal heb 
ik twee Nederlandse vrouwen geïnterviewd. In aanvulling daarop heb ik besloten na afloop van 
het project een interview te houden met een Marokkaanse man en een Marokkaanse vrouw om zo 
meer vertrouwd te raken met de Marokkaanse groep.

De peers en intermediairs waren verantwoordelijk voor de werving en selectie van 
geïnterviewden in hun eigen peergroep. Zij kregen de opdracht binnen de ‘homogene’ groep 
ouderen (in de leeftijd van 55 tot en met 75 jaar) met een lage sociale en economische positie, en 
woonachtig in Rotterdam specifiek te zoeken naar variatie in identiteitsposities die mogelijk 
relevant waren met betrekking tot gezond leven. Die variatie werd gezocht in sekse (man, vrouw), 
etniciteit (Marokkaanse en Nederlandse afkomst), mobiliteit (variërend van heel tot slecht 
mobiel), gezondheidstoestand (variërende mate van gezondheidsklachten), religieuze 
identificatie (actief of passieve identificatie met een bepaalde religie of levensbeschouwing), 
burgerlijke staat (getrouwd, gescheiden, weduwe/weduwnaar, alleenstaand en met of zonder 
kinderen en kleinkinderen). Naast deze specifiek van tevoren geïdentificeerde identiteitsposities, 
vroegen we de peers en intermediairs te zoeken naar mensen die van hen verschilden.

Totaal werden binnen het project 32 interviews gehouden (8 Nederlandse vrouwen, 8 
Nederlandse mannen, 8 Marokkaanse vrouwen en 8 Marokkaanse mannen). Met de twee 
aanvullende interviews door mij gehouden kwam het totale aantal op 34. Van deze 34 werden er 
22 interviews uitgebreid en volledig genoeg bevonden door het onderzoeksteam in het project om 
voor analyse in aanmerking te komen. Over het geheel genomen is een in verschillende opzichten 
diverse groep geïnterviewden tot stand gekomen. In totaal ging het om 5 interviews met 
Nederlandse mannen, 5 met Nederlandse vrouwen, 6 met Marokkaanse mannen en 6 met 
Marokkaanse vrouwen. Wat betreft de vooropgestelde selectiecriteria bleek de samenstelling van 
de uiteindelijke groep geïnterviewden op een aantal punten af te wijken. De leeftijd in de gehele 

7 In kwalitatief onderzoek in het algemeen, en narratief onderzoek in het bijzonder, gaat het bij externe validiteit niet om 
statistische representativiteit, maar om het blootleggen van bestaande variatie (Smaling, 2003).
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groep varieerde bijvoorbeeld van 48 tot en met 81 jaar, waarbij de Marokkaanse groep gemiddeld 
beduidend jonger was dan de Nederlandse groep8. Het beoogde lage opleidingsniveau is in 
sommige gevallen hoger uitgevallen dan beoogd9. Drie van de in totaal 22 goedgekeurde 
interviews zal ik in dit proefschrift gebruiken om de door mij ontwikkelde narratief-
psychologische methodologie te demonstreren, te evalueren en eventueel bij te stellen. De 
gelaagdheid en multiperspectiviteit van de inhoudelijke thematiek, en de combinatie van het 
demonstreren, evalueren en bijstellen van de methodologie maakt dat ik de voorkeur geef aan een 
diepteanalyse van slechts enkele gevallen boven een analyse op hoofdlijnen van een groter aantal 
gevallen (zie hoofdstuk 6 voor de selectiecriteria). Tot slot nog een opmerking over het vooraf 
selecteren op categorieën van verschil zoals lage SES ouderen, mannen en vrouwen, en 
verschillende etnische achtergronden. Een van de methodologische vragen in dit onderzoek zal 
zijn hoe in een onderzoek dat de ervaringsperspectieven van mensen voorop stelt (bottom-up) 
om te gaan met dergelijke vooraf door onderzoekers bepaalde identiteitsposities (top-down).

1.1.3. De interviews
Er is in het project gekozen voor een open interview aan de hand van een Topic lijst (zie 

bijlage I). De topics werden anders dan gebruikelijk is in (open) voorbeeldvragen geformuleerd. 
De gedachte was dat een Topic lijst met voorbeeldvragen enig houvast geeft aan de relatief 
ongetrainde interviewers, en tegelijkertijd voldoende ruimte biedt om door te vragen en openheid 
te behouden jegens de unieke betekenisverlening van de geïnterviewden. De interviewers konden 
zelf kiezen of ze de volgorde van de topics in de lijst en de voorbeeldformulering overnamen of 
hun eigen volgorde en formulering kozen, afhankelijk van het verloop van het interview. In de 
kwalitatieve interviewtraining van de peers en intermediairs hebben we aandacht besteed aan de 
eerste beginselen van doorvragen en een empathische luisterhouding. Op deze manier raakten ze 
vertrouwd met de Topic lijst en werden ze erop voorbereid de vragen in eigen woorden te 
formuleren.

Het interview begon met een open vraag (kunt u vertellen wat gezond leven voor u 
betekent?). Daarna konden verschillende topics aan de orde komen door aanvullende (door)
vragen te stellen. Deze topics hadden betrekking op a) factoren die het makkelijk of moeilijk 
maken gezond te leven, b) ideaal en praktijk van gezond leven, c) verwachtingen, hoop en wensen 
voor de toekomst, d) het belang en bewustzijn van gezond leven, e) de mogelijkheden voor 
gezond leven op collectief (wereld)niveau en f) een symbool dat gezond leven uitdrukt. De 
voorbeeldvragen boden verschillende ingangen om een diversiteit aan aspecten van gezond leven 
te eliciteren, waarmee het een vorm is van het zogeheten multi-coloured interview (Maso, 1996). 
De vragen waren deels geïnspireerd op de vragenlijst die Herzlich (1973) hanteerde in haar 
onderzoek naar gezondheidsopvattingen (zie hoofdstuk 2), waarbij de vragen die betrekking 

8 Wat leeftijdsspreiding betreft is de jongste Nederlandse vrouw 56 en de oudste 75. Bij Nederlandse mannen is dit 
respectievelijk 58 en 81, bij de Marokkaanse vrouwen 48 en 62 en bij de Marokkaanse mannen 54 en 61. We 
besloten gaandeweg om de leeftijd wat betreft de Marokkaanse groep omlaag bij te stellen tot 45 jaar. De beoogde 
transitiefase leek bij hen eerder op te treden, en bovendien bleek het moeilijk Marokkaanse ouderen van boven de 55 
te vinden. Deze laatste ervaring sluit aan bij statistieken over de leeftijd van de Marokkaanse eerste generatie (zie 
bijlage II). 

9 Van de geïnterviewden die vroeger alleen lagere school hadden genoten of een beroepsopleiding zoals huishoud-
school of LTS, was het opleidingsniveau soms toch hoger door aanvullende opleidingen later in het leven (bijvoorbeeld 
bedrijfscursussen, kadercursussen, HAVO of HBO). Anderen hadden een hogere startopleiding zoals Mulo-B.
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hadden op ziekte werden weggelaten en de vragen naar gezondheid zijn uitgebreid tot en 
toegespitst op gezond leven in plaats van gezondheid. Vanuit het besef dat ‘gezond leven’ in het 
Nederlands verwijst naar zowel een werkwoord en activiteit (ik leef gezond) als naar een 
zelfstandig naamwoord en ervaring (ik ervaar mijn leven als gezond) werd de specifieke invulling 
overgelaten aan de geïnterviewden door de dubbele betekenis te laten bestaan. Na afloop van het 
interview werd een biografische lijst ingevuld, die gebruikt werd om een globaal overzicht van de 
beoogde variatiedekking te krijgen.

Maatregelen die we in het project hebben genomen om de Topic lijst geschikt te maken 
voor onderzoek onder laagopgeleide ouderen en onder Marokkaans-Arabisch en Berbers 
sprekende ouderen zijn het houden van een pilotinterview (met een laagopgeleide Nederlandse 
vrouw), gesprekken met informanten (zoals een hoogopgeleide Marokkaanse man uit mijn 
persoonlijke netwerk, over het verhaal dat zijn ouders zouden vertellen over gezond leven) en het 
bespreken van de lijst met de peers, intermediairs en andere medeonderzoekers in het project. 
We hebben in het project een aantal stappen ondernomen om de Topic lijst en met name het 
concept ‘gezond leven’ te vertalen van en naar de Marokkaanse context. Eventuele 
vertaalproblemen zijn besproken met een imam en een Marokkaanse tweetalige medewerker van 
de GGD. Deze laatste heeft de Topic lijst vertaald in het Arabisch. Deze Arabische Topic lijst en 
specifiek het woord voor gezond leven heb ik later ter controle aan een tweede tweetalige imam 
voorgelegd. 

De Marokkaans-Nederlandse interviewers kregen zowel de Marokkaans-Arabische als 
Nederlandse lijst. Zij bepaalden zelf, in overleg met de geïnterviewde, of ze het interview in het 
Marokkaans-Arabisch, Berbers of Nederlands hielden. Op deze manier werd een stuk 
zeggenschap over de eigen manier van uitdrukken gewaarborgd. In de training werd met de 
Nederlandse lijst geoefend zodat de ontwikkeling van een breed begrip van gezond leven een 
gezamenlijk proces bleef10. Bovendien was de training bedoeld om het gesprekskarakter van het 
interview (gericht op exploratie van betekenissen) duidelijk te maken (zie hoofdstuk 6 voor meer 
uitleg over het doel en het belang van zeggenschap en het interview-als-conversatie in narratief 
onderzoek).

1.1.4. De analyse
Tijdens het ZGL-project hebben de peers en intermediairs in beperkte mate 

geparticipeerd in de analyse. De werkwijze was daarbij als volgt. De onderzoekers selecteerden 
enkele interviewfragmenten uit de interviews. In de selectie werd wederom variatiedekking 
nagestreefd. De interviewfragmenten werden vervolgens zonder vermelding van informatie over 
de identiteitsposities van de geïnterviewden voorgelegd aan de peers en intermediairs.  
We vroegen hen of ze dachten dat de geïnterviewde een man of vrouw, Marokkaan of Nederlander 
was om etniciteit- en seksespecifieke betekenissen van gezond leven op het spoor te komen. 
Daarna werd ook opener en meer algemeen over de interviewfragmenten van gedachten 
gewisseld. Mijn analyse van de interviews heeft grotendeels plaatsgevonden nadat het ZGL-

10 Wegens financiële beperkingen was het ook niet mogelijk professionele vertalers in te zetten. De Marokkaans-Arabi-
sche interviews zijn vertaald in het Nederlands door de interviewers. Zij spraken de vertaling in op een cassettebandje 
dat vervolgens door studenten werd getranscribeerd. Hierdoor is een extra interpretatieslag gemaakt, waarvan de 
invloed voor mij niet te achterhalen is. Het blijft onduidelijk welke informatie verloren is gegaan en welke er door de 
interviewers/vertalers aan toegevoegd is.
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project was afgerond, omdat daarvoor eerst expertise in de narratief-psychologische 
onderzoeksbenadering nodig was en ik die nog moest ontwikkelen. Ik heb daardoor slechts in 
beperkte mate gebruik kunnen maken van de expertise van de peers en intermediairs en van de 
medeonderzoekers in het project in mijn eigen analyse.

1.1.5. De maatschappelijke, culturele en religieuze context
Het project Zin in Gezond Leven was gelokaliseerd in Rotterdam, waardoor het onderzoek 

enkele specifieke kenmerken vertoonde. In de eerste plaats is Rotterdam een multiculturele stad 
en bovendien de stad waar Pim Fortuyn groot werd. De dataverzamelingsfase vond plaats in de 
loop van 2003, een jaar na de moord op Fortuyn en het jaar dat de Verenigde Staten Irak 
binnenvielen. De Marokkaanse geïnterviewden noemden allerlei spanningen die zij ervaarden als 
gevolg van deze gebeurtenissen en de last die zij hadden van de negatieve beeldvorming over 
Marokkanen, discriminatie en criminaliteit. Sommige van de geïnterviewde Marokkaans-
Nederlandse ouderen gaven aan dat ze in de huidige situatie onmogelijk gezond kunnen leven, 
wat ik analyseerde in termen van een toenemende vervreemding (Sools, 2007).

Een van de Marokkaanse interviewers gaf zelfs aan dat we het ZGL-onderzoek beter 
konden uitstellen tot de politieke en maatschappelijke situatie tot rust was gekomen. Volgens hem 
was de weerslag van de genoemde gebeurtenissen op de inhoud van de interviews met de 
Marokkanen te groot, waardoor het gezonde leven van alledag te weinig aan bod kwam. De 
spanningen van de multiculturele samenleving komen in mindere mate ook in de interviews met 
Nederlandse ouderen terug. Zowel de Nederlandse als Marokkaanse ouderen spreken hierover 
echter ook in positieve bewoordingen. Zij verwelkomen bijvoorbeeld de toegenomen variatie in 
hun voedingspatroon en de mogelijkheden om zich te ontwikkelen in een pluriforme samenleving 
juist als onderdeel van gezond leven. In de tweede plaats is Rotterdam bekend als 
wereldhavenstad. De haven in fysieke zin speelt in het bijzonder bij enkele Nederlandse mannen 
een belangrijke rol in hun verhaal, maar het mondiale karakter en de schaalvergroting die 
hiermee samenhangt, krijgt ook in bredere zin betekenis in de persoonlijke, lokaal gesitueerde 
vertellingen van de geïnterviewde ouderen (zie het verhaal van Said in §7.2 en van Karima en 
Aisja in hoofdstuk 8). Ten derde is een specifieke met Rotterdam samenhangende thematiek de 
vervuilingsproblematiek door de nabijheid van de Maasvlakte. Het thema van milieuvervuiling 
komt in de interviews terug in verwijzingen naar een ecologisch- en duurzaamheidsvertoog.

Het Rotterdamse heb ik van nabij leren kennen doordat ik tijdens mijn studie voor een 
onderzoeksstage een half jaar in Rotterdam heb gewoond, vanwege het ZGL-project regelmatig in 
Rotterdam kwam en verschillende persoonlijke contacten onderhoud in deze stad. Voor de 
onderdompeling in de leefwereld van laagopgeleide ouderen nam ik geen extra maatregelen, 
omdat mijn nabije familie hierin voldoende voorzag.

Het geven van culturele verklaringen, het doen van uitspraken over het tijdsgewricht, of 
het construeren van de betekenisverlening op groepsniveau is geen onderdeel van dit 
proefschrift. Deze korte achtergrondschets is bedoeld ter informatie over de context en het 
tijdsgewricht waarbinnen het ZGL-project plaatsvond en daarmee ter onderstreping van de 
contextualiteit van de bevindingen ten aanzien van gezond leven. Een van de methodologische 
vragen in mijn onderzoek is welke rol dergelijke achtergrondinformatie over de stad en de 
culturele en religieuze contexten kan spelen in narratief-psychologisch onderzoek. Om deze 
methodologische vraag te beantwoorden had ik toch enige achtergrondkennis nodig, zeker gezien 
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de grote sociale en culturele afstand tussen mijzelf en de onderzochten. Daarom heb ik de 
volgende de volgende maatregelen genomen.

Om mezelf meer vertrouwd te maken met de Marokkaanse taal, cultuur en 
uitdrukkingswijzen heb ik ‘rondgehangen’ zoals wordt aangeraden in etnografisch onderzoek 
(Hazekamp, 1985). Vanuit narratief perspectief gaat het daarbij meer dan om het vertrouwd 
raken met een materiële leefwereld door langere tijd in een bepaalde leefgemeenschap te 
verblijven om onderdompeling (Moustakas, 1990) in discursieve praktijken. Gedeeltelijk diende 
het bijwonen van projectgroepbijeenkomsten ook dit doel van rondhangen. In aanvulling daarop 
heb ik contact onderhouden met een Marokkaanse peer en intermediair, en heb ik via informele 
contacten met Marokkaanse Nederlanders, een congres in Rabat en twee bezoeken aan Marokko 
me verder verdiept in het dagelijkse taalgebruik en de discursieve praktijken van Marokkaanse 
Nederlanders.

Ook het vaak (her)lezen van de interviews, het blijven lezen van fragmenten en zinnen in 
de context, en het vergelijken met andere interviews hielpen me op het spoor te komen van 
zinsconstructies of woorden die typerend zijn voor de Marokkaans-Nederlandse taal en het 
bijbehorend referentiekader. Via de eerder genoemde aanvullende interviews heb ik niet alleen 
over maar ook met Marokkaanse ouderen gepraat en kon ik mezelf verdiepen in hun leef- en 
belevingswereld. Tot slot heb ik geput uit romans over Marokkanen en migranten in Nederland en 
Europa11.

Ook heb ik geprobeerd meer inzicht te verkrijgen in het cultureel-religieuze 
referentiekader van gezond leven. Daartoe heb ik interviews gehouden met informanten: een 
islamitisch geestelijk verzorger, een vertegenwoordiger van een landelijke Marokkaanse 
koepelorganisatie, een hoogleraar islamologie en een jonge hoogopgeleide Marokkaan. Uit deze 
verkenning leerde ik dat het culturele en het religieuze betekenisverleningskader door elkaar 
lopen en op complexe wijze het dagelijks leven in Nederland doordringen. De geraadpleegde 
imam in het ZGL-project vertelde dat de religieuze betekenisverlening aan gezond leven voor 
Marokkaanse ouderen betekent dat zij denken ‘ik ben fout, dus ongezond’ of ‘ik ben goed, dus 
gezond’. In veel sterkere mate dan ik vanuit mijn ervaring van het leven in een geseculariseerde 
samenleving ken, heeft het religieuze denken een grote dagelijkse en praktische betekenis in de 
levens van Marokkanen van de eerste generatie in Nederland. 

Tegelijkertijd werd de invloed van cultuur (en religie) gerelativeerd door de 
geraadpleegde islamitisch geestelijk verzorger. Die relativering sluit aan bij antropologische 
kritiek op onderzoek in de jaren ’80 naar culturele verschillen in ziektebeleving bij Marokkanen 
in Nederland. Die kritiek luidt dat culturele verklaringen niet altijd leiden tot betere inzichten in 
ervaringen en praktijken, dat soms niet geluisterd wordt maar al bij voorbaat bepaalde zaken 
verondersteld worden en dat verschillen juist ge(re)produceerd kunnen worden ook daar waar ze 
er mogelijk niet zijn (Hoffer, 1996; Olthuis, 2000).

1.2. Verkenning van het fenomeen gezond leven
Mijn ontwikkeling van de narratief-psychologische onderzoeksbenadering richt zich 

11 Een verzameling verhalen van Marokkaanse moeders en hun dochters, Het Land van Werk en Honing (Ajarai & Van 
Heemstra, 2006) is bijvoorbeeld een inspiratiebron geweest voor hoofdstuk 8. Kader Abdolahs De Reis van de Lege 
Flessen (1997) was informatief over migratieproblematiek. Nooit Geschreven Brief aan mijn Vader (Reysoo & Ouchan, 
1999) en Sherezade Goes West (Mernissi, 2001) boden inzicht in gender- en cultuurspecifieke ervaringen.
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specifiek op het bestuderen van gezond leven. Hiertoe verken ik in deze paragraaf enkele aspecten 
die gezond leven kenmerken. Eerst ga ik in op de ontwikkeling van het begrip gezond leven in de 
gezondheidsbevordering en de humanistiek. Vervolgens ga ik dieper in op gezond leven als moreel 

en ideologisch fenomeen. 

1.2.1. De ontwikkeling van het begrip gezond leven
Het biomedische model van de officiële westerse geneeskunde dat berust op de sinds 

Descartes dominant gemaakte scheiding tussen lichaam en geest, hanteert een reductionistische 
en mechanische mensopvatting en zoekt de oorzaak van ziekten in bacteriën, virussen, genen en 
cellen. Dit model wordt gebruikt om de fysieke gezondheid vast te stellen aan de hand van 
objectieve gezondheidsmaten zoals bloeddruk, suikerspiegel, cholesterolgehalte en 
lichaamsgewicht. Antropoloog Cor Hoffer (1996) contrasteert dit biomedische model met 
alternatieve geneeswijzen, die uitgaan van een holistische benadering van lichaam en geest en de 
zelfgenezende kracht van mensen. Hij merkt op dat ook het biomedische model culturele variaties 
vertoont. 

De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) introduceert in 1946 een positief en 
multidimensionaal gezondheidsconcept in reactie op de beperkte en negatieve biomedische 
definitie. Beperkt omdat deze alleen oog heeft voor de fysieke gezondheid en negatief omdat 
gezondheid als de afwezigheid van ziekte wordt gedefinieerd. De WHO vat gezondheid breder op 
als een toestand van compleet fysiek, mentaal en sociaal welbevinden. De WHO-definitie is 
voortdurend onderwerp van revisie. Zo worden er bijvoorbeeld voorstellen gedaan om deze 
definitie verder uit te breiden tot spirituele, seksuele en maatschappelijke gezondheid.  
Het multidimensionale en positieve van deze definitie is doorgedrongen in de gezondheids-
bevordering en gezondheidszorg in de vorm van het psychosociale model. Het concept Gezond 
Leven zoals voorgesteld door ZonMW (§1.1.1.) bouwt voort op deze lijn en beoogt meer aandacht 
te hebben voor het positieve in plaats van het risicomijdende en preventieve karakter van de 
traditionele gezondheidsbevordering. 

De Universiteit voor Humanistiek voegt in het AIO-projectvoorstel (Mens-Verhulst & 
Smaling, 2001) een aantal elementen toe aan gezond leven: 

“Zin in Gezond Leven verbindt lichaam en gezondheid met het brede domein 
van cultuur en samenleving enerzijds en existentie en zingeving anderzijds. De 
aandacht voor de existentiële dimensie verheldert bovendien de dynamiek van 
gezond leven: als een levenslang proces van zich verhouden tot 
gezondheidsgedragingen temidden van lichamelijke ontwikkelingen, werk, 
relaties, ouderschap en andere bestaanselementen die wezenlijk zijn voor 
identiteitsvorming; een proces dat zelf weer is `genest’ in een boven-individuele 
dynamiek, want in de loop der tijd doen zich ook veranderingen voor in de 
collectieve gedragingen en betekenisgevingen met betrekking tot gezondheid. 
Dit betekent dat de existentiële dimensie niet los gezien kan worden van de 
sociale en culturele dimensie van gezond leven”.
 
De humanistieke definitie vraagt aandacht voor een aantal aspecten die richtinggevend 

zijn voor dit onderzoek. Begrippen als zingeving en identiteit richten de aandacht op een reflectief 
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proces dat onderdeel van gezond leven zou uitmaken. Gezond leven zo opgevat veronderstelt de 
mogelijkheid van een bepaalde mate van sturing en actorschap, al hoeft dat niet per se in de 
BRAVO-betekenis te zijn. In deze actieve betekenis wordt de begeleiding en stimulering van 
gezond leven mogelijk geacht. Deze begeleiding en stimulering zou zich echter niet alleen moeten 
richten op gedragsmatige aspecten, maar breder op de existentiële dimensie van gezond leven. 
Daarvoor is begeleiding op betekenisverleningsniveau en specifiek daarbinnen existentiële 

betekenisverlening van belang.
De humanistieke definitie richt vervolgens de aandacht op de inbedding van persoonlijke 

betekenisverlening in collectieve betekenisverlening. Zowel persoonlijke als collectieve 
betekenisverleningen zijn aan verandering onderhevig, bijvoorbeeld veranderingen die 
samenhangen met de levensloop of met culturele of maatschappelijke ontwikkelingen. Niet alleen 
verschillen de betekenissen die mensen geven aan gezondheid naargelang de leeftijd 
(bijvoorbeeld wanneer andere maatstaven voor ouderen dan voor jongeren worden gehanteerd), 
maar ook kunnen veranderingen optreden in de waarde en rol die de samenleving toekent aan 
manieren om tot gezond leven te komen, zoals via reflectieve en automatische processen. De 
objectieve biomedische maten voor gezondheid (zoals een bepaald cholesterolgehalte) en gezond 
gedrag (BRAVO) komen vanuit de interpretatieve insteek van dit onderzoek slechts aan bod voor 
zover zij een rol spelen in de betekenisverlening van de geïnterviewden. 

Deze conceptualisering van gezond leven veronderstelt twee transities: de eerste van het 
geleefde leven (het organische domein van automatische processen) naar het vertelde leven 
(betekenisverleningsdomein, het domein van de geïnterpreteerde ervaring) en de tweede van 
leven naar gezond leven. Deze tweede transitie veronderstelt normen ten aanzien van wat gezond 
is. Zoals in het volgende hoofdstuk duidelijk zal worden, zijn zowel ten aanzien van het organische 
als het betekenisverleningsdomein normen voor gezond leven (lichaamsnormen en sociale of 
maatschappelijke normen respectievelijk) te onderscheiden. Hiermee kom ik op een volgend 
belangrijk kenmerk van gezond leven, namelijk dat het een moreel en ideologisch fenomeen is.

1.2.2. Gezond leven als moreel en ideologisch fenomeen
Gezond leven is een onderwerp dat iedereen uit de eigen beleving van alledag kent en dat 

ons op allerlei manieren aan- of opgedragen wordt. Zoals Arthur Frank (2006) opmerkt wordt 
deze tijd (en dan met name de westerse samenleving) gekenmerkt door een proliferatie aan 
gezondheidsverhalen. Je hoeft maar naar de supermarkt te gaan en je komt op allerlei producten 
‘kies bewust’ of ‘gezonde keuze’ labels tegen. In reclamespotjes worden voedingsmiddelen 
aangeprezen door op hun gezonde kwaliteiten te wijzen. Patiënten – die in dit verband vaak als 
consumenten worden benaderd – zijn steeds beter op de hoogte via internet en andere media van 
de laatste ontwikkelingen op gezondheidsgebied. Gezondheidsgoeroes verdienen goed aan 
populaire publicaties en ‘wellness’ klinieken schieten als paddenstoelen uit de grond. Adviezen 
van gezondheidscentra, preventie en voorlichtingscampagnes over het gewenste gezonde gedrag 
(BRAVO) vinden hun weg in de opvattingen van gezondheidsgebruikers (maar lang niet altijd in 
hun gedrag). Kortom, er is geen tekort aan verhalen over en praktijken van gezond leven.

Uit het oogpunt van de bevordering van gezond leven is de vraag hoeveel ruimte er is voor 
een eigen, persoonlijke beleving en waardering van gezond leven? Hoeveel ruimte is er om 
gezondheid niet als norm te hanteren in je leven of om geen verantwoordelijkheid te nemen voor 
je eigen gezondheid? Kritische gezondheidssociologen en filosofen (Lupton, 1995; Williams, 
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1998; Crawford, 1984, 2000, 2006) stellen dat het domein van de gezondheid (en de 
gezondheidsbevordering) steeds meer gemoraliseerd raakt en dat lichamelijke (gevoelde) en 
culturele betekenissen verknoopt raken met elkaar. Lichamelijke kenmerken zoals een goed 
gevormd lichaam en bepaald lichaamsgewicht gelden in sommige (witte middenklasse) groepen 
geïnterviewden niet langer alleen als indicatoren voor fysieke gezondheid, maar ook voor de 
gezondheid van het zelf (Saltonstall, 1993; Monaghan, 2001). Daarmee heeft een aantasting van 
de buitenkant van het lichaam (het zichtbare) invloed op de binnenkant van het lichaam (het 
gevoelde) en wordt er goed uitzien synoniem voor gezond zijn.

Een invloedrijke context – ook te duiden als ‘canoniek of dominant verhaal’ (§5.2.3.) – is in 
dit verband het biomedisch perspectief op gezondheid en ziekte. Daarin gelden standaarden die 
verondersteld worden universeel geldig te zijn, zoals een bepaalde bloeddruk, ideaal gewicht, of 
een bepaald cholesterolgehalte. In dit dominante verhaal is het ‘goed’ om regelmatig de bloeddruk 
van diabetespatiënten te controleren, en wordt een lans gebroken voor het stoppen met roken, op 
dieet gaan, meer bewegen en gezonde voeding.

De impliciete normativiteit van deze met wetenschappelijke bewijs onderbouwde 
leefstijlpromotie is veelvuldig onderwerp van kritiek geweest. Zo betoogt Deborah Lupton in haar 
boek The Imperative of Health (1995) dat het promoten van gezondheidsgedrag onderdeel zou 
uitmaken van een steeds verdergaande risicosamenleving, waarin alles in termen van te 
verzekeren en bezweren gevaren wordt voorgesteld. De consequentie hiervan is dat gezondheid 
tot een morele plicht wordt en dat de verantwoordelijkheid voor de gezondheid eenzijdig bij het 
individu komt te liggen. Deze gezondheidsbevordering zou daardoor bijdragen aan een 
mentaliteit van ‘blaming the victim’ (Crawford, 2000, 2006). De WHO-definitie is onderwerp van 
soortgelijke kritiek geweest, bijvoorbeeld omdat de definitie weinig ruimte lijkt te bieden aan het 
niet nastreven van gezondheid of de waardering van andere doelen in het leven dan gezondheid. 
Verder wordt de WHO-definitie bekritiseerd vanwege de absolute norm, waardoor het doel van de 
WHO ‘gezondheid voor allen’ onhaalbaar wordt. Bovendien ontneemt deze norm het zicht op de 
ervaring van gezondheid ondanks lichamelijke klachten.

In deze kritiek zit een nieuwe norm verscholen, namelijk dat het (gezonde) leven meer 
omvat dan het bezweren van risico’s. Crossley (2001) bespreekt de bevindingen van diverse 
onderzoeken om een alternatief perspectief op ‘risicovolle leefstijlen’ over het voetlicht te 
brengen. Ondanks aanwijzingen dat ‘risicovolle leefstijlen’ breder dan alleen bij ‘risicogroepen’ 
gewaardeerd en geleefd worden, worden ze niettemin vaak geattribueerd aan en onderzocht bij 
deze groepen. Zo zien drugsverslaafden het risico op AIDS als relatief veel minder belangrijk dan 
de directe dodelijke dreiging van heroïnegebruik. Roken dient bij laagopgeleide moeders als 
overlevingsstrategie en biedt het enige middel tot controle dat zij nog zien. Risicovol gedrag 
fungeert ook als symbolisch middel tot verzet tegen culturele normen bij de lagere klassen. 
Deelname aan risicovolle seksuele praktijken door homoseksuele mannen tenslotte betekent voor 
hen de psychologische affirmatie van het leven en symboliseert de bereidheid het leven ten volle 
te leven.

Crossley (2001) noemt drie redenen waarom het van belang is de alternatieve logica van 
‘leken’ op risicovol gedrag te bestuderen. Psychologische modellen die uitgaan van een rationeel 
subject en zich beperken tot cognitieve processen, hebben ten eerste te weinig aandacht voor de 
psychodynamische functies van risicovol gezondheidsgedrag. Vanuit een psychodynamisch 
perspectief bezien is de functie van risicovol gedrag om de leegheid en betekenisloosheid van het 
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bestaan te ontlopen. Dit laatste geldt zeker voor materieel en sociaal gemarginaliseerde groepen, 
die zich geen onderdeel voelen van een “productieve” gemeenschap, geen gedeeld gevoel van 
betekenis en identiteit ontlenen aan de groepen waartoe zij behoren en geen toekomstperspectief 
voor zichzelf zien. Ten tweede zien deze modellen over het hoofd dat alternatieve logica’s op 
complexe wijze verankerd zijn in de culturele en morele omgevingen waarin mensen leven.  
De betekenis die mensen hechten aan ‘ongezond en risicovol gedrag’ wordt niet naar hun eigen 
maatstaven beoordeeld, maar afgedaan als immoreel, slecht en onverantwoordelijk12. Alternatieve 
logica’s kunnen ten derde als vorm van rebellie tegen de gevestigde orde dienen, aldus Crossley.

1.2.3. Genot en discipline als normen voor gezond leven
Deze discussie over de normen ten aanzien van wat gezond zou zijn is niet nieuw. In de 

loop van de geschiedenis en in verschillende contexten wordt afwisselend genieten of hedonisme 
danwel disciplinering, ascese en controle als wenselijk gezien (op zichzelf maar ook om gezond te 
worden of blijven). Het onderscheid tussen hedonisme en ascese gaat tenminste terug tot de 
klassieke Oudheid. De waardering voor en invulling van genot en discipline hangt ook samen met 
religieuze tradities. In een historisch overzicht schetsen Coveney en Bunton (2003) een divers en 
dynamisch beeld door vier soorten genot te onderscheiden die samenhangen met verschillende 
religieuze achtergronden. Vleselijk genot staat in sommige tradities lijnrecht tegenover discipline. 
Maar volgens andere religieuze voorschriften kan genot juist door ascese of discipline bereikt of 
vergroot worden. Deze verkenning van religieuze betekenissen laat zien dat het mogelijk is 
gedifferentieerder na te denken over de tegenstelling tussen de overgave aan ‘ongezonde’, maar  
o zo genoeglijke ‘verleidingen’ en gedisciplineerd gedrag gericht op het vermijden van risico’s13.

Williams (1998) komt in zijn sociologische diagnose van de huidige (post)moderne, 
kapitalistische samenleving14 tot een verdere verfijning van de dichotomie tussen genot en 
discipline. Genieten en beheersen zijn op paradoxale wijze (en verwante opposities tussen 
emotioneel, irrationeel handelen enerzijds en redelijkheid en rationaliteit anderzijds) en naar het 
lijkt in toenemende mate op subtiele wijze met elkaar verbonden (Williams, 1998; Crawford, 
2006)15. Williams maakt onderscheid tussen twee modaliteiten: trangressie en discipline. De door 
de gezondheidsbevordering gepromote modaliteit is volgens hem de disciplinaire, gericht op de 
regulering van lichamen (opletten wat je eet, voldoende sporten, matig met alcohol, etc.). In de 
modaliteit van lichamelijke transgressie daarentegen wordt gezondheid gekenmerkt door 
“consuming passion and pleasurable release” (Williams, 1998, p.441). In het zich continue 
verhouden tot een discipline en genot ontstaan steeds verfijndere manieren van zich verhouden 
tot beide modi. Het is daarbij niet mogelijk te ontsnappen aan de ene of de andere pool. Lichamen 

12 Niet alleen een rationalistische psychologie, ook een (extreem relativistisch) postmodern standpunt ontneemt volgens 
haar het zicht op complexe psychosociale betekenissen en functies die aan ons bewustzijn onttrokken zijn. Beide 
wetenschappelijke benaderingen dragen mogelijk zelfs bij aan het in stand houden en versterken van het gedrag dat 
de gezondheidsbevordering juist terug probeert te dringen.

13 Een optie die de auteurs niet noemen is dat ascese of discipline ook ongezond zou kunnen zijn (denk aan extreme 
zelfkastijding).

14 Een belangrijke stelling in het betoog van de kritische gezondheidssociologie is dat met de toenemende secularisatie 
gezondheid een centrale waarde is geworden, een hypergood (Crawford, 1984, 2000, 2006, Williams, 1998).

15 De auteurs volgen de volgende argumentatie om tot deze conclusie te komen. Zowel consumeren als produceren zijn 
inherent aan het kapitalistische systeem. Dit dilemma van tegelijkertijd consument en producent zijn leidt er in een 
geseculariseerde samenleving toe dat op gezondheidsgebied een tegenstrijdig beroep wordt gedaan op enerzijds 
consumeren (genieten, uitgeven van geld aan gezondheidsproducten) en anderzijds produceren (je inspannen, werken 
aan je gezondheid en je lichaam in bijvoorbeeld sportscholen).
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zijn in toenemende mate “sensual as well as ascetic, fluid as well as static, volatile as well as fixed”, 
aldus Williams (1998, p.440).

Welke empirische aanwijzingen zijn er ten aanzien van de normen voor gezondheid die 
mensen in het dagelijks leven hanteren? De opvattingen van de lagere en hogere klasse zelf over 
de wenselijkheid van een bepaalde leefstijl zijn (sporadisch) onderzocht en de bevindingen zijn 
niet eenduidig. Enkele onderzoeken suggereren dat matigheid, zelfcontrole, zelfdiscipline, 
wilskracht en gezonde leefstijlen specifiek zouden zijn voor opvattingen van de Amerikaanse en 
Britse middenklasse (Crawford, 2006; Crossley, 2001, 2003). Opvattingen waaruit waardering 
voor loslaten, genieten, plezier, je geen zorgen maken en gebrek aan zelfcontrole blijkt, worden 
volgens Crawford relatief vaker geuit door de arbeidende klasse en degenen met weinig inkomen 
(Crawford, 2006, 2000, 1984). De genotsmodus wordt echter in een ander onderzoek juist als 
kenmerkend voor de hoge klasse beschouwd, omdat zij zich de luxe van een hedonistische leefstijl 
kunnen veroorloven (d’Houtaud & Field, 1984). Calnan wijst erop dat vrouwen uit de werkende 
klasse niet zozeer minder waarde hechten aan controle, maar in hun dagelijkse leven minder 
mogelijkheden ervaren om deze ook uit te oefenen (Calnan, 1987).

1.3. samenvatting van aandachtrichtende begrippen
In dit hoofdstuk heb ik het vertrekpunt van dit onderzoek uiteengezet, aan de hand van de 

beschrijving van onderzoekssetting, het te bestuderen fenomeen en de resultaten van het 
verkennende literatuuronderzoek. Op basis van de literatuurverkenning heb ik de relevantie van 
een narratief-psychologisch perspectief voor de bestudering van gezond leven op inhoudelijke 
gronden vastgesteld. Nu kan ik de contouren aangeven waarbinnen de verdere uitwerking van het 
theoretisch kader (zowel met betrekking tot gezond leven als wat betreft de narratieve 
psychologie) plaatsvindt. Daartoe formuleer ik een aantal aandachtrichtende begrippen, die ik 
onderbreng in de volgende twee categorieën: 

- De nadruk in het onderzoek ligt op een aantal specifieke betekenisaspecten van gezond 
leven: dynamisch, positief, multidimensionaal, alledaags, moreel en ideologisch, automatisch 

en reflectief proces, met een nadrukkelijke rol voor actorschap, zingeving en identiteit en 
voor de sociale en culturele gesitueerdheid. 

- Kenmerken van de benadering van gezond leven: diversiteit en empowerment; persoonlijke 

en collectieve betekenisverlening in het algemeen en existentiële zingeving in het bijzonder; 
participatief-dialogisch, focus op ervaringsperspectief in plaats van top-down extern 

perspectief, en een levensloopperspectief.

De eerstvolgende stap in hoofdstuk 2 is de nadere conceptualisering van gezond leven, die 
resulteert in een aanscherping en aanvulling van de hierboven genoemde aandachtrichtende 
begrippen. Deze begrippen dienen vervolgens als uitgangspunten voor de ontwikkeling van de 
narratief-psychologische benadering en methodologie in deel II van dit boek. 
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hoofdstuk 2
gezond leven als dynamische relatie tussen 

individu en omgeving

In het vorige hoofdstuk vatte ik samen hoe gezond 
leven als positief en multidimensionaal begrip zich 
ontwikkelde in de gezondheidsbevordering, en later 
onder invloed van de humanistiek in het ZGL-project 
nog werd aangevuld, onder andere met de existentiële 
dimensie. In dit tweede hoofdstuk werk ik gezond 
leven verder uit. Dat het ook voor mensen in hun 
alledaagse leven in verschillende culturele contexten 
om een positief en multidimensionaal begrip gaat, 
waar bovendien de existentiële dimensie1 een 
belangrijke rol in speelt, komt terug in de zes 
kenmerken van positieve gezondheid die ik in de 
inleiding noemde: 1) zich vitaal en vol energie voelen, 
2) een gevoel van doel in het leven hebben, 3) ervaren 
van verbondenheid met een gemeenschap, 4) in staat 
zijn dingen te doen waarvan men geniet, 5) goede 
sociale relaties hebben en 6) een gevoel van controle 
over iemands leven en levensomstandigheden ervaren 
(Laverack, 2004). Ik noemde deze kenmerken omdat 
die volgens mij goed samenvatten wat mensen zoal 
onder positieve gezondheid verstaan. 

1   Zie voor een recente conceptuele verkenning van het begrip zingeving Smaling en Alma (2009).
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Om meer inzicht te krijgen in wat mensen in het alledaagse leven zoal onder gezondheid 
verstaan, heb ik een literatuurverkenning gedaan naar het kwalitatieve onderzoek naar 
(positieve) gezondheidsopvattingen (waaronder Laverack’s studie valt). Van deze 
literatuurverkenning geef ik hier een kort overzicht. Op basis van deze literatuurverkenning had 
ik echter nog te weinig inzicht in wat gezond leven behelst, zeker waar het gaat om het 
veronderstelde dynamische karakter ervan. Gezond leven zoals in mijn onderzoek opgevat, is 
namelijk niet zozeer een toestand als een activiteit of proces. Daarom ga ik in de rest van dit 
hoofdstuk terug in de tijd om te onderzoeken hoe vanuit drie afzonderlijke disciplines (die 
corresponderen met drie dimensies: de lichamelijke, sociale en existentiële) over positieve 
gezondheid is gedacht. Een overeenkomst tussen de drie centrale auteurs is dat zij ieder op eigen 
wijze positieve gezondheid of de weg om dat te bereiken conceptualiseren als een dynamische 

relatie tussen individu en omgeving.
 

2.1. overzicht van mijn eerste literatuurverkenning
Mijn eerste literatuurverkenning richtte zich op de kwalitatieve empirische 

gezondheidsliteratuur tot 2003. Het begrip gezond leven (healthy living) in de beoogde 
multidimensionale en positieve betekenis kwam als zodanig in deze literatuur als zoekterm niet 
voor. Daarom heb ik me in het literatuuronderzoek bij aanvang van mijn onderzoek gericht op 
onderzoek naar de alledaagse betekenisverlening aan gezondheid, waarin gezondheid ruim wordt 
opgevat dat wil zeggen inclusief en in relatie tot de fysieke gezondheid. Het risico van een 
multidimensionaal gezondheidsconcept is dat het centrale onderzoeksonderwerp verwatert tot 
een nietszeggend containerbegrip, waarvan onduidelijk is wat het verschil is met kwaliteit van 
leven, welzijn of geluk. Daarom heb ik een positief en negatief selectiecriterium gehanteerd ter 
afbakening: (1) wel literatuur waarin de fysieke gezondheid nadrukkelijk onderdeel uitmaakte 
van gezondheid, zodat de link met de lichamelijke gezondheid wordt behouden2, en 2) niet 
literatuur die zich beperkte tot de fysieke gezondheid of tot gezondheid als de afwezigheid van 
ziekte. Het ging me steeds om de conceptualisering van gezondheid in de positieve en 

multidimensionale betekenis. Deze literatuurverkenning heeft het volgende opgeleverd. Er is veel 
onderzoek gedaan naar zogeheten ‘lekenperspectieven’ op gezondheid.  
Dit past in een inmiddels lange traditie in de antropologie en sociologie om naast 
expertperspectieven ook lekenperspectieven3 een stem te geven en als interessant onderwerp van 
onderzoek te beschouwen (zie bijvoorbeeld Mishler, 1995; Kleinman, 1980; Frank, 1995). 
Daarnaast is er veel aandacht voor professionele vertogen en de manier waarop deze doorklinken 
in de verhalen van (aanstaande) patiënten. In de (medische) antropologie is door Kleinman 
(1980) baanbrekend werk verricht naar de ‘explanatory models’ van zowel leken als 

2 De omvangrijke hoeveelheid literatuur (veelal gebaseerd op kwantitatieve onderzoeken) over aanverwante concepten 
zoals psychosociaal welbevinden, kwaliteit van leven of gelukkig leven is buiten beschouwing gebleven. Het vergt een 
onderzoek op zich om de overeenkomsten en verschillen tussen deze concepten te analyseren.

3 Een ander belangrijk onderscheidend begrippenpaar in de literatuur is dat tussen objectieve ziekte (disease) en 
subjectieve ziekte (illness). Objectieve ziekte gaat over de door een expert vastgestelde (gemeten) ziekte en 
subjectieve ziekte over de ervaring van de patiënt. Dit onderscheid maakt het bijvoorbeeld mogelijk te zien dat iemand 
ziek is zonder het te weten of een ziekte heeft en zich toch gezond voelt. Politiek gezien is de tweedeling tussen 
objectieve en subjectieve gezondheid en ziekte ook van belang, omdat het patiëntenperspectieven een volwaardige 
plek toekent naast medische expertperspectieven op gezondheid. 
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professionals, dat inmiddels veel navolging heeft gekregen (Crossley, 2000; MacLachlan, 2000; 
Richters, 1991) en dat in de loop der tijd door hemzelf ontwikkeld is in de richting van een 
kritisch narratieve benadering (Kleinman & Seeman, 2000). In zowel de hier genoemde 
antropologische als kritisch narratieve traditie spelen het stem geven aan de leek/patiënt en het 
streven naar erkenning van die stem een grote rol. In deze traditie, die zich grotendeels tot 
opvattingen over ziekte heeft beperkt, betreft een klein gedeelte kwalitatieve studies naar 
gezondheid in positieve zin. 

Een van de eerste onderzoeken naar alledaagse gezondheidsopvattingen vergelijkt de 
opvattingen van geneeskundestudenten met die van chronisch zieke patiënten (Baumann, 1961). 
Een tweede al wat ouder onderzoek dat veel navolging heeft gekregen is het onderzoek van 
Herzlich (1973) naar de sociale representatie van ziekte en gezondheid onder een normale  
(niet specifiek op ziekte geselecteerde) Franse populatie. Klassenverschillen in alledaagse 
gezondheidsopvattingen zijn onderzocht in Frankrijk (d’Houtaud & Field, 1984) en Groot-
Brittannië (Blaxter, 1990; Calnan, 1987; Backett, 1992). Verder zijn de opvattingen van ouderen 
(Williams, 1983; Backett & Davison, 1995), van verpleegkundigen over gezondheid bij ouderen 
(Flick et al, 2003), van body-builders (Monaghan, 2001) en verschillen tussen mannen en 
vrouwen (Saltonstall, 1993) onderzocht. Ook hebben onderzoekers aandacht besteed aan de 
culturele en nationale achtergrond van geïnterviewden zoals de Chinezen in Groot-Brittannië 
(Jovchelovitch & Gervais, 1999), mensen met verschillende westerse nationaliteiten in Ontario 
(Litva & Eyles, 1994), en ‘baby-boomers’ in Canada (Murray, Pullman & Heath-Rogers, 2003). 

Het Journal of Health Psychology heeft tweemaal een themanummer gewijd aan positieve 
gezondheidsopvattingen (Flick, 2003; Murray, 2000a). Het tijdschrift Social Science & Medicine 
wijdde een themanummer (Levin & Browner, 2005) aan antropologische onderzoeken naar 
positieve gezondheidsopvattingen. In het tijdschrift Health verscheen een interdisciplinair 
overzichtsartikel van het kwalitatieve onderzoek naar gezondheidsopvattingen van leken 
(Hughner & Kleine, 2004). Het tijdschrift Sociology of Health and Illness publiceerde een overzicht 
van artikelen die de afgelopen 20 jaar op dit terrein in het tijdschrift verschenen (Lawton, 2003). 
De auteurs in deze tijdschriften herhalen steevast dat er nauwelijks onderzoek naar 
gezondheidsopvattingen is gedaan. In vergelijking met de grote aandacht voor betekenisverlening 
aan en omgang met ziekte (vaak onder de noemer gezondheid) getuigt dit korte overzicht 
inderdaad van ‘slechts’ een beperkt aantal artikelen, waarin wel relatief veel aandacht is voor 
diversiteit wat betreft met name sekse en de culturele, sociaal-economische achtergrond van 
geïnterviewden (daarbij mist onderzoek naar de gezondheidsopvattingen van Marokkanen). 
Niettemin zijn kwalitatieve empirische studies naar alledaagse perspectieven op positieve 
gezondheid schaars. Een probleem dat ik tegenkwam in de bestudering van deze beperkte 
empirische studies is dat deze vooral categoriserend van aard bleken (Van Hooft, 2003) en er 
nauwelijks sprake was van theorievorming of nadere conceptualisering. Nu blijkt het nog niet 
eenvoudig onderzoek te doen naar het gezonde in positieve zin zeker als het gaat om onderzoek 
onder kwetsbare groepen wat betreft gezondheid (Levin & Browner, 2005), zoals de (migranten)
ouderen in dit onderzoek. Het onderzoek naar gezond leven vormt theoretisch en empirisch een 
uitdaging vanwege de vanzelfsprekende aard ervan. Gezond leven is zo moeilijk onderzoekbaar 
omdat gezondheid vooral merkbaar wordt bij de afwezigheid ervan als we ziek worden. Praktisch 
gezien lijkt het streven naar de bevordering van gezondheid en welbevinden in positieve zin 
bovendien minder vanzelfsprekend zolang de wereld nog vol lijden, pijn en ziekte is. De aandacht 



036 | deel I
PrePareren 

van de (medische) wetenschap, de gezondheidszorg en de gezondheidsbevordering is 
overwegend gericht geweest op het genezen, verklaren en voorkomen van ziekte (Seedhouse, 
1986; Aggleton, 1990; Antonovsky, 1979, 1987). Het behouden en bevorderen van gezondheid 
heeft daarom, begrijpelijk, minder prioriteit gekregen.

Om toch gezond leven verder te kunnen conceptualiseren, ben ik vervolgens op zoek 
gegaan naar aanvullende literatuur. Daarbij heb ik me geconcentreerd op de inmiddels klassieke 
studie in het empirisch kwalitatieve onderzoek naar gezondheidsopvattingen, waarop 
kwalitatieve onderzoekers daarna hebben voortgebouwd: de sociale representatie van 
gezondheid onderzocht door de Franse sociologe Herzlich (1973). In haar werk vond ik een 
volgende interessante auteur, George Canguilhem (1966/1989), die erin slaagde om binnen de 
biomedische wetenschap tot een alternatief biologisch perspectief op gezondheid te komen. Later 
kwam ik op het spoor van een andere benadering van positieve gezondheid, met als centrale 
begrip salutogenese, ontwikkeld door Antonovsky (1987, 1979). Zijn benadering bleek relevant 
voor mijn onderzoek, omdat hij zingeving en gezondheid op elkaar betrekt. 

Het werk van deze auteurs bespreek ik in historische volgorde in de komende paragrafen. 
Het resulterende theoretisch kader voor gezond leven is niet voorschrijvend maar openend 
bedoeld. De gepresenteerde inzichten kunnen als baken dienen voor anderen in hún eigen 
persoonlijke of professionele zoektocht naar de betekenis van gezond leven. 

2.2. Canguilhem: Biologische aanpassing tussen organisme aan omgeving 
George Canguilhem4 was een docent en mentor van Foucault en iemand die van grote 

invloed is geweest op de Franse filosofie5. De Engelstalige vertaling van Le normal et le 

pathologique (19666) verscheen pas in 1978. Lang niet alle werken van Canguilhem zijn vertaald 
in het Engels, waardoor zijn werk buiten het Franse taalgebied weinig bekend is. In Nederland 
brachten Annemarie Mol en Peter van Lieshout in hun proefschrift Ziek Is het Woord Niet (1989) 
het gedachtegoed van Canguilhem onder de aandacht. Canguilhems bijdrage bestond eruit dat hij 
reflecteerde op de concepten die de geneeskunde hanteert en daarmee de evidentie van wat 
normaal en pathologisch zou zijn ter discussie stelde. Hij analyseerde daartoe uiteenlopende 
voorbeelden uit geneeskundig onderzoek bij dieren (laboratoriumonderzoek), neurologische 
gevalsstudies (hersenletselpatiënten) en gebruikte sporadisch ook voorbeelden uit het dagelijks 
leven. Zijn primaire focus lag op biologische, vitale normen voor normaliteit en pathologie, en 
voor ziekte en gezondheid. De nu volgende beschrijving moet dan ook in biologische termen 
begrepen worden. 

2.2.1. Gezondheid als biologisch normatieve competentie
Volgens Canguilhem zijn gezondheid en normaliteit geen equivalenten, omdat het 

pathologische net zo goed een soort normaliteit is. Ziekte en gezondheid zijn beide vormen van 
normaliteit, en beide worden gekenmerkt door orde, niet door chaos. Het onderscheid is dat ze 

4 Ik geef hier geen verklaring of uitleg van het werk van Canguilhem, maar probeer zijn gedachten toe te passen op het 
fenomeen van de positieve gezondheid.

5 Zie bijvoorbeeld het voorwoord van Foucault in de Engelse vertaling van Canguilhem’s dissertatie, die voor het eerst 
verscheen in 1978. De verwijzingen in dit hoofdstuk zijn naar de Engelstalige versie in een uitgave uit 1989.

6 In 1966 verscheen een bewerking van de dissertatie uit 1943 aangevuld met een reflectie in het licht van 20 jaar 
ontwikkeling in de wetenschap. 
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ieder een eigen ordening kennen. Een zieke is volgens Canguilhem bezig een oude norm van leven 
te herstellen, waarbij ziekte zich manifesteert als afwijking van de norm. Reacties gericht op 
behoud van de oude norm noemt Canguilhem catastrofisch. Een gezond persoon daarentegen is 
iemand die ‘normatief competent’ is, wat inhoudt dat iemand het vermogen heeft om nieuwe 
normen te bewerkstelligen. 

Dit vermogen om een nieuwe norm tot stand te brengen is geen reflectief-normatief maar 
een biologisch normatief vermogen. Voor de duidelijkheid, wanneer Canguilhem spreekt over 
gezondheid als de “capacity to establish other norms in other conditions” doelt hij ook niet op een 
psychologisch vermogen in termen van bijvoorbeeld het kunnen accepteren van je ziekte. 
Kenmerkend voor een gezond organisme is het vermogen om zich, automatisch, aan 
uiteenlopende, steeds nieuwe situaties aan te passen. In een gezonde levensmodus reageert het 
organisme optimaal op de eisen van de omgeving. Het is de modus waarin “ordered stability, 
harmony between organism and environment, the least hesitation, disorder and catastrophic 
reactions” (1989, p.185) gelden. Ook zonder dat er sprake is van bewuste reflectie op de situatie, 
hanteert het lichaam dus al eigen normen. Dit zou lichaamsbewustzijn7 genoemd kunnen worden. 

Canguilhem neemt nadrukkelijk afstand van het idee van een vaag continuüm tussen 
gezondheid en ziekte waarop niet duidelijk is wanneer ziekte eindigt en gezondheid begint.  
Het onderscheid tussen ziek en gezond is volgens Canguilhem heel precies aan te duiden op het 
individuele niveau. Dit onderscheid wordt duidelijk op het moment dat iemand zichzelf inferieur 
voelt ten opzichte van de taken die met de nieuwe situatie gegeven zijn. Alleen het individuele 
organisme kan bepalen wanneer het zich gezond of ongezond voelt. Gezondheid en ziekte zijn dus 
twee kwalitatief verschillende manieren om met dezelfde conditie(s) om te gaan, namelijk door 
middel van aanpassing aan de nieuwe conditie (gezondheid) of in de vorm van catastrofische 
reacties (ziekte). Kenmerkend voor gezond leven vanuit Canguilhems biologische perspectief is 
dat het een situatiespecifiek proces is met een momentane in plaats van langdurige tijdsdimensie. 
De conceptualisering van gezondheid als normatieve competentie heeft echter nog een aantal 
consequenties waaronder de verruiming en diversifiëring van het gezondheidsconcept door het 
onderscheid tussen twee gezondheidsvormen.

2.2.2. Een behoudende en creërende vorm van gezondheid
In het aan zijn dissertatie toegevoegde deel in de heruitgave van 1966 compliceert 

Canguilhem de scheiding die hij eerder aanbracht tussen gezondheid en pathologie, en spreekt hij 
van een “paradoxical pathology of the normal man” (p.287). Hij komt tot de verregaande gedachte 
dat de ‘menace of disease’ een van de componenten is van gezondheid. Hij volgt niet de Griekse 
maar Latijnse etymologie van gezondheid om tot deze verruiming van het gezondheidsbegrip te 
komen. “Valere, from which value derives, means to be in good health in Latin. Health is a way of 
tackling existence as one feels that one is not only possessor or bearer but also, if necessary, 
creator of value, establisher of vital norms” (Canguilhem, 1989, p.201). In deze omschrijving 
herken ik twee verschillende gezondheidsvormen die ik kortweg aanduid als een behoudende 
gezondheidsvorm (de gezondheid die je bezit of draagt) en een creërende gezondheidsvorm (die 
vitale normen creëert of tot stand brengt). Beide vormen schaart Canguilhem in bovenstaande 
ruime opvatting onder gezondheid. De tweede, creërende vorm krijgt bij hem echter een  

7 Deze term ontleen ik aan Buytendijk’s Prolegomena van een antropologische fysiologie (1965).
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hogere status:

What characterizes health is the possibility of transcending the norm, which 
defines the momentary normal, the possibility of tolerating infractions of the 
habitual norm and instituting new norms in new situations” (p.196-197)…. 
“The healthy organism tries less to maintain itself in its present state and 
environment than to realize its nature. This requires that the organism, in 
facing risks, accepts the eventuality of catastrophic reactions” (p.199).

Gezondheid manifesteert zich in zowel normaal als in transcendent functioneren, waarbij 
volgens Canguilhem transcendentie de superieure manier van biologisch functioneren is. De 
creërende kracht van deze transcenderende gezondheid kan resulteren in overmaat 
(overabundance), wat leidt tot de conclusie dat zelfs het misbruiken van de gezondheid en de 
bereidheid het risico te nemen van catastrofische reacties onderdeel kan zijn van of zelfs 
kenmerkend is voor positieve gezondheid. De omschrijving van echte gezondheid als een 
creërende gezondheidsvorm waarin misbruik van de fysieke gezondheid geïncorporeerd is, 
vertoont overeenkomsten met de 

genotsmodaliteit (§1.2.3.). Zoals gezegd ziet de gezondheidsbevordering de destructieve 
aspecten van deze genotsmodus niet als onderdeel van gezond leven. Met behulp van Canguilhem 
kan dit destructieve aspect nu opvallend genoeg vanuit biologisch oogpunt wel worden 
beschouwd als onderdeel van gezond leven.

2.2.3. De dynamische relatie tussen organisme en omgeving
Canguilhems conceptualisering van gezondheid als normatieve competentie heeft naast 

de geschetste individuele (transcendente) normstelling tenminste twee consequenties voor de 
conceptualisering van de relatie tussen organisme en omgeving. De eerste consequentie is dat 
gezondheid een dynamisch begrip wordt door aanpassing aan verschillende situaties als 
kenmerkend voor gezondheid te definiëren. De aandacht verschuift van gezondheid als normaal 
zijn in een gegeven situatie naar normatief zijn in deze en potentiële andere situaties. Deze 
situatiespecifieke norm voor gezondheid sluit aan bij een tweede belangrijke consequentie, dat 
gezondheid moet worden opgevat als een relatie tussen organisme en omgeving. Het leven is 
volgens Canguilhem in constante flux, chaos, en disequilibrium. Om deze chaotische werkelijkheid 
als gezond te kunnen ervaren is het ordenen, het aanbrengen van rust en harmonie (op organisch 
niveau, bijvoorbeeld op cellulair niveau geen wildgroei zoals in het geval van kankergezwellen) 
van belang. De organische aanpassing aan de omgeving ziet hij niet als eenrichtingsverkeer. Zowel 
het organisme als de omgeving beschouwt hij als biologische entiteiten, die beide aan verandering 
onderhevig zijn. Wanneer een organisme de capaciteit tot het bewerkstelligen van nieuwe 
normen gebruikt, verandert daarmee tegelijkertijd de omgeving. Gezond leven op deze manier 
bezien is dan een dynamische relatie tussen organisme en omgeving. 

Het primaat voor de bepaling van wat gezond is, ligt volgens Canguilhem bij de geleefde 
werkelijkheid. Hij doelt hier niet zozeer op het stem geven aan leken (deze emancipatoire 
beweging in gezondheidsonderzoek is van latere datum), maar op het primaat van vitale normen. 
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Vitale normen, dat wil zeggen ‘organische’ normen8 van de geleefde werkelijkheid, staan 
tegenover kunstmatige normen, ontwikkeld in een laboratorium. Die vitale normen moeten 
volgens Canguilhem altijd het primaat hebben boven laboratoriumnormen: in vivo gaat boven in 
vitro. Overigens hebben in die geleefde werkelijkheid maatschappelijke normen niet per se 
primaat boven organische individuele normen, omdat de samenleving niet altijd optimaal is 
georganiseerd, aldus Canguilhem. Bovendien legt Canguilhem het zwaartepunt bij automatische 
reacties – en niet zozeer bij reflectief, planmatig handelen: “The healthy man …measures his 
health in terms of his capacity to overcome organic crises in order to establish a new order” 
(Canguilhem, 1989, p.200). 

2.2.4. De organische normstelling voor gezondheid 
Het definiëren van gezondheid als een relatie tussen organisme en omgeving heeft als 

consequentie dat de gezondheid aan de hand van een situatiespecifieke norm bepaald wordt.  
Een nieuwe norm of conditie is niet op zichzelf beter of slechter dan een voorgaande, maar wordt 
door ieder organisme in relatie tot de nieuwe context bepaald in een voortdurende proces van 
aanpassing. Hiermee gaat Canguilhem in tegen het idee van objectieve maatstaven voor 
gezondheid. De consequentie van zijn gedachtegang is dat gestandaardiseerde medische 
maatstaven voor gewicht en cholesterolgehalte worden verruild voor criteria die op het 
individuele organisme en de specifieke situatie zijn toegespitst. Wat bijvoorbeeld als ‘normale’ 
bloeddruk geldt, verschilt van persoon tot persoon. En naarmate iemand zich meer fysiek traint, 
zich in de bergen of onder extreme vrieskou in het water begeeft, kunnen ‘normale’ maten 
variëren. 

Hoewel Canguilhem zich dus afzet tegen gestandaardiseerde, objectieve medische 
normen, is gezondheid als normatieve competentie zelf wel onderhevig aan externe normen. Het 
niet kunnen komen tot nieuwe normen resulteert in ziekte en uiteindelijk zelfs de dood van het 
organisme. Hij gebruikt hier het voorbeeld van laboratoriumdieren die zo gedomesticeerd zijn dat 
zij alleen in een gecontroleerde laboratoriumomgeving kunnen overleven. Ze hebben niet meer de 
flexibiliteit om zich te kunnen aanpassen aan de fluctuaties en nieuwe omstandigheden die in 
niet-experimentele settingen gelden. De rigiditeit van ziekte is de inferieure norm en de 
flexibiliteit van gezondheid de superieure norm.

De individuele normstelling en het primaat van het biologische vormen een niet 
onomstreden alternatief voor het biomedische model dat op universalia is gebaseerd.  
De consequenties van het denken van Canguilhem op de hedendaagse gezondheidszorg blijken 
nog niet zo evident. Annemarie Mol (1998) actualiseert decennia later het werk van Canguilhem 
in een kritisch eerbetoon. Ze onderzoekt de consequenties van zijn werk voor de medische 
praktijk en de alledaagse leefwereld. Ze laat ten eerste zien dat biologische normen meervoudig 
zijn, en dat deze meervoudigheid consequenties heeft die het hele leven betreffen. Zij geeft het 
voorbeeld van een diabetespatiënt, meneer Hanssen, die zijn suikerspiegel in de gaten moet 
houden. Wat beschouwd moet worden als de ‘normale waarde’ van de bloedsuikerspiegel voor 
meneer Hanssen is echter niet louter op basis van biologische normen vast te stellen, omdat twee 
waardes tot verschillende medische én persoonlijke consequenties leiden. De keuze voor 

8 Dit vitalistische uitgangspunt dat een vaag ‘levensprincipe’ veronderstelt, vormt een van de grootste kritiekpunten op 
het werk van Canguilhem. 
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medicatie gericht op het in stand houden van een lage waarde heeft als consequentie dat hij geen 
auto meer kan rijden vanwege het verhoogde risico op hypoglycaemia. Wanneer hij geen auto 
meer kan rijden, kan hij zijn huidige beroep als zelfstandig ondernemer niet meer uitoefenen en 
zal hij verschillende mensen moeten ontslaan. De keuze voor een hogere waarde zorgt ervoor dat 
hij auto kan blijven rijden en zijn beroep kan blijven uitoefenen, maar met het risico van 
vroegtijdig overlijden. 

Mol gebruikt dit voorbeeld om te laten zien dat de interferentie van verschillende 
biomedische maten en leefwijzen gezondheidsoverwegingen tot morele kwesties maken. Ten 
tweede laat zij met dit voorbeeld zien hoe enerzijds medische, laboratoriumnormen in het 
dagelijks leven doordringen en anderzijds de geleefde werkelijkheid in medische settingen 
doorwerkt. Diabetespatiënten meten vaak thuis hun eigen bloeddruk en suikerspiegel, wat een 
voorbeeld is van hoe het lab in het leven doordringt. De arts in het voorbeeld laat de keuze voor 
een behandeling op basis van een van beide maten over aan meneer Hanssen: niet de medische 
wetenschap, maar een morele afweging van de consequenties voor zijn leven geven de doorslag. 
De dagelijkse leefwereld wordt meegewogen in het medische besluit. Mol (1998) concludeert dat 
Canguilhems onderscheid tussen een niet-kunstmatige, geleefde werkelijkheid en een 
gecontroleerde, niet-organische werkelijkheid niet houdbaar is. Het is moeilijk een omgeving te 
vinden die niet door de mens (mede) gemaakt is. Veeleer is er sprake van een gradueel verschil 
tussen lab en leven. De medische wereld dringt niet alleen via techniek (zoals meetapparatuur) of 
via medicijnen de alledaagse leefwereld binnen, maar ook in de vorm van betekenisverlening: In 
het alledaagse leven interfereren medische en alledaagse opvattingen (Willig, 2000). 

2.2.5. Discussie
Hoe relevant is Canguilhems schets van de superieure gezondheidsvorm waar het 

ouderen betreft of mensen met een slechte fysieke gezondheidstoestand en in slechte materiële 
omstandigheden? Hij zelf rept niet over de mogelijke spanning tussen zijn hoge ideaal en de 
werkelijkheid. Behalve in het nawoord dat hij toevoegt aan de versie uit 1966, waarin hij 
terugblikt op de leeftijdspecifieke bias van zijn jeugdige jaren (dat hij het over zichzelf heeft is 
alleen uit de context af te leiden. Het was niet gebruikelijk om vanuit de ik-vorm te schrijven): 

“The notion of this ideal which is the normal is identified with the previous 
euphoric state of the subject who has just fallen sick….The only pathology 
ascertained at the time was a pathology of young subjects.” 

Hij lijkt te impliceren dat voor ouderen als specifieke groep het vermogen tot 
normativiteit niet zomaar opgaat. Daarom zou ik in verband met de doelgroep in dit onderzoek 
ervoor willen waken het universele ideaal van uitstijgen boven normale situaties en het realiseren 
van het volledige potentieel zelfs ten koste van de fysieke gezondheid altijd als norm voor 
positieve gezondheid te hanteren. Het omgekeerde – om deze vorm van gezond leven maar bij 
voorbaat uit te sluiten als (onderdeel van) de gezondheidservaring van ouderen – zou ik 
daarentegen ook willen voorkomen. De ene oudere is de andere niet. Daarom zou ik in ieder geval 
van Canguilhem willen overnemen om bij iedere persoon, op ieder moment en voor iedere 
situatie opnieuw te onderzoeken of positieve gezondheid in de betekenis van behoud én creatie of 
transcendentie mogelijk (en wenselijk) is. Bovendien is ook de argumentatie mogelijk dat 
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ouderen juist beter in staat tot het vermogen nieuwe normen te scheppen en zich aan te passen 
aan nieuwe situaties door de jarenlange ervaring die zij hiermee hebben. 

Een tweede kanttekening bij de conceptualisering van Canguilhem is zijn aanvankelijke 
dichotome conceptualisering van ziekte als fundamenteel andere ordening dan gezondheid. Zoals 
ik aangaf compliceerde hij later de relatie tussen gezondheid en ziekte. Deze complicatie sluit aan 
bij later fenomenologisch onderzoek naar wat ik positieve gezondheid noem. De Zweedse filosoof 
Svenaeus (2000, 2001)9 onderscheidt twee met elkaar verbonden relaties tussen persoon en 
leefwereld. De ervaring van gezondheid wordt weliswaar gekenmerkt door de ervaring van 
zich-thuis-voelen-in-de-wereld en ziekte met zich-niet-thuis-voelen-in-de-wereld, maar het 
zich-niet-thuis voelen is volgens Sveneaus niet noodzakelijk kenmerkend voor ziekte. Zich 
niet-thuis-voelen kan gepaard gaan met het gevoel van angst voor het vreemde. Maar het kan ook 
een beroep doen op nieuwsgierigheid, ontdekken, leren, groei en het vermogen steeds opnieuw te 
beginnen. Zich niet-thuis voelen is niet per definitie ongezond, tenzij het zich niet-thuis-voelen 
een langdurige ervaring is (zoals bij migranten en bij chronisch zieken het geval kan zijn). Eerder 
is het zo dat de twee ervaringen (zich vreemd of zich thuis voelen) voortdurend oscilleren. 
Ervaringen van ziekte en de vervreemding die gepaard gaat met bijvoorbeeld migratie hoeven 
daarom uit gezondheidsoogpunt niet vermeden te worden, maar kunnen zo bezien juist bijdragen 
aan een gezond leven in de transcenderende vorm, mits zij voldoende afwisselen of samengaan 
met een gevoel van zich-thuis-voelen.

2.3. de sociale representatie van gezondheid 
Herzlich (1973) was een van de eerste onderzoekers die, in een Franse kwalitatieve 

gevalsstudie in de jaren zestig, mensen zelf vroeg wat zij gezond vinden10. In haar inleiding noemt 
zij twee ontwikkelingen die de sociologische interesse voor lekenperspectieven deed toenemen. 
Ten eerste was in toenemende mate duidelijk geworden dat medische kennis en de medische 
praktijk geen neutrale verslagleggers van ziekte zijn, maar dat zij een belangrijke rol spelen in het 
creëren van definities van ziekte en zelfs de realiteit van ziekten. Een tweede ontwikkeling die 
hiermee gepaard ging, was de afname van de acceptatie van medische definities als onomstreden 
bewijs. Daarom werd het belangrijker gevonden om lekenperspectieven op gezondheid en ziekte 
te bestuderen als op zichzelf staand en niet alleen in relatie tot de geneeskunde of als afwijkingen 
van professionele opvattingen. Lekenperspectieven hebben sindsdien een eigen legitimiteit, niet 
alleen omdat ze inzage geven in de alledaagse beleving en het omgaan met ziekte en gezondheid, 
maar ook omdat ze nieuwe perspectieven kunnen bieden op de betekenis van gezondheid en ziekte. 

Het onderzoek van Herzlich is een van de eerste sociologische studies die op deze nieuwe 
ontwikkelingen inhaakte. Het is bovendien een studie die de theoretische basis legde voor veel 
vervolgonderzoek in de kritische gezondheidspsychologie. Haar bijdrage bestaat uit een 

9 Hij baseert zich daarbij op The Enigma of Health (Gadamer, 1996). In dit boek karakteriseert Gadamer gezondheid 
enerzijds als equilibrium, ritme en als een continue proces vergelijkbaar met ademen, de stoelgang en slapen. 
Anderzijds manifesteert de ervaring van gezondheid zich volgens hem in de ervaring “that we are open to new things, 
ready to embark on new enterprises and, forgetful of ourselves, scarcely notice the demands and strains which are put 
upon us. This is what health is” (Gadamer, 1996, p. 143-144). 

10 Haar studie bestond uit 80 respondenten met een middenklasse of professionele (hoger opleidingsniveau) 
achtergrond. De groep bestond uit evenveel mannen als vrouwen. Als leeftijdsgroepen specificeert zij 25-40 jarigen en 
40-plussers. Van de middenklasse groep leefden 12 mensen in een klein dorpje in Normandie. De overige 
respondenten kwamen uit een niet nader gespecifieerde de stad.
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inhoudelijke theorie (in de vorm van een beschrijving van verschillende gezondheidsvormen en 
hun onderlinge relatie) met daarnaast het gebruik van de sociale representatietheorie in 
kwalitatief onderzoek. Uitgangspunt van de sociale representatietheorie is dat er geen duidelijke 
scheidslijn is tussen de buiten- en binnenwereld van een persoon of groep. Sociale representaties 
stellen het individu in staat zich te orienteren op hun materiele en sociale wereld en zich daar een 
plek in te verwerven. Sociale representaties maken daarnaast communicatie mogelijk tussen 
leden van een groep. Een belangrijke consequentie van de sociale representatietheorie is dat 
individuele gezondheidsopvattingen beschouwd moeten worden als onlosmakelijk verbonden 
met de sociale contexten waarin zij tot stand komen. Bovendien zijn gezondheidsopvattingen niet 
alleen uitingen van gezondheidstoestanden. Ze vervullen communicatieve, cognitieve en sociale 
functies. Met deze sociale benadering levert Herzlich een tegenwicht aan een individualistisch 
georiënteerde benadering van gezondheid en gezondheidsbevordering. Tot welke inzichten kwam 
Herzlich nu op basis van de bestudering van sociale representaties van gezondheid?

2.3.1. Relatie tussen de behoudende en creërende gezondheidsvorm 
Op basis van haar onderzoek naar lekenopvattingen maakt Herzlich onderscheid tussen 

drie gezondheidsvormen: 1) gezondheid als toestand (gezond zijn), 2) gezondheid als resistentie, 
conditie of reserve (gezondheid hebben) en 3) gezondheid als equilibrium (gezondheid doen, met 
een door activiteit gekenmerkte gezondheid). ‘Gezond zijn’ verwijst naar een toestand waarin 
lichamelijke ziekte afwezig is, wat overeenkomt met de biomedische opvatting. Deze eerste 
gezondheidsvorm noemt Herzlich (1973) gezondheid-in-een-vacuum. Zij noemt de biomedische 
opvatting waarin gezondheid alleen maar als afwezigheid van lichamelijke klachten en ziekte, niet 
als aanwezigheid gedefinieerd wordt een negatieve opvatting. Omdat dit een onderzoek naar 
positieve gezondheid is, laat ik deze gezondheidsvorm verder buiten beschouwing. Ik concentreer 
me op de twee andere vormen, waarmee ik voortborduur op respectievelijk de behoudende en 
creërende gezondheidsvorm die ik aan Canguilhem ontleende. 

‘Gezondheid hebben’ is een neutrale gezondheidsvorm die verwijst naar gezondheid als 
kracht, vermogen, capaciteit of bron. Herzich noemt dit de gezondheidsreserve. De gezondheids-
reserve dient zich aan als indirecte gewaarwording, die ervaren wordt via de andere twee vormen 
(ziekte of equilibrium) of in vergelijking met anderen. Het betreft dus geen autonome ervaring.  
De derde gezondheidsvorm duidt zij aan als ‘gezond doen’, omdat deze vorm gekenmerkt wordt 
door activiteit. Dit is volgens haar de positieve gezondheidsvorm, waarin gezondheid direct als 
aan- of afwezig wordt ervaren. Deze aanwezigheid wordt gevoeld als energie, vitaliteit of een goed 
humeur. Positieve gezondheid is dus in tegenstelling tot de gezondheidsreserve wel een autonome 
en discrete ervaring: Er is geen vergelijking met anderen nodig, maar hooguit een vergelijking met 
eerdere toestanden binnen een individu. Gezond doen komt het dichtste van deze 
gezondheidsvormen bij gezond leven als continue proces zoals beoogd door ZonMw11.

Er zijn overeenkomsten en verschillen tussen Canguilhem en Herzlich. Herzlich’s eigen 
conceptualisering van positieve gezondheid (anders dan die van haar respondenten) komt 
overeen met Canguilhems idee dat gezondheid en ziekte geen polariteiten op een en hetzelfde 

11 Ter verduidelijking, gezond doen heeft bij Herzlich niet zozeer betrekking op gezond gedrag of leefstijl (BRAVO). Op 
basis van onderzoek hebben Murray et al. (2003) en Flick (2000) later nog een gezondheidsvorm aan de drie van 
Herzlich toegevoegd, namelijk een gezonde leefstijl. Leefstijl deed als begrip in de gezondheidsbevordering pas eind 
jaren zeventig en begin jaren tachtig opgang.
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continuüm zijn, maar afzonderlijke entiteiten. Een verschil is dat Herzlich de relatie tussen de 
gezondheidsvormen expliciteert: De gezondheidsreserve vormt volgens haar de substructuur van 
positieve en negatieve gezondheid. Of iemand zich nu in minimale zin gezond ervaart 
(afwezigheid van ziekte), kou heeft gevat, of bruisend van energie is, de gezondheidsreserve blijft 
altijd op de achtergrond aanwezig en vormt een continue ervaring. Deze reserve kan toe- of 
afnemen maar is nooit afwezig (tenzij je dood bent). Anders dan in Canguilhems biologische 
benadering hanteert Herzlich bovendien een multidimensionaal gezondheidsconcept voor zover 
het de positieve gezondheidsvorm betreft. Zij gaat uit van de pluriformiteit van gezondheid en ziet 
gezondheid als een complexe entiteit in plaats van een simpele eenheid. Deze complexiteit komt 
tot uitdrukking in het onderscheid en de relatie tussen de drie vormen, maar geldt met name voor 
de positieve gezondheidsvorm.

2.3.2. De positieve gezondheidsvorm nader beschouwd: dynamisch evenwicht 
Herzlich (1973) gebruikt in navolging van haar respondenten het woord equilibrium 

(evenwicht of balans in het Nederlands) om de positieve gezondheidsvorm aan te duiden. Volgens 
haar representeert ‘evenwicht’ meer dan een symptoomvrije toestand. Het is de sleutel tot de 
gezonde wereld, het symbool dat ons naar die wereld transporteert. 

Evenwicht wordt volgens haar gekenmerkt door fysiek welzijn, een overdaad aan fysiek 
potentieel, de afwezigheid van vermoeidheid, psychologisch welzijn en gelijkmoedigheid, 
bewegingsvrijheid en effectief kunnen handelen, goede relaties met andere mensen. De woorden 
van Herzlichs respondenten geven een goede indruk van het spectrum waarop de positieve 
gezondheidsvorm betrekking heeft: “in goede vorm zijn, gelukkig, tevreden, met een gezonde 
eetlust, goed kunnen slapen, met zin wakker worden en aan de slag gaan, je goed en sterk voelen”. 
Deze ‘echte’ gezondheid ervaren zij “wanneer het lichaam functioneert als een goedgeoliede 
machine, die geen aandacht behoeft”. Verder gaat deze gezondheid gepaard met “twinkelende 
ogen, een goede gelaatskleur” en komt deze tot uitdrukking in “je op je gemak voelen” bij 
vrienden. Deze uitspraken geven inzicht in de woorden waarmee respondenten de positieve 
gezondheidsvorm als de aanwezigheid van iets aanduiden en zijn illustratief voor een 
multidimensionaal gezondheidsconcept. Naast de fysieke dimensie komen in de uitspraken 
verwijzingen voor naar de sociale dimensie (vrienden, goede relaties) en psychische dimensie  
(je op je gemak voelen). Verder voegen zij toe dat zij gezondheid ervaren als: 

“an abundance, sometimes a superabundance, of energy and of bodily 
potential reaching its maximum; this applies to capacity for effort and 
indefatiguability” (p.60). 

Equilibrium verwijst niet alleen naar een harmonieuze eindtoestand, maar ook naar een 
doel en middel tot gezondheid en vooral naar een activiteit en naar een voortdurend, nooit 
voltooid proces. Wanneer het equilibrium synoniem is voor activiteit dan betreft het bovendien 
een ongeremde en effectieve vorm van activiteit. Ik zou ‘equilibrium’ dan ook eerder vertalen als 
dynamisch evenwicht. Herzlich verbaast zich erover dat het quilibrium relatief vaak voorkomt in 
de uitspraken van de respondenten en in zoveel verschillende betekenissen. De term wordt 
gebruikt als zelfstandig naamwoord en bijvoeglijk naamwoord, als handeling en toestand, als 
determinant en resultant, en drukt een variatie aan individuele ervaringen uit. Kortom, Herzlichs 
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respondenten hanteren een ruime opvatting van evenwicht. In evenwicht zijn is volgens haar 
respondenten 

“to be able to employ the body to the point of abusing it; it is, in the last resort, 
to be able to allow oneself anything… ‘it is to be able to act so as to do what 
you want to do, to live how you want to live, i.e. to be completely free” (p.61).

Dergelijke uitspraken nopen Herzlich tot de conclusie dat in tegenstelling tot wat de term 
equilibrium lijkt te impliceren (balans), in de ervaring van equilibrium de mogelijkheid zit tot 
overdaad (excess) en misbruik. Als Herzlich concludeert dat overmaat en misbruik onderdeel 
uitmaken van de positieve gezondheidsvorm, verwijst zij expliciet naar Canguilhem. Een andere 
overeenkomst tussen beide auteurs is, dat zij gezondheid dynamisch opvatten als een proces of 
activiteit. Maar waar Canguilhem zich vooral op het onderscheid tussen gezondheid en ziekte 
richtte, richt Herzlich zich op het onderscheid en de relatie tussen de verschillende 
gezondheidsvormen. Voor een goed begrip van de positieve gezondheidsvorm is nog van belang te 
onderstrepen dat haar respondenten geen actieve, bewuste leefstijl op het oog hadden met als 
doel het bereiken van een goede gezondheidstoestand, maar eerder een activiteit die mogelijk 
wordt vanuit een ervaring van vitaliteit. 

Net zoals Canguilhem de creërende gezondheidsvorm hoger waardeert, hanteren ook 
Herzlichs respondenten het dynamische evenwicht als norm. Herzlich zelf is er niet uitgesproken 
over of dit ook volgens haar nastrevenswaardig is, en doet alsof zij een objectieve werkelijkheid 
beschrijft wanneer zij op basis van de sociale representaties van haar respondenten tot de 
volgende omschrijving komt: ‘Echte gezondheid’ is “good health in its highest sense, the 
realization in experience of the possibilities of the reserve of health” (id, p.58). Deze optimale 
gezondheidsvorm is dan wel de norm voor goede gezondheid (volgens haar respondenten); het 
vertegenwoordigt niet de vorm die statistisch het meeste voorkomt. Integendeel, dat de positieve 
gezondheidsvorm als norm fungeert, is volgens Herzlich een gevolg van het feit dat deze zo zelden 
voorkomt en dan met grote intensiteit ervaren wordt. Een andere verklaring voor de aangetroffen 
superioriteit van het dynamisch evenwicht hangt volgens haar samen met het feit dat deze 
gezondheidsvorm meer dan het fysieke functioneren omvat, en zich zelfs uitstrekt tot het hele 
leven. Herzlichs respondenten kennen geen equivalent voor ‘perfecte gezondheid’. Volgens hen 
kan ook de meest optimale vorm van gezondheid tegelijk met ziekte bestaan (Herzlich, 1973). Zij 
hebben dus geen absoluut ideaal met weinig realiteitswaarde voor ogen. 

2.3.3. De relatie tussen individu en stedelijke omgeving 
Dynamisch evenwicht is niet alleen een intrapersoonlijke, lichamelijke norm en norm 

voor iemands leven, maar ook een norm voor de relatie tussen individu en omgeving.  
Het dynamisch evenwicht wordt door Herzlichs respondenten zelfs vooral ervaren als harmonie, 
beheersing en controle van moeilijke situaties en in goede relaties met anderen. Herzlich 
definieert daarom gezondheid als een “mode of relation of the individual to his environment” 
(p.63). Echte gezondheid, zo beargumenteert ze, komt voort uit de interactie tussen en transitie 
van het organische enerzijds en het psychosociale en gedragsmatige anderzijds (id, p.63-64).  
Deze dynamische en interactionele relatie tussen individu en omgeving komt evenwel niet terug 
in de opvattingen van haar respondenten, die individu en omgeving als twee polen tegenover 
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elkaar zetten. Terwijl zij positieve gezondheid vooral en in de eerste plaats lokaliseren in het 

individu, associeren zij ziekte en de afwezigheid daarvan ondubbelzinnig met de stedelijke 
leefwijze en daarmee als eigenschap van de omgeving (Herzlich, 1973, p.26). 

De respondenten van Herzlich hanteren een bipolaire classificatie voor begrippenparen 
als gezond-ziek, natuurlijk-onnatuurlijk, individu-omgeving, ruraal-stedelijk. De begrippen 
natuurlijk, individu en ruraal worden over het algemeen met gezondheid geassocieerd en 
onnatuurlijk, omgeving en stedelijk met ziekte. Sommige polen wegen echter zwaarder dan 
andere en de respondenten brengen nuanceringen aan. 

Om deze nuanceringen te begrijpen is een centraal begrip in hun opvattingen van belang: 
de stedelijke leefwijze (‘way of life’). Het begrip stedelijke leefwijze refereert aan de ruimte 
waarin het individu leeft (bevolkingsdichtheid en atmosfeer); naar het leefritme (tijdschema’s, 
stimulatievormen); en de reflectie van deze spatio-temporele kenmerken in alledaags gedrag 
(slapen, eten, ontspannen). De stedelijke leefwijze associëren haar respondenten met 
ongezondheid (denk aan lawaai en vervuiling), terwijl ze gezondheid in het individu lokaliseren. 
Wanneer de invloed van de stedelijke omgeving te groot wordt, dan resulteert dit in ziekte. 
Wanneer het individu slaagt om tot beheersing en controle van de omgeving te komen, dan 
resulteert dit in gezondheid. De stedelijke omgeving doet zo bezien afbreuk aan de individuele 
gezondheid. Meer stedelijke invloeden resulteren in een slechtere gezondheid, en grotere 
weerbaarheid van het individu tegen (niet-natuurlijke) omgevingsinvloeden leidt tot meer 
gezondheid. 

De stedelijke leefwijze kan volgens Herzlichs respondenten zowel direct als indirect 
ongezond uitpakken. De directe invloed wordt gezien in de resulterende (voedings)producten en 
het gedrag waartoe het aanzet. Vaak gebruiken respondenten termen die twijfelachtige 
manipulatie veronderstellen. Kunstmatige, gemanipuleerde producten worden gezien als minder 
echt of zuiver dan producten die recht van het land en van dieren komen. De natuur stellen de 
geïnterviewden dus voor als gezonder dan de stad. Maar op twee manieren leidt de indirecte 
invloed van de stedelijke leefwijze tot een complexer plaatje dan natuurlijk=gezond en 
onnatuurlijk=ongezond. 

Ten eerste zien de respondenten ongezondheid niet altijd als een intrinsieke kwaliteit van 
een object. Of een product of bepaald gedrag als ongezond wordt waargenomen hangt af van het 
individu en de relatie die het individu met deze omgeving heeft (een voorbeeld hiervan uit de 
ZGL-interviews is het aanpassen aan een vervuilde of verstedelijkte omgeving en daar genieten 
van het beperkte groen). Ten tweede zien de respondenten vooral beperkingen als ongezond 
wanneer die worden opgelegd door de omgeving. Wanneer een individu vrijelijk een bepaalde 
beperking op zich neemt, verliest de beperking grotendeels zijn ongezonde kwaliteit. Gezondheid 
die van buiten wordt opgelegd is vanuit deze redenering ongezonder dan beperkingen die het 
individu zelf heeft gekozen. Het opleggen van gezondheid zou het individuele vermogen tot 
fysieke weerbaarheid namelijk aantasten en daarmee de belangrijkste bron voor gezondheid.  
Zo kan het opleggen van leefregels om verslaving tegen te gaan (rookverbod) voor sommige 
geïnterviewden in het ZGL-project als voorbeeld gelden van een ongezonde wereld.
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2.3.4. Discussie 
De relevantie van de drie door Herzlich onderscheiden gezondheidsvormen (gezondheid-

in-een-vacuum, gezondheidsreserve en dynamisch evenwicht) reikt verder dan de algemene (niet 
op specifieke kenmerken geselecteerde) bevolking in een Franse regio. Een aantal gezondheids-
psychologen hebben de drie gezondheidsvormen bijvoorbeeld ook aangetroffen in Portugal, 
Oost- en West-Duitsland onder verpleegkundigen en leken (Flick2000; Flick et al., 2003) en in 
Canada bij een lekenpubliek (Murray, Pullman & Heath-Rogers, 2003). Williams (1983) wiens 
resultaten van zijn studie onder Schotse ouderen enigszins afweken, wijt dit verschil aan 
verschillen in de medische praktijk, niet aan de hogere leeftijd van de onderzochte groep. 

Verder is bekend dat noties van balans of equilibrium ook in andere culturen voorkomen. 
Onder bijvoorbeeld Latijns Amerikaanse Maya-sprekende Indianen spelen ‘vital warmth’, 
harmonie en balans een centrale rol (Groark, 2005). Balans tussen yin en yang in de Chinese 
geneeskunde komt terug in gezondheidsopvattingen onder oudere Chinese Amerikanen (Torsch 
& Ma, in Hughner & Kleine, 2004). Onderzoek onder de Matsigenka uit Peru laat ook de relevantie 
van een holistisch gezondheidsconcept zien, waarbij fysieke gezondheid samen met geluk, 
productivititeit en deugdzaamheid onderdeel van gezondheid uitmaakt (Izquierdo, 2005). Ideeën 
over de balans tussen lichaamssappen en tussen lichaam en geest spelen tenslotte een belangrijke 
rol in traditionele islamitische en aryuvedische geneeswijzen en in complementaire geneeswijzen. 
Naar de overeenkomsten en verschillen tussen Herzlich’s dynamische evenwicht en het 
equilibrium in traditionele geneeswijzen en holistische bewegingen is echter geen systematisch 
onderzoek verricht. 

Ook onder ouderen en lagere sociaal-economische groepen wordt een variatie aan 
gezondheidsvormen aangetroffen. Gerontologisch onderzoek laat zien dat ouderen vergeleken bij 
jongeren het fysieke (ongezonde) zelf belangrijker blijken te vinden. Zij geven er ook blijk van 
gedifferentieerder en omvattender betekenissen te hanteren (Westerhof & Dittman-Kohli, 1997). 
Dit betekent echter niet dat de ervaren fysieke beperkingen door ouderen worden 
geinterpreteerd als ongezondheid. Ouderen lijken dus nog meer dan de algemene populatie in het 
onderzoek van Herzlich (1973) in staat ziekte te incorporeren in gezondheid. Daarentegen 
worden in onderzoek onder groepen met een lage sociaal-economische klasse achtergrond juist 
negatieve opvattingen – dus gezondheid als afwezigheid van ziekte – frequenter aangetroffen 
(d’Houtaud & Fields, 1984; Calnan, 1987; Blaxter, 1990, 1997). Bij deze groepen is de ervaren 
gezondheid relatief laag. Deze onderzoeksbevindingen suggereren dat negatieve 
gezondheidsopvattingen zowel bij ouderen als lager opgeleiden voorkomen, maar bij lager 
opgeleiden meer dan bij ouderen samengaan met een slechtere gezondheidsbeleving.  
De differentiatie in betekenisverlening bij ouderen duidt er op dat zij beter in staat zijn aan te 
geven wat ze voelen en lichamelijke sensaties genuanceerder te verwoorden. 

Deze bevindingen uit empirisch onderzoek relativeren Canguilhems kanttekening bij de 
relevantie van zijn biologisch normatieve competentie voor ouderen. Zij zouden wellicht zelfs 
beter hiertoe in staat zijn vanwege een mogelijk toenemende verfijning van het 
lichaamsbewustzijn met de jaren. Een interessante vraag gezien de doelgroep ouderen van lage 
sociaal-economische afkomst in dit onderzoek is dan hoe zij hun gezondheid beleven en hoe de 
interferentie tussen klasse en leeftijd hierin tot uitdrukking komt. Een andere vraag is of en hoe 
de twee positieve gezondheidsvormen, de creërende en behoudende, naar voren komen in de 
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betekenisverlening van deze ouderen. Zijn zij tevreden wanneer zij erin slagen de behoudende 
gezondheidsvorm te leven? Proberen zij te voldoen aan een ‘jonge’ versie van de creërende 
gezondheidsvorm? Ontwikkelen zij een eigen versie hiervan of zien ze de wenselijkheid en 
mogelijkheid hiertoe niet? 

Ik formuleer deze vragen niet om binnen dit onderzoek empirisch uitsluitsel te geven over 
de onderzochte groep, maar als aandachtspunten bij het luisteren naar ouderen en ter 
explicitering van eventuele impliciete normen van de luisteraar daarbij. Anders dan bij Herzlich 
gaat het me om de individuele variatie en dynamiek in betekenisverlening aan gezond leven. Die 
persoonlijke betekenisverlening hoeft geen rationele, propositionele structuur te hebben. Radley 
en Billig (1996) bespreken onderzoek dat het idee dat gezondheidsopvattingen een rationele, 
propositionele structuur hebben onderuit haalt. Zodra mensen de mogelijkheid krijgen 
uitgebreider te vertellen over hun gezondheid, proberen zij verbindingen te leggen tussen hun 
gezondheid en andere gebeurtenissen in hun leven. Ze bewegen heen en weer tussen 
onderwerpen om een ervaringslogica voor elkaar te krijgen. Gezondheidsuitspraken worden 
volgens hen veel meer gekenmerkt door ambivalentie en contradicties dan door logische 
consistenties die de sociale representatietheorie veronderstelt. 

Een rationale benadering is overigens niet voorbehouden aan de sociale 
representatietheorie zoals Herzlich die gebruikt. De theorie van de explanatory models van 
medisch antropoloog Arthur Kleinman heeft lange tijd het gezondheidsonderzoek gedomineerd. 
Kleinman zelf schuift in zijn latere werk op naar een meer narratieve benadering, die een “more 
experientially valid and morally engaged mode of analysis” mogelijk maakt (Kleinman & Seeman, 
2000, p.230). Michael Murray (2002) constateert in een heranalyse van het onderzoeksmateriaal 
van Herzlich dat haar interviews een narratieve structuur hebben, en bepleit daarom een 
narratieve analyse. Hiermee zijn twee uit het kwalitatieve gezondheidsonderzoek voortkomende 
aanwijzingen gegeven dat een narratieve benadering voor dit onderzoek geschikt is.

2.4. antonovsky: salutogenese 
In een heel andere geografische en disciplinaire context ontwikkelde de Israelisch-

Amerikaanse socioloog12 Aaron Antonovsky ook een tegenhanger voor de gebruikelijke 
pathogenetische benadering, namelijk een door hem zo genoemde salutogenetische 
gezondheidsbenadering. Hiervoor putte hij uit twee soorten empirische studies. Ten eerste 
maakte hij gebruik van de uitgebreide kwantitatieve literatuur over levensstress die hij heel 
zorgvuldig analyseerde. Ten tweede maakte hij gebruik van interviewdata uit eigen kwalitatieve 
studies om tot een theorie te komen en een vragenlijst te construeren waarmee hij zijn centrale 
begrip Sense of Coherence (ervaring van coherentie, afgekort SOC) toetsbaar kon maken. 
Antonovsky vroeg met de ontwikkeling van de SOC aandacht voor zingeving en diversiteit (twee 
aandachtrichtende begrippen in dit onderzoek, zie §1.4.) in de relatie tussen individu en 
omgeving.

12 Zijn theorie is sociaal-psychologisch te noemen. Dat hij zichzelf toch tot socioloog bestempelt en vindt dat het 
onderwerp ‘levensstress en coping’ niet aan psychologen moet worden overgelaten, is te begrijpen vanuit historische 
perspectief. In de tijd dat Antonovsky zijn belangrijkste werken schreef (de jaren zeventig en tachtig) werd ook pas het 
solipsisme en het westerse individualistische denken van de psychologie aangekaart en kwamen kritische stromingen 
op, zoals de cultuurpsychologie, die een veel socialer perspectief op sociale ontwikkeling hadden dan de mainstream 
experimentele psychologie.
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2.4.1. Positieve gezondheid en het begrip ‘salutogenese’
Antonovsky (1979, 1987) introduceerde eind jaren zeventig, begin jaren tachtig het 

begrip salutogenese en initieerde daarmee onderzoek naar het ontstaan (genese) van gezondheid 
(salutos). Salutogenese is de positieve tegenhanger van de dominante gerichtheid op pathogenese 
in de medische wetenschap (het achterhalen van de oorzaken van ziekte). Een salutogenetische 
benadering is volgens Antonovsky (1987) geen vervanging van maar wel een belangrijke 
aanvulling op pathogenetische benaderingen in de geneeskunde. Pijnbestrijding en het genezen 
van ziekte vindt hij wel belangrijk, maar er moet volgens hem meer aandacht komen voor de 
onderbelichte vraag hoe gezondheid behouden en bevorderd kan worden. Een van de 
uitgangspunten van Antonovsky’s salutogenetische benadering is dat het leven wordt gekenmerkt 
door “heterostasis, disorder, and pressure toward increasing entropy” (p.2) en “senescence13” 
(p.12). Zijn theorie gaat dus niet uit van een ideaaltypische gezondheid, maar van het idee dat 
gezondheid mogelijk is ondanks gebreken die het menselijk leven kenmerken. In plaats van ziekte 
en gezondheid als dichotomie tegenover elkaar te zetten en pas met de bevordering van 
gezondheid te beginnen als ziekten helemaal genezen zijn, gaat salutogenese uit van een 
continuüm van ziek naar gezond. 

Wat betreft de conceptualisering van gezondheid wijkt Antonovsky14 niet zo af van het 
biomedische model en in dit opzicht verschilt hij van Herzlich en Canguilhem, die juist een 
alternatief voor de biomedische gezondheidsdefinitie proberen te ontwikkelen. Gezondheid is een 
lichamelijke toestand die objectief wordt vastgesteld door een arts. Antonovsky beperkt zich 
bewust tot die ene dimensie omdat een multidimensionaal gezondheidsbegrip tot 
methodologische problemen leidt. Tegelijkertijd heeft Antonovsky wel oog voor de leefsituatie. 
Aandacht voor de gehele leefsituatie helpt artsen om te komen tot een dieper inzicht en een 
adequate diagnose van de fysieke gezondheid. Bovendien moeten artsen volgens hem oor hebben 
voor het ‘hele verhaal’ van de patiënt in plaats van zich te beperken tot het achterhalen van de 
bacteriële oorzaak voor een specifieke ziekte. Hij pleit er verder voor dat artsen “move beyond 
post-Cartesian dualism and look to imagination, love, play, meaning, will, and the social structures 
that foster them” (p.9). Zelf ziet hij geen uitweg uit het lastige dilemma van methodologische 
zuiverheid en een medische praktijk waarin gezondheid beter holistisch begrepen kan worden15.

Salutogenese is niet alleen behulpzaam voor gezonde mensen om hun gezondheid te 
behouden of te verbeteren. Ook mensen met gezondheidsgerelateerde klachten kunnen gebaat 
zijn bij het behouden of verbeteren van hun gezonde leven. Salutogenese betekent de erkenning 
dat iemand die lichamelijk ziek is zich toch gezond kan voelen; dat iemand die in objectieve  
(door een medische expert vastgestelde) termen niet als ziek wordt aangemerkt zich toch ziek 
kan voelen; en dat mensen met een bepaalde ziekte niet worden gezien als samenvallend met hun 
ziekte en als veel meer dan alleen patiënt. Juist bij een doelgroep die op structurele punten in 
ongunstige omstandigheden verkeert om gezond te leven zoals ouderen uit een lagere sociaal-
economische klasse, kan een dergelijke positieve insteek van belang zijn. Wanneer ziekte een 

13 Verwijst naar biologische veroudering
14 Hij laat zien dat empirische data zowel pathogeen als salutogeen bekeken kunnen worden en bepleit het investeren in 

gezondheidsbenaderingen die uitgaan van salutogenese. Dit betekent echter niet dat hij de reguliere geneeskunde, 
waarin pathogenese centraal staat, niet meer belangrijk vindt. Beide benaderingen hebben bestaansrecht, maar hij 
constateert een ongelijke verdeling van geld en middelen ten gunste van pathogenese. 

15 Aan het einde van zijn boek suggereert hij wel de mogelijkheid dat een sterke SOC niet alleen fysieke gezondheid in 
beperkte zin, maar het algehele welzijn positief beïnvloedt. 
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gegeven is in iemands leven en de mogelijkheden om structurele verbeteringen door te voeren 
beperkt zijn, wordt de focus op andere dan louter fysieke en gedragsmatige aspecten van gezond 
leven wellicht belangrijker. 

Salutogenese ontkent niet het bestaan van structurele factoren die de gezondheid op 
individueel niveau kunnen aantasten noch de wenselijkheid die factoren aan te pakken, maar het 
verlegt de focus naar de manier van omgaan met structurele factoren. Antonovsky’s theorie spitst 
zich toe op de mediërende werking van de SOC in de waarneming van stressoren als heilzaam of 
risicovol. Hij beargumenteert dat omgevingsfactoren niet a priori stressvol zijn. Of een bepaalde 
stressor als ongezond wordt waargenomen, is afhankelijk van de SOC. De SOC werkt dus als buffer 
tegen omgevingsstressoren. Wanneer de problematiek van een qua gezondheidstoestand 
kwetsbare groep mensen vanuit salutogenetisch perspectief wordt bekeken, komt de nadruk in 
het onderzoek en de benadering van deze groep anders te liggen. Salutogenese vraagt om een 
benadering van groepen op basis van hun kracht en mogelijkheden. Salutogenese vereist 
bovendien een omslag in het denken over gezondheidsdeterminanten, namelijk niet alleen in 
termen van risico’s, maar ook in termen van mogelijkheden. 

2.4.2. Zingeving in de relatie tussen individu en omgeving
Antonovsky’s voornaamste doel is het onderzoeken van de relatie tussen de SOC (een 

maat voor de globale oriëntatie op het leven) en fysieke gezondheid. Hij was onder de indruk van 
de manier waarop sommige mensen die de concentratiekampen hadden overleefd na alle 
verschrikkingen toch in staat waren een gezond en zinvol bestaan te ervaren en zocht naar een 
verklaring voor dit Mysterie van Gezondheid (1987). Dat antwoord lag volgens hem in de ‘Sense of 
Coherence’ (SOC zie Antonovsky, 1987, 1979). 

The sense of coherence is a global orientation that expresses the extent to 
which one has a pervasive, enduring though dynamic feeling of confidence that 
1) the stimuli deriving from one’s internal and external environments in the 
course of living are structured, predictable, and explicable; 2) the resources 
are available to one to meet the demands posed by these stimuli; and 3) these 
demands are challenges, worthy of investment and engagement. Antonovsky 
(1987, p.19)

De kern van deze definitie, dat de SOC een globale oriëntatie is, kenschetst het vermogen 
om gezond te leven vooral als een algemene, positieve manier van in het leven staan. Deze 
oriëntatie omvat drie gerelateerde onderdelen: a) een cognitieve component comprehensibility 

(gevoel de wereld te kunnen begrijpen), b) een handelingscomponent manageability 

(hanteerbaarheid) en c) een motivationele component meaningfulness (gevoel van betekenis en 
waarde). Overigens is begrijpen geen louter cognitieve aangelegenheid, maar impliceert het ook 
een emotionele component van ‘vertrouwen hebben dat dingen wel op hun pootjes terecht zullen 
komen’ (Antonovsky, 1987). Antonovsky maakt duidelijk dat de centrale term coherentie (uit de 
SOC) niet synoniem is voor rigiditeit, en dat bovendien de globale orientatie niet verward mag 
worden met één specifieke copingstijl. De effectiviteit van iemand met een hoge SOC schuilt vooral 
in de flexibiliteit om verschillende copingsstijlen ter beschikking te hebben en hierin te kunnen
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wisselen naar gelang de specifieke situatie. Met zijn uitwerking van de SOC zette Antonovsky 
impliciet ook de zingevingsdimensie op de kaart16. 

Antonovsky hecht net als zijn beide Franse tegenhangers grote waarde aan de verhouding 
tussen individu en omgeving in de bepaling van gezondheid. De definitie van de SOC stelt een 
relatie van vertrouwen ten opzichte van de omgeving centraal. Van belang is vooral of iemand 
gelooft dat het mogelijk is betekenis aan de chaos te verlenen. Terwijl het leven door chaos en 
heterostasis wordt gekenmerkt, wordt gezondheid gekenmerkt door het individuele vermogen 
orde aan te brengen in die chaos. Het criterium voor een gezonde relatie tussen individu en 
omgeving is ook bij Antonovsky orde boven chaos, maar de weg om die orde te bereiken verloopt 
niet via beheersing maar via vertrouwen. Van doorslaggevende betekenis is niet het zelf hebben 
van controle over de wereld, maar het kunnen participeren in “shaping outcome” (1979, p.92). De 
aandacht verschuift dus van controle naar participatie in “shaping one’s destiny as well as one’s 
daily experience” (p.128). Deze vorm van zinervaring is belangrijk in verband met het deel van 
gezond leven dat we niet kunnen plannen, niet in de hand hebben. Het is bovendien een vorm van 
zinervaring die naarmate het leven vordert belangrijker wordt wanneer de eindigheid en 
kwetsbaarheid van het bestaan nadrukkelijker aanwezig zijn en de afhankelijk van anderen 
toeneemt. 

Hoewel het aanbrengen van orde een cruciaal element is van de SOC, stelt Antonovsky 
onder invloed van ontwikkelingen in de chaostheorie en cybernetica de norm van equilibrium ter 
discussie in het laatste hoofdstuk van zijn boek (1987). Concepten als equilibrium, homeostase en 
aanpassing zijn weliswaar geschikt om het behoud van systemen te beschrijven, maar ze schieten 
te kort om fenomenen als verandering, differentiatie, evolutie, creativiteit, zelf-realisatie, 
emergentie te beschrijven. In deze beschrijving van twee dynamieken waardoor het leven 
gekenmerkt wordt, ligt de nadruk op de verschillende functies van de twee vormen: behoud en 
verandering. Dit functionele onderscheid plaatst de behoudende en creërende 
gezondheidsvormen anders dan bij Canguilhem niet in een hiërarchische relatie met elkaar. 
Gezondheid als veranderingsmogelijkheid is niet superieur aan behoud. Dit lijkt me gezien de 
doelgroep ouderen een welkome insteek.

De chaostheorie biedt Antonovsky bovendien een nieuw perspectief op “personhood-as-
process, open-ended and dwelling always at the edge, far from equilibrium”. Interessant is dat 
Antonovsky hier niet meer over een organisme of individu spreekt, maar over een persoon en met 
de procesmatige, open conceptualisering anticipeert op latere dynamische zelftheorieën. Hij is 
niet onverdeeld positief over deze nieuwe ontwikkelingen en waarschuwt ervoor de gevaren van 
chaos, open eindes en steeds voortdurende processen van wording niet lichtvaardig op te vatten. 

2.4.3. Diversiteit-, levensloop- en contextsensitiviteit
Antonovsky’ bijdrage aan de discussie over de relatie tussen individu en omgeving schuilt 

niet alleen in het aandacht vragen voor zingeving, maar ook in zijn diversiteits- en 
contextsensitieve benadering. Ten eerste anticipeert Antonovsky op de invloed van de 

16 Dat de SOC in feite een maat voor zingeving is, is het meest direct af te leiden uit de betekeniscomponent (sense of 
meaningfulness), die volgens Antonovsky de belangrijkste van de drie componenten is. Als iemand de waarde en 
betekenis van een bepaalde handelingswijze niet ziet, neemt de hanteerbaarheid op termijn echter ook af. Hanteer-
baarheid is in dat opzicht, althans op de langere termijn, ondergeschikt aan de ervaring van betrokkenheid en 
betekenis. De andere twee componenten, hanteerbaarheid en begrip, kunnen ook op zichzelf worden opgevat als 
zingevingselementen.
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maatschappelijke omgeving bij de ontwikkeling van de SOC. De SOC heeft volgens Antonovsky een 
biologisch substraat, maar is geen louter individuele of aangeboren aangelegenheid. De rol die hij 
aan omgevingsinvloeden toekent, maakt enerzijds dat hij mogelijkheden ziet voor versterking van 
de SOC, maar tegelijkertijd constateert hij duidelijke grenzen aan wat hulpverleners in concrete 
individuele gevallen kunnen betekenen. De SOC als globale oriëntatie wordt mede gevormd op 
basis van maatschappelijke en sociale (klasse)normen, hoewel individuele variatie mogelijk is. 

De mate waarin de SOC veranderd kan worden, is volgens hem bovendien afhankelijk van 
de fase in de levensloop. Naarmate mensen ouder worden, zou de SOC zich redelijk stabiel 
gevormd hebben. Dit beperkt de mogelijkheden om op latere leeftijd de SOC nog ingrijpend te 
wijzigen. De meeste mogelijkheden voor versterking van de SOC ziet Antonovsky op 
omgevingsniveau. Hij anticipeert op de mogelijkheid dat er zoiets bestaat als een collectieve SOC 
die de persoonlijke SOC beïnvloedt. Ook geeft hij het belang aan van organisatiekundige en 
wettelijke maatregelen om de SOC positief te beïnvloeden17. 

Ten tweede merkt Antonovsky op dat de betekenis van hanteerbaarheid afhankelijk is van 
de culturele context. Hij waarschuwt voor een eenzijdig westers, individualistisch idee van 
controle (p.52-53) in de uitwerking van het gevoel van hanteerbaarheid. Hanteerbaarheid zou 
daarom, zeker in verband met de verschillende culturele achtergronden van de deelnemers aan 
dit onderzoek moeten worden uitgebreid met vertrouwen in “legitimate others as well as in 
oneself”18 en niet alleen als individuele vorm van zingeving opgevat moeten worden. 

Ten derde merkt Antonovsky op dat de betekenis van participatie afhankelijk is van de 
sociale context. Om het gezonde effect van participatie in de wereld te optimaliseren, zou de 
participatie activiteiten moeten betreffen die breder sociaal gewaardeerd worden. Als voorbeeld 
geeft hij de rol van huisvrouw die voor haarzelf wel bevredigend kan zijn en waarvoor ze van haar 
significante anderen ook wel erkenning kan krijgen. Maar wanneer ‘huisvrouw’ een lage sociale 
status heeft, zal dit de ervaring dat haar participatie zinvol is onder druk zetten en haar 
welbevinden negatief beïnvloeden. Zo bezien zou een brede maatschappelijke waardering voor 
leeftijd- cultuur- en seksespecifieke activiteiten bijdragen aan gezond leven van oudere mannen 
en vrouwen met verschillende culturele achtergronden.

2.4.4. Discussie
De relatie tussen zingeving en psychisch welbevinden is regelmatig onder de aandacht 

gebracht. Godsdienstpsychologen veronderstellen een verband met psychisch welbevinden  
(Van der Lans, 1992) en sommige therapeuten ontwikkelden een existentiële therapeutische 
benadering ter bevordering van de geestelijke gezondheid (Frankl, 1963; Van Deurzen, 2002; May, 
1989, 1994). Dat zingeving bijdraagt aan de fysieke gezondheid is stevig empirisch onderbouwd 
dankzij 25 jaar kwantitatief vervolgonderzoek19 waarin Antonovsky’s hypothesen over de relatie 

17 Antonovsky’s bewustzijn van de rol maatschappelijke, institutionele, sociale en culturele achtergrond en van de 
levensloop op de ontwikkeling en veranderbaarheid van de SOC komt voort uit zijn wetenschappelijke voortraject 
waarin hij de invloed van demografische factoren op gezondheid heeft onderzocht. Zijn sensitiviteit voor meerdere 
nationaliteiten en culturen schrijft hij bovendien toe aan zijn dubbele nationaliteit en het feit dat hij in verschillende 
landen gewoond en gewerkt heeft.

18 Deze uitbreiding betekent niet dat iemand zelf geen verantwoordelijkheid heeft of neemt. Maar wel dat macht niet in je 
eigen handen hoeft te zijn, behalve de macht om anderen legitimiteit te geven. 

19 Uit een snelle literatuurverkenning en informatie van een informant die werkzaam is bij het RIVM (Rijksinstituut voor 
volksgezondheid en milieu) maak ik op dat salutogenese als manier van denken in de Nederlandse gezondheidsbevor-
dering slechts beperkt aanwezig is. Ik heb salutogenese teruggevonden als korte verwijzing in het referentiekader 
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tussen zingeving (met de SOC als maat hiervoor) en de fysieke gezondheid zijn getoetst (Bengel, 
Strittmatter & Willmann, 1999; Eriksson & Lindström, 2006). 

De visie van Antonovsky sluit aan bij opvattingen van gezondheidsfilosoof Van Hooft dat 
zingeving een inherent onderdeel zou zijn van gezonde zelfontwikkeling (1997)20. Geïnspireerd 
door Levinas constateert Van Hooft dat een relatie van overgave, liefde, vertrouwen en 
verbondenheid gezond leven net zo of zelfs beter zou karakteriseren dan een technocratische of 
pragmatische relatie van beheersing en actie met gezondheid als doel. Leren omgaan met wat je 
niet zelf in de hand hebt, overgave en het uitzitten van onzekerheid hoort dan net zo goed bij 
gezond leven als een actieve leefstijl en ander gedrag dat bewust en doelgericht gezondheid 
nastreeft. De confrontatie met de kwetsbaarheid en eindigheid van het bestaan, die op latere 
leeftijd in toenemende mate een realiteit is, maakt een dergelijke perspectiefwisseling extra 
relevant voor de doelgroep ouderen in dit onderzoek. Het is daarbij van belang aandacht te 
hebben voor een variëteit aan soorten zingeving, passend bij de te verwachten diversiteit in 
betekenisverlening (Bury, 2000) van de geïnterviewde ouderen in dit onderzoek.

Wat betreft de relatie tussen individu en omgeving zie ik een aantal overeenkomsten, 
maar ook verschillen tussen het denken van Antonovsky en dat van Herzlich en Canguilhem.  
Het voorbeeld van de participatie van huisvrouwen illustreert dat Antonovsky anders dan 
Canguilhem maatschappelijke, sociale normen enerzijds en ervaren gezondheid anderzijds niet 
tegen elkaar uitspeelt. Sterker nog, zijn betoog impliceert dat gebrek aan aanpassing aan sociale 
normen ongezond kan uitpakken. Beide posities lijken me uiteindelijk niet houdbaar. Ik deel de 
kanttekeningen van Annemarie Mol (1998) dat biologische normen nooit helemaal los staan van 
maatschappelijke normen, maar dat betekent nog niet dat maatschappelijke normen maar de 
doorslag moeten geven. De realiteit is een stuk complexer dan of biologische normen of 
aanpassing aan sociale en maatschappelijke normen in alle gevallen tot norm voor gezond leven 
te beschouwen. Deze complicering van de relatie tussen sociale of maatschappelijke normen en 
de individuele ervaring van gezondheid stelt eisen aan de methodologie, die deze verwevenheid 
en interferentie zichtbaar moet kunnen maken. 

2.5. samenvatting van de aandachtrichtende begrippen
Welke aandachtrichtende begrippen21 neem ik op basis van de bespreking in dit hoofdstuk 

mee in de verdere uitwerking van de narratieve psychologie als onderzoeksbenadering? 
Canguilhem vertegenwoordigt in dit hoofdstuk de ‘stem’ die de aandacht vestigt op de rol van 

gezondheidsbevordering (Saan & de Haes, 2005) en in een meer filosofische bijdrage in een publicatie van het RIVM 
Tijd voor Gezond Gedrag (De Regt, in Jansen, Schuit & Lucht, 2002). De Regt verwoordt de inzet als volgt: 
“Misschien houdt dan ook het zo verkrampte denken in gezondheidsrisico’s eens op, wat maakt dat we in plaats van 
gezondheid bevorderen, mensen vooral angstig maken voor risico’s op ziekte. Je gelukkig voelen heeft ook te maken 
met je kunnen ontplooien, met vrijheid en onafhankelijkheid. Gelukkige mensen kunnen en zullen vaker kiezen voor een 
gezonde leefstijl, niet uit angst maar als kans” (p.255).

20 Volgens Van Hooft (1997) is het om tot volledige ontwikkeling van een gezond zelf te komen niet voldoende om te 
overleven, onze dagelijkse taken te kunnen vervullen en positieve emoties en stimulans te ervaren. Daar bovenop is het 
volgens hem van belang dat we het gevoel hebben dat de dingen die we bereiken en ervaren onderdeel uitmaken van 
een zinvol leven. Zingeving zorgt ervoor dat we onze levens als eenheid ervaren, ergens in geloven en het helpt “an 
articulated form of selfhood through which we can define our fulfillment as human beings” te bewerkstelligen.

21 Ik formuleer deze aandachtrichtende begrippen niet om binnen dit onderzoek empirisch uitsluitsel te geven over de 
onderzochte groep, maar om a) de richting aan te geven voor de methodologieontwikkeling en b) meer in het 
algemeen luisteraars, of dat nu onderzoekers zijn of gezondheidsprofessionals, te sensitiveren voor een alternatief 
gezondheidsconcept dan de gangbare biomedische.
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lichaamsbewustzijn en de eigen ordening die het lichaam aanbrengt zonder dat daar bewuste 
sturing aan ten pas komt. Zijn vertrouwen in het lichamelijk vermogen om een nieuwe ordening 
tot stand te brengen en het centraal stellen van organische processen op individueel niveau is een 
belangrijke tegenhanger in een gezondheidsbevorderingscontext waarin de nadruk vooral ligt op 
objectieve, rationele kennis over het lichaam. Op basis van Canguilhem (en later bevestigd bij 
Herzlich) heb ik vervolgens onderscheid gemaakt tussen een behoudende en creërende 
gezondheidsvorm. Verder ontleende ik aan hem dat de creërende gezondheidsvorm openend en 
transcenderend is. Interessant is verder dat gebruik én misbruik van de fysieke gezondheid een 
component is van de creërende gezondheidsvorm. Tenslotte bood zijn biologische 
conceptualisering het inzicht dat gezond leven op dit organische niveau een momentaan karakter 
heeft. Aan dit momentane karakter kan worden toegevoegd dat gezond leven een proces is van 
voortdurende lichamelijke monitoring en aanpassing aan nieuwe normen voor gezond leven. 

Herzlichs studie geeft inzicht in de sociale representatie van gezondheid. Vooral 
interessant voor het onderzoek naar gezond leven is de karakterisering van positieve gezondheid 
door haar respondenten als een dynamisch evenwicht, als multidimensioneel en als een activiteit. 
Haar studie (en de vervolgstudies hierop) heb ik genoemd om zichtbaar te maken dat een 
multidimensionale, dynamische en positieve opvatting van gezondheid breed voorkomt in 
alledaagse opvattingen en dus meer is dan een door onderzoekers bedacht construct. In de sociale 
representatietheorie verdwijnt echter inzicht in de individuele variatie en dynamiek zoals 
Herzlich (1973) zelfkritisch opmerkt. Nog een kritiekpunt op de sociale representatietheorie dat 
ik besprak is de veronderstelling dat de persoonlijke betekenisverlening geen rationele, 
propositionele structuur hoeft te hebben. Gezondheidsuitspraken worden veel meer gekenmerkt 
door ambivalentie en contradicties dan door logische consistenties die de sociale 
representatietheorie veronderstelt. Juist de manier waarop mensen ieder op unieke wijze, met 
ambivalentie en contradicties, vormgeven aan gezond leven is onderwerp van mijn onderzoek. 

Het vele onderzoek in navolging van Antonovsky heeft aangetoond dat individuele 
betekenisverlening (en zingeving in het bijzonder) direct van invloed is op de fysieke gezondheid. 
Antonovsky is echter zeer terughoudend wat betreft de mogelijkheden voor versterking van het 
individuele vermogen om zin te geven. De rol die hij aan omgevingsinvloeden toekent, maakt dat 
hij mogelijkheden voor versterking van de SOC vooral op institutioneel en maatschappelijk niveau 
ziet en duidelijke grenzen constateert aan wat hulpverleners in concrete individuele gevallen 
kunnen betekenen. Dit is een belangrijke relativering van te hoge verwachtingen ten aanzien van 
snelle of grote resultaten op individueel niveau. Maar tegelijkertijd moedigt zijn onderzoek aan 
tot het bestuderen van manieren om het individuele vermogen tot zingeving of zinervaring te 
versterken. Wat ik bovendien meeneem van Antonovsky is een functioneel perspectief op behoud 

en verandering, waardoor het mogelijk wordt om de behoudende en creërende 
gezondheidsvormen anders dan bij Canguilhem niet in een hiërarchische relatie tot elkaar te 
beschouwen. Gezondheid als veranderingsmogelijkheid is niet superieur aan behoud. Dit leek me 
gezien de doelgroep ouderen een welkome insteek. 

Een overkoepelend punt dat bij deze auteurs terugkomt, is dat gezond leven gezien moet 
worden als een dynamische relatie tussen individu en omgeving. Met de conceptualisering van 
gezond leven als dynamische relatie tussen individu en omgeving bouw ik voort op kenmerken 
van gezond leven als dynamiek en de inbedding in collectieve betekenisverlening als 
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aandachtrichtende begrippen (zie §1.4.). De bespreking van de drie auteurs in dit hoofdstuk 
specificeert hoe gezond leven als dynamische relatie tussen individu en omgeving vorm krijgt.  
De aandacht voor omgevingsfactoren is op zich niet nieuw. De sociale (en ook de fysieke) 
omgeving wordt in de gezondheidsbevordering in toenemende mate opgenomen in het rijtje 
gezondheidsdeterminanten (Saan & De Haes, 2005). Deze neutrale of technische terminologie van 
de omgeving als determinant veronderstelt echter een scheiding tussen subject en object, in 
plaats van een meer relationele conceptualisering van gezond leven als een dynamische relatie 
tussen individu en omgeving. Bij Canguilhem zijn zowel het organisme als de omgeving 
dynamisch. Herzlichs respondenten spreken over een dynamisch evenwicht en Antonovsky geeft 
aan dat omgevingsfactoren niet ongezond zijn als zodanig, maar afhankelijk van hoe ze betekenis 
krijgen. Hij verlegt daarmee de focus van risicomijding naar het zoeken naar mogelijkheden voor 
gezond potentieel. 

Dit betekenisverleningsperspectief op gezond leven als dynamische relatie tussen 
individu en omgeving, met als focus de rol die anderen spelen in het samen en alleen gezond 
leven, werk ik in het tweede deel verder uit in de dialogisch narratief-psychologische benadering. 
Maar eerst sta ik in het laatste hoofdstuk van dit eerste deel stil bij de methodologische 
kwaliteitseisen om onderzoeksmatig de richting te bepalen voor de methodologieontwikkeling.
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kwaliteitseisen voor narratief onderzoek

Dit hoofdstuk vormt het slot van dit eerste 
voorbereidende deel waarin ik de methodologie-
ontwikkeling voorbereid. Om de narratieve 
psychologie als onderzoeksbenadering op waarde te 
kunnen schatten is het van belang om de bijbehorende 
kwaliteitseisen te kennen en te relateren aan de 
algemene criteria voor goed kwalitatief onderzoek.  
In de traditie van kwalitatief onderzoek is het 
gebruikelijk een eigen invulling te geven aan criteria 
van wetenschappelijkheid in plaats van deze over te 
nemen van de natuurwetenschappen. Zo krijgen 
begrippen als betrouwbaarheid en validiteit in 
kwalitatief onderzoek een betekenis die past bij het 
karakter van dit soort onderzoek (Maso & Smaling, 
1998). Ik zet in dit hoofdstuk de vigerende 
kwaliteitscriteria voor kwalitatief onderzoek op een rij 
en geef aan op welke punten narratieve onderzoekers 
hier een eigen invulling aan geven. Waar ik een 
verschil van mening constateer bepaal ik mijn eigen 
standpunt, maar grotendeels zal ik in de voetsporen 
van andere onderzoekers treden waar het de 
wetenschappelijke kwaliteit betreft. Achtereenvolgens 
ga ik in op objectiviteit en (inter)subjectiviteit, het 
belang van dialogische relaties, betrouwbaarheid en 
validiteit.
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3.1. objectiviteit, subjectiviteit en intersubjectiviteit
Objectiviteit is een belangrijk criterium voor de kwaliteit van (menswetenschappelijk) 

onderzoek. Veelal krijgt objectiviteit de betekenis van een waardevrije en niet-subjectieve manier 
van wetenschapsbeoefening. Er kan echter ook anders over objectiviteit worden gedacht, 
namelijk als het streven om recht te doen aan het object van onderzoek (Smaling, 1987; Smaling & 
Maso, 1990) of om trouw (fidelity) te zijn aan het te bestuderen fenomeen (Freeman, 2005). 
Zowel Smaling als Freeman plaatsen de opvatting van objectiviteit in een bredere 
wetenschapstheoretische discussie. De woorden die beide auteurs gebruiken, recht en trouw, 
maken bovendien het objectiviteitsstreven tot een ethische kwestie, en dus niet alleen maar een 
methodologische kwestie in de beperkte technische opvatting. Blijkbaar is het ook mogelijk 
onrecht te doen of ontrouw te zijn aan het object of fenomeen dat we onderzoeken. Objectiviteit in 
de strikt empiricistische, positivistische opvatting van een intersubjectief waarneembare 
werkelijkheid wordt in dit verband bekritiseerd vanwege het risico van dehumanisering. Het 
narratieve onderzoek (net als andere vormen van kwalitatief onderzoek met hetzelfde oogmerk) 
biedt hieraan een tegenwicht (Freeman, 1997, 2005).

De positivistische wetenschap moet het om nog een andere reden ontgelden. Wanneer het 
te bestuderen fenomeen wordt opgevat als een levend, liefhebbend, lijdend, stervend – en gezond 
levend – wezen (Freeman, 1997), met alle ambiguïteit, onvoorspelbaarheid en gebrek aan 
controleerbaarheid, dan kunnen we begrijpen waarom Freeman (2005) in een paper getiteld 
Science and Story tot de conclusie komt dat veel menswetenschappelijk onderzoek lang niet 
wetenschappelijk genoeg is. Een verhalende benadering in de wetenschap (als voorbeeld neemt 
hij de case histories van Freud) komt volgens hem dichter bij dit wetenschappelijke ideaal dan de 
meer systematische, precieze, kwantitatieve empirische benaderingen die het 
menswetenschappelijke onderzoek over het algemeen kenmerken. 

Voor onderzoekers die deze opvatting delen, impliceert het narratieve perspectief in de 
psychologie een radicale breuk met of een alternatief voor de gevestigde psychologie. Anderen 
zien de narratieve psychologie meer als aanvulling op de mainstream psychologie en zien 
mogelijkheden om zowel kwalitatieve als kwantitatieve vormen van narratief-psychologisch 
onderzoek te ontwikkelen. Ik stel me op het standpunt dat om tot een samenwerking tussen beide 
vormen van onderzoek te komen, het eerst nodig is dat de narratieve psychologie op eigen benen 
staat naast het in omvang en ervaring grotere broertje: de kwantitatieve psychologie. 

Voor wat betreft het objectiviteitsstreven in narratief onderzoek heeft de definitie van 
objectiviteit als recht doen aan het object van onderzoek een belangrijke consequentie. 
Objectiviteit en subjectiviteit staan niet tegenover elkaar. Sterker nog, de subjectieve inzet van de 
onderzoeker kan een positieve bijdrage leveren aan het objectiviteitsstreven, zo is de gedachte. 
Om deze stelling te begrijpen is het onderscheid tussen een negatieve en positieve kern van 
objectiviteit van belang (Smaling, 1987). De meest bekende negatieve kern behelst het streven 
naar het niet-vertekenen van het object van onderzoek. Niet-vertekenen is echter onvoldoende 
om recht te doen aan het object van onderzoek. Daarvoor is ook de positieve kern van objectiviteit 
nodig: het laten spreken van dit object. Hiervoor is het nodig dat onderzoekers zich persoonlijk 
betrokken tonen bij het object van onderzoek, en dat zij zich inlaten met de te bestuderen 
werkelijkheid (Maso & Smaling, 1998).

Wat betekent deze opvatting van objectiviteit en subjectiviteit nu in mijn onderzoek? Wat 
betreft de beschrijving van het fenomeen gezond leven in mijn onderzoek probeer ik me 
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rekenschap te geven van een zich ontwikkelend object van studie en probeer ik recht te doen aan 
zoveel mogelijk aspecten ervan in het licht van de vraagstelling en onderzoekscontext. Dit 
methodologische uitgangspunt van dynamiek en pluriformiteit komt bijvoorbeeld tot uitdrukking 
in de conceptualisering van gezond leven in de voorgaande hoofdstukken. In de conceptualisering 
hiervan ben ik me er bovendien van bewust dat de betekenis van gezond leven niet losstaat van 
“het bewustzijn van de onderzoeker of de samenleving” (Maso & Smaling, 1998, p.66). 

Het op juiste wijze aanwenden van de eigen subjectiviteit door de onderzoeker betekent 
niet dat een onderzoeker nodeloos verslag doet van de kleur van haar eigen ogen, prachtige 
jeugdherinneringen, of jeuk aan haar teen, waardoor het onderzoek ontaardt in navelstaarderij, 
narcisme of een publieke getuigenis van de onderzoeker zelf. Goed onderzoek doen betekent 
zuinig zijn met informatie en alleen die persoonlijke informatie vermelden die relevant is voor het 
onderzoeksproces plus de vraag te beantwoorden hoe het betreffende persoonlijke aspect van 
invloed is geweest op dat proces. Het onderwerp van onderzoek is tenslotte niet de onderzoeker 
en diens innerlijke roerselen. Echter, wat relevant is vanuit onderzoeksoogpunt is geen eenvoudig 
vast te stellen kwestie. 

In het geval van een onderzoek naar gezond leven kan de gezondheidstoestand van de 
onderzoeker bijvoorbeeld van belang zijn. Deze interfereert mogelijk in de interviewcontext met 
wat geïnterviewden vertellen, maar de vraag is op welke manier precies? Levenservaring op het 
gebied van gezond leven kan de onderzoeker helpen tot een beter begrip te komen en 
interessante hypothesen op het spoor te komen, maar het kan ook tot tunnelvisie leiden.  
Dit wordt ook wel het risico van eenzijdige interpretatie van informatie genoemd. Andere risico’s 
van een (te grote) betrokkenheid van de onderzoeker zijn: eenzijdige selectie van respondenten, 
tegenwerking door niet-bevriende respondenten (wanneer de onderzoeker met sommige 
respondenten of groepen vriendschappelijke relaties opbouwt en met andere niet), en sociaal 
wenselijk gedrag van geïnterviewden (Maso & Smaling, 1998). Hieraan zou ik nog willen 
toevoegen de uit therapie bekende valkuil van de verwarring van de eigen emoties met die van de 
ander (Tankink, 2007)1. 

Er zijn een aantal niet geringe voorwaarden verbonden aan het op juiste wijze inzetten 
van de eigen subjectiviteit2. Zo is het belangrijk dat onderzoekers komen tot een sensitieve 
afwisseling van betrokkenheid en distantie, dat zij openheid betrachten en zelfinzicht hebben, dat 
zij dialogische relaties aangaan met geïnterviewden en dat zij in staat zijn zich in te leven in de 
perspectieven van anderen (Maso & Smaling, 1998). Het belang van deze kwaliteiten van 
onderzoekers/interviewers geldt ook in narratief onderzoek (Riessman, 2007; Josselson, 1995). 
Een belangrijke maatregel die methodologen voorstellen om de valkuilen van subjectiviteit tegen 
te gaan, is om een intersubjectieve toets in te bouwen. Dit betekent dat onderzoekers hun eigen 
gedachten, waarnemingen, sensaties en gevoelens kenbaar en bekritiseerbaar maken aan anderen 
en als de intersubjectieve raadpleging daar aanleiding toe geeft de analyse of positie aanpassen. 

Wat betreft het begrip intersubjectiviteit gaat het in kwalitatief onderzoek niet zozeer om 

1 Zie het artikel van Marian Tankink (2007) voor een mooi voorbeeld van het omgaan met de eigen emoties en die van 
de ander in interviews maar vooral in de analysefase van een onderzoek naar de ervaring van geweld onder 
vluchtelingenvrouwen. Dit artikel is onderdeel van een themanummer van het tijdschrift Medische Antropologie over 
intersubjectiviteit in antropologisch onderzoek. 

2 Zie de inspirerende en beroemde boeken The Vulnerable Observer (1996) en Translated women. Crossing the 
border with Esperanza’s story (1993)van Ruth Behar, waarin zij het aanwenden van de subjectiviteit van de 
onderzoeker en ethische kwesties die daarmee samenhangen thematiseert.
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het bereiken van consensus tussen onderzoekers die bijvoorbeeld gebruikt wordt in 
vragenlijstonderzoek. Intersubjectiviteit wordt daarentegen dialogisch gedefinieerd als het zich 
tot elkaar verhouden van subjecten (onderzoekers en onderzochten, en onderzoekers onderling) 
(Maso & Smaling, 1998). Het verschil tussen beide vormen van intersubjectiviteit zit vooral in 
twee aspecten. Ten eerste is kenmerkend voor dialogische intersubjectiviteit3 dat deze maatregel 
wordt ingezet gedurende het kwalitatieve onderzoeksproces versus het vooraf construeren van 
instrumenten en het overeenkomen van gestandaardiseerde procedures en reglementeringen. 
Ten tweede hoeft intersubjectiviteit niet noodzakelijk te resulteren in consensus. De verschillende 
perspectieven van onderzoekers kunnen ook op zichzelf waardevol worden geacht vanwege hun 
bijdrage aan een breder of dieper begrip van het te bestuderen fenomeen.

Op papier klinkt het intelligent aanwenden van de subjectiviteit (Smaling, 1987) van de 
onderzoeker ter bevordering van de objectiviteit van het onderzoek als een prachtig ideaal, maar 
voor onderzoekers met hun voeten in de modder van de onderzoekspraktijk blijkt de realisering 
ervan nog niet eenvoudig. Met het onderhavig onderzoek draag ik daarom niet zozeer bij aan een 
verdere theoretische discussie over het intelligent aanwenden van de eigen subjectiviteit en de 
inzet van dialogische relaties, maar demonstreer ik hoe deze kwaliteitseisen in een concreet 
narratief-psychologisch onderzoek naar gezond leven vorm kunnen krijgen.

3.2. Betrouwbaarheid 
Voor de opvatting van betrouwbaarheid in kwalitatief onderzoek geef ik hier Maso en 

Smalings (1998) samenvatting kort weer. In kwalitatief onderzoek komt betrouwbaarheid neer op 
de virtuele herhaalbaarheid van het onderzoek of delen ervan, omdat feitelijke herhaalbaarheid 
vaak niet mogelijk is doordat de onderzoekssituatie verandert. Als criterium voor virtuele 
herhaalbaarheid geldt dat het onderzoek intersubjectief navolgbaar (criterium van ‘trackability’) 
en bekritiseerbaar is. Interne betrouwbaarheid betreft de betrouwbaarheid binnen een 
onderzoeksproject en wordt ook wel gebruikt om te verwijzen naar de interne consistentie van 
onderzoek. Bij externe betrouwbaarheid gaat het erom zodanig te rapporteren, het onderzoek uit 
te voeren en de data te bewaren dat andere onderzoekers, althans virtueel, het onderzoek zouden 
kunnen herhalen en hun eigen oordeel kunnen vormen over de resultaten en het onderzoek. 
Anderen spelen in het onderzoek zowel een belangrijke rol als beoordelaars van de kwaliteit 
achteraf door als kritische lezer te fungeren, als tijdens het onderzoeksproces door mee te denken 
over welke maatregel per geval passend is om de betrouwbaarheid te verhogen. 

Om het onderzoek voor andere onderzoekers navolgbaar en bekritiseerbaar te maken 
kunnen een aantal maatregelen genomen worden: beschrijvingen en interpretaties scheiden; 
regelmatig overleg op basis van goede argumenten met de leden van het onderzoeksteam en 
eventuele raadpleging van collega’s van buiten; selectie en training van medeonderzoekers in 
bijvoorbeeld interviewen en coderen; mechanisering en automatisering bij de dataverzameling; 
computergebruik bij de verwerking en analyse van gegevens; gebruik van meerdere methoden en 
onderzoekers, bronnen en theoretische gezichtspunten; precieze beschrijving van de status, 

3 Om van een dialogische vorm van intersubjectiviteit te kunnen spreken, moet die intersubjectiviteit voldoen aan 
bepaalde eisen. Maso en Smaling (1998) onderscheiden daartoe vijf kenmerken van een ideale dialogische relatie: 
symbolische interactiviteit; meervoudige hermeneutiek; wederzijds vertrouwen; aanvaarding en respect; communica-
tieve symmetrie en triadische openheid. De auteurs zijn zich ervan bewust dat de perfecte dialogische relatie in feite 
niet voor zal komen, maar zien dit ideaal wel als nastrevenswaardig.
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positie en rollen van de onderzoekers in de onderzoekssituatie, de gekozen informanten, de 
situaties, condities en sociale context van het onderzoeksproject, de gekozen methoden, 
technieken en begrippen; de expliciete identificatie van de (meta)theoretische veronderstellingen; 
de argumenten die gehanteerd zijn om de diverse keuzes te motiveren; vervaardiging van een 
systematische boekhouding van alle onderzoeksdata (zogenaamde ‘audit trail’).

Ook in narratief onderzoek kunnen bovenstaande maatregelen worden toegepast.  
De betrouwbaarheid van het onderzoek wordt vooral gewaarborgd door een grote mate van 
transparantie over de gemaakte keuzes en door reflectie op de positie, status en rollen van de 
onderzoeker in de onderzoekssituatie. Het uitgebreid weergeven van fragmenten in plaats van 
deze samen te vatten is ook een veelgebruikte manier in narratief onderzoek om bij te dragen aan 
de transparantie en daarmee navolgbaarheid (Riessman, 1993). Er zijn echter weinig duidelijk 
omschreven methodes en welomlijnde debatten waarin onderzoekers positie kunnen nemen 
zoals in de discourse analyse wel gebruikelijk is (Squire, Andrews & Tamboukou, 2008). Voor een 
deel is het ontbreken van duidelijke methodische aanwijzingen vermoedelijk te wijten aan de 
recente opkomst en de diversiteit van het vakgebied, waardoor niet zomaar van de narratieve 
methode gesproken kan worden. Narratieve onderzoekers lijken bovendien huiverig om de 
methoden die zij in een bepaald onderzoek gebruikt hebben te snel voor te schrijven voor andere 
onderzoeken. Deze voorzichtigheid hangt samen met de aandacht voor contextualiteit, 
particulariteit en dynamiek die kenmerkend zijn voor narratief onderzoek en die niet makkelijk in 
een strikte procedure te vangen zijn. Een methode wordt eerder opgevat als een avontuur dan als 
een recept (Willig, 2000)4. 

Voor mij, als beginnend onderzoeker, bleek deze situatie echter weinig bevredigend.  
De risico’s van teveel systematiek ten koste van flexibiliteit en openheid in acht nemend, ben ik 
van mening dat narratief onderzoek gebaat is bij (flexibele) richtlijnen. Daarmee kunnen 
beginnende onderzoekers hun weg vinden terwijl meer gevorderde onderzoekers deze richtlijnen 
kunnen bekritiseren en verder ontwikkelen op een manier die past bij hun onderzoeksdoel-
einden. Dit onderzoek wil bijdragen aan de verdere ontwikkeling van richtlijnen wat betreft 
analyse en dataverzameling in narratief onderzoek en in de richting van de precisering van 
gehanteerde concepten (zoals verschillende betekenissen van ‘narratief’ als analytisch begrip) in 
relatie tot het onderzoeksonderwerp. 

3.3. Validiteit
Narratieve onderzoekers zijn gehouden aan de algemene valideringseis om hun 

onderzoeksconclusies argumentatief te onderbouwen. De manier waarop zij hieraan invulling 
geven, verschilt soms.

3.3.1. Interne validiteit
In kwalitatief onderzoek wordt de argumentatieve onderbouwing en overtuigingskracht 

van de onderzoeksconclusies als belangrijkste criterium voor de interne validiteit van het 

4 Bovendien speelt de waardering voor het unieke en toevallige een rol. Het openstaan voor, serieus nemen van en waar 
mogelijk gebruik maken van het unieke en toevallige dat onderzoekers tegenkomen gedurende het onderzoeksproces, 
wordt als een belangrijke kwaliteit gezien in plaats van als noodzakelijk kwaad dat zoveel mogelijk vermeden of 
onderdrukt moet worden (zie Maso’s uiteenzetting Zinnig Onderzoek naar Zin uit 1997 voor de legitimering van deze 
positie in kwalitatief onderzoek).
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onderzoek beschouwd (Polkinghorne, 2007; Maso & Smaling, 1998; Riessman, 1993). Validiteit 
op deze manier opgevat is niet zozeer een vaststaande eigenschap van een onderzoek, 
dataverzameling, analyse of rapportage, maar een argumentatieve praktijk van validering 
(Polkinghorne, 2007). De onderzoeksclaims hebben minder te maken met hoe goed het 
onderzoek een objectief waar te nemen werkelijkheid representeert, maar om de 
geloofwaardigheid, aannemelijkheid en overtuigingskracht van de onderzoeksconclusies. Het gaat 
in narratief onderzoek niet zozeer om feitelijke maar om narratieve waarheden (Spence, 1982). 
De overtuigingskracht van onderzoeksclaims kan bevorderd worden door de argumentatieve 
kracht van een tekst, hoewel een te grote afhankelijkheid van retoriek een mogelijke valkuil is. 
Daarom is het van belang theoretische uitspraken te onderbouwen met empirische data 
(Riessman, 1993). Het begrip argumenten verwijst dan ook niet alleen naar redeneringen, maar 
ook naar empirische evidentie in de vorm van observatieverslagen en interviewfragmenten. 

Narratieve onderzoekers zoeken naar een eigen invulling aan deze argumentatieve 
praktijken door bijvoorbeeld te spelen met de grenzen tussen de literatuur- en 
menswetenschappen. Narratieve onderzoekers verschillen daarbij van mening over de vraag of 
verhalen meer dan een empirische bron ook een middel zouden kunnen zijn waarvan 
onderzoekers zich kunnen bedienen in hun rapportage over de verhalen van anderen. Het object 
of middel van onderzoek – verhalen – maakt voor sommige onderzoekers ook onderdeel uit van 
de rapportage door de onderzoeker. Neuroloog Oliver Sacks is een voorbeeld van een 
wetenschapper die narratief talent met analytische precisie combineert in navolging van de 
‘romantische wetenschap’ die de Russische neuroloog Luria voorstond en de narratieve 
gevalsstudies avant la lettre van Freud. In een gesprek tussen Bruner en Sacks over Luria, waarin 
psycholoog Michael Cole gespreksleider is (dit gesprek is op internet te bekijken5) vertelt Sacks 
over zijn opwinding toen hij Luria’s The Mind of a Mnemonist las: 

“I read the first thirty pages thinking it was a novel. And then I realised that it 
wasn’t a novel but a wonderful case history with all the accuracy of science but 
all the sensibility and drama and structure of a novel”. 

Sacks is van mening dat gevalsstudies hem veel dichterbij de menselijke realiteit in al zijn 
complexiteit brengen dan de gecontroleerde laboratoriumexperimenten van de geneeskunde. 
Deze opvatting van Sacks, dat de case history tegelijkertijd aan wetenschappelijke én verhalende 
criteria voldoet, wijkt af van Freud, die ongemakkelijk constateerde dat zijn onwetenschappelijke 
methode hem dichterbij het fenomeen in kwestie leek te brengen (Freeman, 2005). 

Volgens Bruner (1990) zijn de narratieve en paradigmatische modi van denken en praten 
principieel verschillend en kan de ene niet tot de andere gereduceerd worden. Met pragmatische 
modus doelt Bruner op de logisch-positivistische argumentatie die gebruik maakt van formele, 
mathematische vormen van redeneren. De vele verwijzingen in Bruners eigen academische werk 
naar kunst en literatuur laten weliswaar zijn fascinatie voor grensoverschrijdingen zien, maar mij 
is niet duidelijk in hoeverre hij, net als Sacks, pleit voor het gebruik van de narratieve modus door 
onderzoekers. Om de eventuele meerwaarde van het gebruik van de narratieve modus door 

5 http://luria.ucsd.edu/Luria.mov. Te beluisteren via http://web.lemoyne.edu/~hevern/narpsych/nr-theorists-hijkl.html 
[bekeken 16 januari 2010].
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onderzoekers te beoordelen, is zijn nadere uitwerking van het verschil tussen beide modi de 
moeite van het bespreken waard. Het criterium voor een goed verhaal is volgens Bruner de 
overtuigingskracht, aannemelijkheid en geloofwaardigheid van de mate waarin het verhaal het 
leven benadert. Dit is een fundamenteel ander criterium dan wat geldt voor een goed argument in 
de paradigmatische modus, dat beoordeeld wordt ten aanzien van de waarheidsclaim, aldus 
Bruner. De procedures om respectievelijk tot aannemelijkheid en waarheid te komen verschillen 
in beide kennismodi. De paradigmatische modus vereist consistentie en tolereert geen 
tegenstrijdigheden. De narratieve modus van denken vereist ‘gripping drama’. Beide modi maken 
gebruik van de verbeelding, maar ieder met een eigen doel: om tot generaliseerbare en toetsbare 
hypothesen respectievelijk tot de poëtische verbeelding van particuliere ervaring te komen. Een 
belangrijk onderscheidend kenmerk van de narratieve kennismodus is bovendien de mogelijkheid 
om menselijk handelen te verklaren in termen van actorschap en keuzes, waarmee de formele 
wetenschap moeite heeft gehad sinds de Verlichting een scheiding aanbracht tussen subject en 
lichaam. 

Wat betreft de rapportagestijl van de narratieve onderzoeker levert het onderscheid van 
Bruner een probleem op waar het de geloofwaardigheid van wetenschappelijke argumentatie 
betreft. In de wetenschappelijke context wordt de geloofwaardigheid van een verhaal juist 
betwijfeld (het is ‘maar’ een verhaal). In de tweedeling tussen een propositionele 
argumentatiemodus (waar zijn paradigmatische modus vooral betrekking op lijkt te hebben) en 
een narratieve modus missen bovendien andere discoursevormen zoals chronologieën, 
beschrijvingen en poëzie. John Shotter (Shotter, 2000; Shotter & Katz, 2004) maakt het volgende 
onderscheid tussen twee schrijfstijlen die corresponderen met twee wetenschappelijke 
denkstijlen. Monologisch denken wordt gekenmerkt door een objectiverende onderzoeksstijl, die 
resulteert in het passieve, representationeel-referentiële begrip dat eigen is aan een intellectuele, 
individuele academische onderneming. De schrijfstijl die bij dit externe, cognitieve begrijpen 
hoort, wordt gekenmerkt door een derde persoonsperspectief. Het doel hiervan is om te komen 
tot uitspraken over regelmatigheden en gedecontextualiseerde universalia aangaande 
gebeurtenissen die kunnen worden geobserveerd en begrepen door buitenstaanders van deze 
gebeurtenissen. Het theoretische denken werkt met een vooraf door de onderzoeker 
geconstrueerd begrippenkader en gedecontextualiseerde woorden. Het is niet responsief ten 
aanzien van de unieke expressie van een ander (behalve in zoverre deze in termen van de theorie 
begrepen kan worden)6. 

Dialogisch denken wordt gekenmerkt door een relationele onderzoeksstijl, die resulteert 
in een ‘relationeel-responsieve’ vorm van begrijpen. Het rapport van de onderzoeker is een eerste 
persoonsvertelling, ‘a narrating’, en expressief voor een praktisch geworteld en voelend denken 
waarbij de onderzoeker zichzelf niet buiten de vertelling probeert te plaatsen. Met een 
expressieve stijl van schrijven die de eigen houding, evaluaties en standpunten uitdrukt, hoopt de 
onderzoeker bij de lezer een levend gevoel op te wekken voor wat er op het spel staat voor iedere 

6 De terminologie ontleent de onderzoeker aan een andere bron (theorie, inzicht in culturele context, geschiedenis, 
morele goederen, etc.) dan de actuele praktische context waarin woorden gesproken worden. In de pure vorm van 
deze wetenschapsbeoefening is de ‘ander’ niet meer dan een object van het bewustzijn van de onderzoeker. 
“Monologue is finalized and deaf to the other’s response, does not expect it and does not acknowledge in it any 
decisive force” (Bakhtin, 1984, p.293, in Shotter & Katz, 2004). 
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deelnemer aan een (onderzoeks)gesprek, inclusief de onderzoeker zelf. Shotter (2000) spreekt 
een duidelijke voorkeur uit voor de dialogische schrijfstijl. Een dergelijke dichotomie tussen 
dialogisch en monologisch schrijven kan op zichzelf verhelderend werken om de dominantie van 
de monologische schrijfstijl in de wetenschap te doorbreken en hier een alternatief tegenover te 
plaatsen. Maar zoals ik aangaf (in §3.1.) is een sensitieve afwisseling tussen afstand en nabijheid 
nastrevenswaardig in (narratief) kwalitatief onderzoek en dus ook in de rapportage hierover. 

Tot slot wordt in kwalitatief (en naratief) onderzoek ten behoeve van de interne validiteit 
soms gebruik gemaakt van het teruggeven van interpretaties aan geïnterviewde personen of 
groepen, zogeheten ‘member checks’. De relevantie van deze maatregel wordt echter betwijfeld, 
omdat betekenissen en ervaringen in de tijd tussen interview en tweede raadpleging veranderd 
kunnen zijn. Bovendien kan een theorie gebaseerd op meerdere gevallen moeilijk door 
individuele vertellers geëvalueerd worden (Riessman, 1993). Het teruggeven van interpretaties 
aan geïnterviewden wordt wel relevant gevonden als nieuwe bron van informatie (Lincoln & 
Guba, 1985; Riessman, 1993; Smaling, 2003). Ik heb ‘member checks’ alleen toegepast in het 
interview met Abdullah gezien zijn verzoek hiertoe (zie hoofdstuk 9). 

3.3.2. Externe validiteit
Externe validiteit betreft de relatie tussen de specifieke onderzoekscontext en de 

werkelijkheidsuitspraken die op basis hiervan gedaan worden. In een narratief-psychologische 
analyse is generaliseren een lastige kwestie door het gewoonlijk zeer kleine aantal casussen. In 
een microanalyse (zoals in dit onderzoek), gekenmerkt door meerdere analyseniveaus en 
gedetailleerdheid, geldt deze beperking van de externe validiteit nog meer dan sowieso het geval 
is in kwalitatief onderzoek. Maar omdat de meeste narratieve onderzoekers een ander doel voor 
ogen hebben, vormt het gebrek aan generaliseerbaarheid zelden een probleem. Volgens hen 
schuilt de intrinsieke waarde van een narratieve gevalsstudie in de rijkheid van individuele 
ervaringen, de gelaagdheid van analyses, de aandacht voor context en de inbedding in grotere 
verhalen (Riessman, 1993; Emerson & Frosh, 2004). De interesse gaat in dergelijke gevalsstudies 
uit naar de interne dynamiek, samenhang en complexiteit van iemands leven. Binnen die 
gevalsstudies stelt de narratieve onderzoeker specifieke vragen over specifieke levens: Hoe vertelt 
deze persoon, in deze context, dit verhaal op deze manier? Hoe zit het verhaal in elkaar? Wat 
‘doet’ het verhaal, welke psychologische processen zijn erin aan het werk? (Mishler, 1986). 

Of dezelfde processen die gelden in het ene geval ook bij andere personen of groepen aan 
de orde zijn, is een vraag die apart beantwoord moet worden. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik 
te maken van analogieredeneringen, door strategieën ter bevordering van de communicatieve 
generaliseerbaarheid (Smaling, 2003), of door aanvullend grootschaliger onderzoek waarin de 
bevindingen van de kleinere gevalsstudie breder getoetst worden. Gedetailleerde gevalsstudies, 
waar narratief-psychologisch onderzoek door gekenmerkt wordt, lenen zich goed voor 
analogieredeneringen. Daarnaast biedt narratief onderzoek de mogelijkheid tot generalisatie op 
het niveau van collectieve verhalen of vertogen7. De etnomethodoloog Harvey Sacks 

7 De ouderen in het ZGL-project vertelden bijvoorbeeld generatiespecifieke verhalen over vitaminetekort in de Tweede 
Wereldoorlog. Het effect daarvan op gezond leven kon negatief zijn (omdat zij een achterstand hadden opgelopen die 
zij nooit meer hadden kunnen inhalen, of positief (dat zij een nu zo alledaags product als een mandarijntje zo hadden 
leren waarderen). Een voorbeeld van een hedendaags verhaal is de milieuvervuilingsproblematiek die het gezonde 
leven negatief beïnvloedt (door de last van de industrie op de Maasvlakte of de door auto’s geproduceerde lucht - 
vervuiling in Rotterdam) of positief (in de zin van verwondering over dat alles nog groen wordt in die vervuilde stad).
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beargumenteerde dat een enkel geval, zelfs een willekeurige casus altijd generaliseerbaar is  
(in Silverman, 2005). Deze generaliseerbaarheid is gelegen in het feit dat ieder individueel geval is 
ingebed in een culturele context en in taalspelen, en zich niet hierbuiten kan begeven. Een 
dergelijke radicale opvatting van generaliseerbaarheid steunt op een epistemologische positie 
waarin vertogen een belangrijke rol spelen. De uiterst persoonlijke verhalen van mensen worden 
gezien als altijd tegelijkertijd een articulatie of expressie van grotere, culturele verhalen. 

Nog een andere mogelijkheid voor bredere geldigheid waar narratief onderzoek bijzonder 
geschikt voor is, is theorievorming op basis van gevalsstudies. De theoretische waarde van 
gedetailleerde gevalsstudies heeft een, hoewel omstreden, lange en indrukwekkende geschiedenis 
zo oud als de psychologie (Riessman, 1993). Als voorbeelden van eloquente, blijvende 
voorbeelden noemt Riessman (1993) Freuds casusbeschrijvingen (ter ontwikkeling van de 
psychoanalytische theorie), Sacks’ minutieuze, narratieve casusbeschrijvingen (voor een bijdrage 
aan neurologische theorieontwikkeling), Garfinkels Agnus (om de sociale productie van gender 
aan te tonen) en Piagets kinderen (voor zijn ontwikkelingspsychologische theorie). 

3.5. samenvatting
In dit hoofdstuk heb ik de kwaliteitseisen waaraan narratief onderzoek moet voldoen 

besproken. Daarbij heb ik de overeenkomsten en verschillen met kwalitatief onderzoek in het 
algemeen aangegeven. Wat betreft het objectiviteitsstreven gedefinieerd als het recht doen aan 
het te bestuderen fenomeen verschilt narratief (psychologisch) onderzoek niet van kwalitatief 
onderzoek in het algemeen. Er zijn wel andere punten waarop een narratieve benadering kan 
verschillen van algemeen gangbare kwaliteitscriteria. Omdat onder zowel het narratieve als het 
kwalitatieve onderzoek in het algemeen een variatie aan benaderingen schuilgaat, wil ik geen al te 
harde scheidslijnen trekken. Niettemin heb ik hier een aantal zaken genoemd die weliswaar niet 
noodzakelijk uitsluitend voor narratief onderzoek gelden (noch voor alle narratief onderzoek 
opgaan), maar typische punten van aandacht voor een narratieve benadering zijn: het spelen met 
een dialogische rapportagestijl, terughoudendheid wat betreft een te strikte reglementering van 
het onderzoeksproces en de invulling van het externe validiteitsstreven in termen van collectieve 
verhalen. 

Deze specifieke en meer algemene vereisten aan kwalitatief onderzoek vormen samen de 
methodologische set van criteria die richting geven aan de methodologieontwikkeling in deel II en 
de concrete uitwerking in deel III. Ik zal me in de methodologieontwikkeling grotendeels begeven 
binnen de hier gestelde criteria.
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Een ervaring is iets waaruit men veranderd tevoorschijn komt. Ik zou nooit de 
moed hebben mij aan het schrijven van een boek te zetten, waarin ik zou 
meedelen wat ik al heb gedacht. Ik schrijf juist omdat ik nog niet weet wat ik 
van een onderwerp dat mijn belangstelling trekt moet denken. Terwijl ik het 
schrijf, verandert het boek mij.
(Michel Foucault, 2004, p.171)



hoofdstuk 4
naar een narratief-psychologische benadering  

van gezond leven

In dit hoofdstuk zet ik de eerste stap tot het geschikt 
maken van de narratieve psychologie voor de 
bestudering van gezond leven door een verkenning 
van benaderingen en concepten in het narratieve 
menswetenschappelijke onderzoeksveld. In het eerste 
deel van dit hoofdstuk schets ik de contouren van de 
narratieve benadering in de psychologie en baken ik  
af in welke richting ik deze benadering verder ga 
ontwikkelen. In het tweede deel ga ik op zoek naar een 
geschikte benadering van narratief voor de 
bestudering van gezond leven. Daarvoor verken ik 
twee hoofdbenaderingen in het narratieve onderzoek: 
de grote en de kleine verhalenbenadering. Op basis 
van deze verkenning kom ik tot een eerste identificatie 
van analytische middelen.

067 |
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4.1. de narratieve benadering in de psychologie
In deze paragraaf situeer ik de narratieve psychologie in de psychologie en als onderdeel 

van de opkomst van een narratieve benadering in de menswetenschappen in het algemeen.  
De relatie met de literatuurwetenschappen komt vervolgens aan bod in de bespreking van de 
relevantie van hermeneutische en literaire onderzoeksmethoden. Tot slot geef ik de beoogde 
richting weer waarin ik de narratieve psychologie verder ga ontwikkelen met het oog op de 
bestudering van gezond leven. 

4.1.1. Situering in de psychologie en het menswetenschappelijke  
narratieve onderzoek
De klinische psychologie heeft een traditie in het werken met verhalen die teruggaat tot 

Freuds gevalsstudies (Freeman, 1993). In de psychologie van de twintigste eeuw heeft het 
narratieve perspectief vooral postgevat in de ontwikkelingspsychologie, ter bestudering van 
persoonsontwikkeling (Jansz, 1993; Zwart, 1993). De narratieve benadering van ziekte en 
gezondheid in de gezondheidspsychologie is van nog recenter datum en spitst zich vooral toe op 
het werk dat patiënten verrichten om hun ziekte en/of ziek zijn een plaats te geven in hun 
identiteit (Crossley, 2000; Rappaport, 1993, 1995, 2001). In de geschiedenis van de psychologie 
als academische discipline is een narratief perspectief echter altijd een ondergeschoven kindje 
geweest. Pas vanaf de jaren tachtig van de vorige eeuw krijgt deze benadering als volwaardige 
stroming in de psychologie een naam: de narratieve psychologie. De narratieve psychologie is een 
reactie op de behavioristische en cognitieve psychologie die de psychologie tot dan toe 
domineerden. In die laatste benaderingen zijn de mens als dier en de mens als computer 
vigerende metaforen, terwijl de narratieve benadering de mens als verhalenverteller beschouwt. 

In het boek Acts of Meaning (1990) maakt Bruner de beperkingen duidelijk van de 
opvatting dat de mens een informatieverwerkende machine is, omdat de mens in staat is tot het 
geven van betekenis en het verwerken van betekenisvolle waarneming in plaats van louter 
neutrale informatie. In de inleiding van een ander invloedrijk boek Narrative Knowing in the 

Human Sciences (1988) stelt Donald Polkinghorne vast dat het domein van de betekenisverlening 
onderbelicht is gebleven in de menswetenschappen. Met name de psychologie heeft zich groten- 
deels beperkt tot het materiële en organische domein. Dat is opmerkelijk volgens Polkinghorne, 
omdat betekenisverlening aan de basis staat van de menselijke werkelijkheid, van onze manieren 
om kennis te verwerven en daarmee ook van de wetenschapsbeoefening zelf. Op basis van 
experimenteel onderzoek naar taalontwikkeling tonen beide auteurs aan dat het vermogen om 
verhalen te vertellen, om verhalen te herkennen ten opzichte van andere manieren van spreken, 
en om de wereld op narratieve wijze te begrijpen bij kinderen al heel vroeg aanwezig is en boven- 
dien in verschillende culturen en landen voorkomt (Bruner, 1986, 1990; Polkinghorne, 1988).

De focus van de narratieve psychologie ligt op de geleefde, ervaren en geïnterpreteerde 
menselijke werkelijkheid (Polkinghorne, 1988) en op The Storied Nature of Human Conduct 
(Sarbin, 1986). Bovendien kent de narratieve psychologie een belangrijke plek toe aan 
intentionaliteit, motieven en verlangens. Dit zijn onderwerpen waar de cognitieve en 
behavioristische psychologie zich liever verre van hield (Schiff, 2006; Bruner, 1990; Polkinghorne, 
1988). Verhalen dienen verschillende functies. Door het vertellen van verhalen kunnen mensen 
verbindingen leggen tussen heden, verleden, zelf en samenleving (Bruner, 1990; Ricoeur, 1984, 
1991a, 1991b, 1992). Verhalen helpen mensen om samenhang te creëren tussen gebeurtenissen 
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en handelingen, vorm te geven aan hun leven, en identiteit te construeren; dit alles met ruimte 
voor oningevulde of ongeordende stukken en tegenstrijdigheden. De persoonlijke verhalen van 
mensen zijn ingebed in grotere, collectieve verhalen die ook onderwerp van analyse kunnen zijn. 
De narratieve psychologie is dan ook bij uitstek een sociale of culturele psychologie.

In de afgelopen twintig jaar is de populariteit van het narratieve perspectief explosief 
gestegen. Daarbij putten menswetenschappers inspiratie uit het werk van Paul Ricoeur, Anthony 
Giddens en Charles Taylor (Crossley, 2000; Murray, 2002; Rappaport, 2001). De narratieve 
benadering in de psychologie maakt deel uit van een verzameling van narratieve benaderingen, 
zoals die in de filosofie en literatuurwetenschappen, in de sociologie, in de bestuurskunde en 
psychologie, en in de artificiële intelligentie zijn ontwikkeld (zie hiervoor onder andere Josselson 
& Lieblich, 1995; Dautenhahn & Coles, 2001). Ook in het Nederlandse taalgebied neemt de 
interesse voor menswetenschappelijk narratief onderzoek toe. Er is aandacht voor narratief 
onderzoek in de psychologie (Hermans & Kempen, 1993; Widdershoven, 1991; Jansz, 1993; 
Bohlmeijer, 2007; Westerhof, 2008), in de sociologie (Nijhof, 2000, 2003; Davis & Brinkgreve, 
2002), in de pedagogiek (Verhesschen, 2001), en in de praktische theologie (Ganzevoort, 1998), 
voor onderzoek naar het omgaan met ziekte (Baart, 2002), voor onderzoek naar 
veranderprocessen in organisaties en op individueel niveau in therapie (Abma, 2002b; Muijen, 
2001). Ook in de humanistiek speelt narrativiteit een belangrijke rol. Dit blijkt bijvoorbeeld uit 
een speciaal themanummer dat het Tijdschrift voor Humanistiek hieraan wijdde (Abma, 2002a). 

4.1.2. De rol van taal en het belang van hermeneutische en literaire 
 onderzoeksmethoden
Narratieve benaderingen kennen, net zoals postmodernistische, vertoog-analytische en 

retorisch-analytische benaderingen, een belangrijke rol toe aan taal, andere mensen, tijd en 
moraliteit in de constructie van de ervaren werkelijkheid en in het bijzonder de werkelijkheid van 
het zelf. Een narratief-psychologische benadering gaat evenwel uit van een levend subject dat al 
vertellende richting geeft aan het leven. Dit kwam eerder naar voren in de levende, liefhebbende, 
lijdende en sterfelijke mens van Freeman (1997). De benadering beperkt zich daarom niet tot de 
bestudering van teksten. Het is een benadering die sterk gericht is op de ervaringen van 
individuele mensen en hun worsteling met een gevoel van zelf (eenheid) en non-zelf 
(verdeeldheid, fragmentatie) (Crossley, 2000). Hoewel taal dus een belangrijke rol vervult in een 
narratief-psychologische benadering behoudt zij een substantieve oriëntatie (Crossley, 2000) in 
plaats van abstractere vertogen of taal op zichzelf te analyseren. 

Vanwege de centrale rol van taal en omdat in de narratieve psychologie betekenisverlening 

centraal staat, is een bijbehorend methodologisch instrumentarium nodig. Narratieve 
onderzoekers moeten literaire en linguïstische aspecten serieus nemen (Mishler, 1995, 1999; 
Hyvärinen, Korhonen & Mykkänen, 2006; Georgakopoulou, 2006a, 2006b) en zich bekwamen in 
hermeneutische technieken en interpretatieve procedures (Polkinghorne, 1988). Zo worden 
narratieve strategieën en poëtische conventies, die tot uitdrukking komen in begrippen als stem, 
genre1, metaforen en retorische strategieën (Kleinman & Seeman, 2000), onderdeel van het 
methodologische repertoire. 

1 Genre verwijst naar vormkenmerken of soorten tekst. Voorbeelden van genres die teruggaan tot de klassieke oudheid 
zijn de tragedie, komedie, romance en satire (White, in Riessman, 1993). 
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De verwachte link tussen de literatuurwetenschappen en de menswetenschappen 
(inclusief de narratieve psychologie) is echter lang niet zo sterk als men zou mogen verwachten 
(Hyvärinen, Korhonen & Mykkänen, 2006). Een narratieve benadering in de menswetenschappen 
mist vreemd genoeg vaak aandacht voor de linguïstische dimensie en de literaire kwaliteit van het 
vertelde2 (Hyvärinen et al., 2006; Rimmon-Kenan, 2006). De inmiddels geavanceerde discussies 
in de literatuurwetenschappen over de complexe relatie tussen lezer, auteur en verteller zouden 
kunnen helpen om de menswetenschappen op dit gebied verder te ontwikkelen. De narratieve 
constructie van het leven behelst namelijk net als bij het schrijven van literaire teksten het geval 
is, het gelijktijdig innemen van de rollen van lezer, auteur en verteller (Randall & McKim, 2004). 
Er zijn echter ook risico’s verbonden aan een (te) letterlijke vertaling van de literaire metafoor 
naar het domein van de menswetenschappen. Hierbij dient het zogeheten referentiële aspect 

(Hyvarinen et al., 2006) in de gaten te worden gehouden. Dit aspect betreft de belangrijke vraag 
bij een veronderstelde analogie tussen narratief en (gezond) leven: hoe ver reikt de analogie en 
waar houdt deze op? 

Aan zowel het ‘letterlijk’ als het metaforisch gebruik van ‘narratief’ in de 
menswetenschappen zijn voor- en nadelen verbonden. Narratieve onderzoekers lopen het risico 
van over- maar ook van ondergebruik van de metafoor van het verhaal. Wanneer alle menselijke 
betekenisverlening een verhaal wordt genoemd, wordt ‘narratief’ een containerbegrip waarvan 
de meerwaarde onduidelijk is (Sartwell, 2006). Wanneer ‘narratief’ synoniem wordt voor 
betekenisverlening lijkt het van generlei belang meer op wat voor manier iemand vertelt 
(verhalend, beschrijvend of argumentatief bijvoorbeeld). Dan is de discriminatoire waarde ten 
opzichte van andere tekstvormen kortom zoek. 

Daarnaast moeten de overeenkomsten en verschillen tussen vertelde en geschreven 
verhalen goed in de gaten gehouden worden in de analyse, zodat geen ongeldige uitspraken 
gedaan worden. Polkinghorne (1988) zegt niet voor niets dat interpretatieve procedures in de 
menswetenschappen weliswaar lijken op die in de literatuur- en geschiedwetenschappen, maar 
niet hetzelfde zijn. De betreffende procedures dienen namelijk een ander doel: de studie van de 
mens en die van teksten respectievelijk. Een ander risico ontstaat wanneer ervaring, handelen, 
leven en personen te letterlijk net als een geschreven tekst worden geïnterpreteerd. Een te 
tekstuele hermeneutische3 benadering zou een serieuze reductie inhouden van de mens als 
(sociale) actor (Bamberg, 2006a). Daarom zijn ook de structuren van verhalen voor mij niet op 
zichzelf onderwerp van studie (zoals in de narratologie), maar een middel om inzicht te krijgen in 
een deel van het menselijk leven, namelijk het gezonde leven. 

Welke consequenties heeft deze discussie over het belang van een eigen methodologisch 
repertoire voor mijn onderzoek? In de concretisering van de narratief-psychologische 
onderzoeksbenadering in de volgende hoofdstukken maak ik gebruik van het werk van narratieve 
onderzoekers (niet noodzakelijk alleen psychologen) dat gekenmerkt wordt door de volgende 
drie samenhangende aspecten. Ik maak ten eerste vooral gebruik van onderzoekers die een 
hermeneutisch en literatuurwetenschappelijk geïnspireerde benadering gebruiken om kwalitatieve 

2 In de bundel The Travelling Concept of Narrative (Hyvarinen et al, 2006) wordt de manier waarop narratief als concept 
letterlijk danwel metaforisch de oversteek maakt van de literatuurwetenschappen naar de menswetenschappen en 
terug bevraagd. Het verschijnen van de bundel zelf illustreert dat narratief onderzoek niet alleen in het Angelsaksische 
gebied, maar ook op het Europese continent voet aan de grond krijgt. 

3 Bamberg (2006a) verwijst hier naar de manier waarop de hermeneutiek al eeuwenlang wordt gebruikt om religieuze 
teksten te bestuderen. 
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data te analyseren4. Ten tweede geef ik voorrang aan onderzoeksbenaderingen die niet alleen 
aandacht besteden aan de inhoud van verhalen (zogenaamde thematische narratieve 
benaderingen, zie bijvoorbeeld Lieblich, 1998), maar ook aan de wijze waarop verhalen worden 
verteld (door bijvoorbeeld elementen te importeren vanuit de discursieve psychologie, de 
conversatieanalyse en de psycholinguïstiek). Ten derde bouw ik voort op reeds bestaande 
toepassingen van de hermeneutiek, de literatuurwetenschappen en de (psycho)linguïstiek in de 
menswetenschappen in plaats van deze disciplines zelf te onderzoeken op bruikbare elementen 
voor de ontwikkeling van een interpretatief narratief-psychologische onderzoeksmethodologie5. 
Ik maak daarbij graag gebruik van het werk van onderzoekers die reeds een methodologische 
bijdrage hebben geleverd aan het narratieve onderzoek (zoals Elliot Mishler en zijn student Kathy 
Riessman), zodat ik niet zelf het wiel helemaal opnieuw hoef uit te vinden. 

4.1.3. Verantwoording van de gekozen afbakening
Om in het exploreren van bruikbare literatuur ten behoeve van de methodologie-

ontwikkeling tot een verantwoorde afbakening te komen, bouw ik voort op de aandachtrichtende 
begrippen die ik in het eerste deel van dit proefschrift heb uitgewerkt en de aspecten die ik 
hierboven en in de inleiding formuleerde ten aanzien van het soort narratief-psychologische 
benadering die ik beoog te ontwikkelen (hermeneutisch of literatuurwetenschappelijk 
geïnspireerd, aandacht voor samenhang en sequentie, aandacht voor het hoe naast het wat).  
Op basis van deze aandachtspunten heb ik eerst de kwalitatieve studies naar positieve 
gezondheidsopvattingen gescand op zoek naar relevante onderzoeken. De volgende vier punten 
bleken in de exploratie van de literatuur (zoals uiteengezet in hoofdstuk 2) onvoldoende tot hun 
recht te komen: 

de betekenisverlening aan • positieve gezondheid (versus ziekte)
een narratieve analysemethode gekenmerkt door het behouden van de samenhang en • 
sequentie van de betekenisverlening van onderzochten (versus het fragmenteren, 
 categoriseren en later weer door de onderzoeker integreren)
aandacht voor de constructie van identiteit en actorschap op individueel niveau (versus • 
een sociologische of biologische conceptualisering, waarin een ‘zelf ’ ontbreekt)
rekenschap van • gezond leven als moreel en ideologisch fenomeen (versus een feitelijk-
neutrale weergave van opvattingen)
Deze vier punten licht ik hieronder toe. Daarbij besteed ik zowel aandacht aan de • 
aangetroffen lacune als de manier waarop de narratieve psychologie deze zou kunnen 
opvullen. Op deze wijze geef ik nadere invulling aan de vanuit het ZGL-project veronder-
stelde relevantie van de narratief-psychologische benadering. 
Ten eerste bleek in het kwalitatieve onderzoek naar gezondheidsopvattingen een 

narratief onderzoeksperspectief grotendeels te missen. Slechts sporadisch besteden narratieve 

4 Die data zelf hoeven niet per se ‘verhalen’ te zijn. Het gebruik van verhalen als data is namelijk ook een opvatting van 
narratief, die bijvoorbeeld in de levensverhalentraditie gehanteerd wordt (die verhalen worden dan met een niet 
specifiek narratieve analysemethode geanalyseerd, bijvoorbeeld met behulp van de gefundeerde theoriebenadering). 
In mijn onderzoek vormen interviews de data, maar andere bronnen zoals autobiografieën zouden ook in aanmerking 
kunnen komen.

5 Ik kwam uit bij een voornamelijk Angelsaksisch onderzoeksveld, waarin het interdisciplinaire Centrum voor Narratief 
Onderzoek in Londen (dat nauwe contacten onderhoudt met collega onderzoekers uit onder andere de Verenigde 
Staten, Finland en andere Britse universiteiten) en het tijdschrift Narrative Inquiry een belangrijke rol spelen. 
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onderzoekers aandacht aan onderwerpen die te maken hebben met positieve gezondheid. 
Uitzonderingen zijn het onderzoek naar hoe het praten over gezondheid in focus groepen een 
morele aangelegenheid is (Crossley, 2003) en naar de legitimatie in conversaties van het roken 
van sigaretten (Laurier, 1999). Maar het is zoeken naar een speld in een narratieve hooiberg van 
gezondheidsonderzoek dat feitelijk grotendeels gaat over ziekte6. Opmerkelijk is dat typologieën 
van gezondheidsnarratieven op dezelfde manier als we die van ziektenarratieven kennen 
nauwelijks beschikbaar zijn, op het meer recente onderzoek van Arthur Frank (2006) na waarin 
hij tot een typologie van gezondheidsverhalen probeert te komen. Dit ziet hij als een grotere 
opgave dan de inventarisatie van ziektenarratieven, omdat er een veel grotere variatie aan 
verhalen over gezondheid zou zijn. 

Een andere reden waarom een typologie van gezondheidsnarratieven ontbreekt, zou 
kunnen zijn dat gezondheid (in tegenstelling tot ziekte) vanzelfsprekend lijkt. Daardoor ontbreekt 
mogelijk de existentiële aanvangsgebeurtenis die nodig is voor een temporele structuur met 
begin, midden en einde (Mens-Verhulst & Smaling, 2001). In empirisch opzicht is hier sprake van 
een vrijwel onontgonnen gebied, dat de moeite van het verkennen waard is. Een belangrijke vraag 
daarbij is of een opvatting van narratief als een verhaal met een (complete en lineaire) temporele 
structuur wel het meest geschikt is om gezond leven als narratief-psychologisch fenomeen te 
bestuderen. Ik beoog met dit onderzoek dan ook geen bijdrage te leveren aan typologieën van 
gezondheidsnarratieven, omdat de mogelijkheden van een interpretatief narratieve 
onderzoeksbenadering daarmee onvoldoende benut zouden worden. De waarde van een 
narratief-psychologische benadering voor de bestudering van gezond leven zoals in deel I 
geconceptualiseerd, ligt in mijn optiek op een ander vlak dan het komen tot een typologie. 

Ten tweede blijken de kwalitatieve onderzoeken naar gezondheidsopvattingen 
gekenmerkt te worden door een overwegend categorische aanpak. Zelfs het onderzoek naar 
ziektenarratieven is grotendeels categorisch te noemen (Baart, 2002). Hoewel hierin wel de 
samenhang van de vertelde verhalen intact wordt gelaten, resulteert de analysemethode in een 
typologie van soorten ziektenarratieven. Een kritiek op de beschrijvende categorieën die het 
gangbare kwalitatieve onderzoek naar gezondheidsopvattingen vooral oplevert, is dat die weinig 
handvatten voor gezondheidsbevordering bieden (Van Hooft, 1997). Een tweede kritiek die 
Herzlich zelf uit ten aanzien van haar sociale representatietheorie (die de dominante benadering 
is geweest in het kwalitatieve onderzoek naar gezondheidsopvattingen), is dat het moeilijk is 
geweest precies aan te geven wat de betekenis van sociale representaties is in het persoonlijke 
leven van mensen. Het onderbelicht blijven van individuele dynamiek en variatie is een meer 
geuite kritiek op sociologische literatuur (Crawford, 2006). 

Deze individuele dynamiek en variatie en aandacht voor de unieke wijze waarom mensen 
verbindingen leggen is bij uitstek het onderwerp van onderzoek in een narratief-psychologische 
benadering. Door de oorspronkelijke Latijnse betekenis van het woord narrare, weten, (Squire, 
Andrews & Tamboukou, 2008) naar voren te halen, wordt het mogelijk narratieven te zien als 
vormen van lokale kennis of ervaringskennis en deze een belangrijke plek in onderzoek te geven. 
De aanduiding ‘lekenkennis’ voor dit type kennis acht ik niet gelukkig gekozen vanwege de 

6 De beleving van en betekenisverlening aan ziekte is wel uitgebreid empirisch onderzocht met behulp van een 
narratieve benadering. Bekende voorbeelden zijn sociologische onderzoeken naar de narratieve reconstructie na 
(chronische) ziekte (Bury, 1982; Charmaz, 1983; Williams, 1984), naar genres ziektenarratieven (Frank, 1995), en 
psychologische onderzoeken naar zingeving na traumatische ervaringen of chronische ziekte (Crossley, 2000).
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pejoratieve connotatie. ‘Leek’ betekent volgens de Nederlandse Van Dale ‘iemand die van een 
bepaald vak geen verstand heeft’. Wanneer de perspectieven van degenen die zich om hun 
gezondheid bekommeren op zichzelf als waardevol worden gezien, en niet alleen maar als 
instrumenteel ten behoeve van de implementatie van ideeën uit de medische professie, wordt 
ervaringskennis ook op zichzelf een bron van expertise. Bolam, Gleeson en Murphy (2003) 
suggereren daarom over alledaagse7 perspectieven te spreken om ervaringskennis aan te duiden 
als kennisbron naast professionele kennis. 

Samenhangend met dit laatste kritiekpunt, van het onderbelicht blijven van de variatie en 
dynamiek op individueel niveau, is een derde belangrijke tekortkoming in de bestudeerde 
literatuur dat actorschap en reflectieve vormen van zelf- en identiteitsvorming grotendeels 
ontbreken. Hoewel Antonovsky (1987) nadrukkelijk aandacht besteedt aan zingeving, gaat het 
hem om de SOC als globale maat voor zingeving en de relatie met de fysieke gezondheid. Daarbij 
is hij vooral geïnteresseerd in groepsverschillen en veel minder in individuele variatie en 
dynamiek. Hij ziet de mogelijkheden om als individu de SOC te vergroten, zeker op latere leeftijd, 
als uiterst beperkt. De narratieve psychologie daarentegen gaat uit van een actor die in staat is in 
bepaalde mate sturing te geven aan het eigen handelen en de betekenisverlening (inclusief 
zingeving). Het vergroten van actorschap en het ontwikkelen van identiteit zijn zelfs kernonder-
werpen in de narratieve psychologie8. Dit betekent overigens niet dat de narratieve psychologie 
zich beperkt tot het niveau van een individueel zelf en de betekenisverlening daaraan, maar die 
betekenisverlening ziet als verankerd in “the organic and material realm” (Polkinghorne, 1988). 

Een vierde punt tenslotte is dat ik in de categorieën waarmee positieve 
gezondheidsopvattingen worden beschreven, nauwelijks erkenning van het morele en 
ideologische karakter van die opvattingen ben tegengekomen en van de eventuele 
methodologische consequenties hiervan. Een van de basale kenmerken van ‘narratieven’ is dat 
vertellers hierin zichzelf als moreel verantwoordelijk persoon construeren (Taylor, 1989; Salmon 
& Riessman, 2008), wat uitermate relevant lijkt voor het onderzoek naar gezond leven. In een 
narratief-psychologische benadering gaat het daarbij niet om een analyse van moraal en ideologie 
in abstracto of in het algemeen, maar om de doorwerking van maatschappelijke en sociale 
normen voor gezond leven in de persoonlijke betekenisverlening. Om de wisselwerking tussen 
maatschappelijk, sociale en individuele normen te kunnen analyseren is het van belang om 
meerdere niveaus in de analyse te betrekken zoals het intrapersoonlijke, interpersoonlijke en 
ideologische (Murray, 2000b). 

Tot slot van deze verantwoording van de gekozen afbakening ga ik in op benaderingen en 
opvattingen van narratief die ik in mijn verkenning wel ben tegengekomen maar hier niet nader 
uitwerk. Een narratief-interpretatieve methode die ik laat liggen is de BNIM (biografisch-
narratief-interpretatieve methode, zie Wengraf, 2001). Een inhoudelijke overweging hiervoor was 
dat het uitgangspunt daarin van een (psychoanalytische geïnspireerd) vals bewustzijn zich maar 
moeizaam verhoudt tot de participatieve insteek van het ZGL-project. Een praktische overweging 
was dat ik te laat gedurende het promotietraject met deze methode heb kennisgemaakt. De BNIM 

7 Bijkomend voordeel van de aanduiding ‘alledaags’ is dat het verwijst naar het in de etnomethodologie en sociologie 
gangbare onderzoek naar vanzelfsprekende, automatische en ‘normale’ gedragingen, ideeën en praktijken (zie 
bijvoorbeeld Douglas, 1971; Garfinkel, 1967), wat goed aansluit bij het karakter van gezond leven. 

8 Crossley (2000) ziet de narratieve psychologie als alternatief voor de psychoanalytische psychologie, die onbewuste 
psychische processen bestudeert ten koste van actorschap en reflectieve identiteitsprocessen.
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is een nauwkeurig omschreven en strikte methode, zeker wat betreft de dataverzameling.  
Die dataverzameling had echter al lang plaatsgevonden toen ik met deze methode kennismaakte, 
waardoor deze niet langer in aanmerking kwam voor mijn onderzoek. Een andere benadering die 
ik niet in mijn onderzoek heb opgenomen, is de narratieve psychologie zoals McAdams (1997)  
die ontwikkeld heeft. Mijn aanvankelijke intuïtie dat deze benadering te weinig narratief – in de 
hier bedoelde interpretatieve, literair geïnspireerde betekenis – zou zijn, werd bevestigd door 
Hyvärinen, Korhonen en Mykkänen in hun The Travelling Concept of Narrative (2006). 

Binnen de hier aangegeven afbakening richt ik me in het vervolg op het zoeken naar een 
benadering van narratief die recht doet aan de kenmerken van gezond leven die in de 
hoofdstukken 1 en 2 naar voren zijn gekomen: een openende, creërende en transcenderende en 
zelfs potentieel destructieve naast behoudende gezondheidsvorm; het momentane karakter; 
wisselwerking tussen lichaam, zelf en omgeving; continu proces en ruimte voor het ontbreken van 
een grootse existentiële aanvangsgebeurtenis; een gevoel van vervreemding en niet thuis-zijn dat 
ook bij gezond leven hoort; gezond leven als moreel en ideologisch fenomeen; aandacht voor 
zingeving; aandacht voor identiteit en actorschap. 

4.2. op zoek naar een geschikte benadering van ‘narratief’ voor gezond leven
In deze paragraaf ga ik op zoek naar de benadering van narratief die het meest geschikt is 

om recht te doen aan gezond leven, de diversiteit van de doelgroep en het externe gezondheids-
bevorderende doel van dit onderzoek. Daartoe zoom ik in historische volgorde in op twee 
‘hoofdbenaderingen’ van ‘narratief’ in de menswetenschappen: ‘narratief’ als groot verhaal en  
als klein verhaal. Met grote verhalen worden niet de ‘grand récits’ van Lyotard bedoeld, maar 
prototypische verhalen die voldoen aan een aantal structurele kenmerken (bijvoorbeeld het 
verhaal met begin, midden en einde). Het kleine verhaal is een relatief recente benadering in 
narratief onderzoek, die geïnspireerd is door de opkomst van nieuwe opvattingen over het 
verhaal als genre in de literatuurwetenschappen. Het ontstaan van deze recente benadering 
situeer ik in een bredere trend in narratief onderzoek van een relatief statische opvatting van het 
verhaal als structuur naar aandacht voor het vertelproces. Maar eerst bespreek ik de relevantie 
van het grote verhaal met het oog op het aandachtrichtende begrip zingeving en van het kleine 
verhaal vanwege het aandachtrichtende begrip diversiteit. 

4.2.1. Het grote verhaal: samenhang en de bijdrage aan zingeving 
Al in 1988 benoemt Donald Polkinghorne de ambiguïteit van ‘narratief’ en de vele 

betekenissen die het kan hebben; een ambiguïteit die twintig jaar later verder is toegenomen 
(Squire, 2008). In enge zin verwijst het begrip narratief naar het grote verhaal dat het product is 
van het vertellen en dat verslag doet van waargebeurde gebeurtenissen in de verleden tijd. In 
ruime zin verwijst het begrip narratief zowel naar het product of resultaat van het vertellen als 
naar het proces van al vertellende een verhaal construeren; naar zowel waargebeurde als fictieve 
verhalen; naar zowel het verhaal als diegesis (vertelling) als het verhaal als mimesis (drama). 
Terwijl diegesis betrekking heeft op het vertellen van een verhaal, betreft mimesis het laten zien 
(show) van een verhaal. Dit onderscheid dat al sinds de klassieke oudheid bestaat, staat inmiddels 
ter discussie (Rimmon-Kenan, 2006). Beide betekenissen komen bijvoorbeeld terug in het 
narratief als ‘performance’ (Langellier & Peterson, 2004; Peterson & Langellier, 2006). 
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Hoewel narratieve onderzoekers zich lang niet altijd expliciet positioneren in een van 
beide benaderingen, en de scheidslijnen ertussen niet altijd duidelijk te trekken zijn, vind ik het 
toch behulpzaam om grofweg twee benaderingen te destilleren: het narratief als groot verhaal 
(narratief als product, structurele benadering) en het narratief als klein verhaal (narratief als 
vertelproces, waarbij specifieke genrekenmerken worden losgelaten). Dit onderscheid ontleen ik 
aan het boek Living Narratives van Ochs en Capps (2001). Hun voorstel tot een kleine 
verhalenbenadering is later overgenomen en verder uitgewerkt door Georgakopoulou (2006a, 
2006b) en Bamberg (2006b). Het kleine en grote verhaal worden door Ochs en Capps (2001) 
beschouwd als twee polen van een continuüm, wat de mogelijkheid biedt om een breed spectrum 
aan verhaalkenmerken samen te brengen.

Ik ga eerst in op het grote verhaal dat de traditionele stroming in narratief onderzoek 
representeert. Narratieve onderzoekers in de traditie van het grote verhaal stellen het 
productaspect van narratief voorop, in het bijzonder in termen van narratieve ordening of 
structuur. Onder deze prototypische benadering van narratief gaat overigens geen homogene 
benadering schuil. Verschillende tradities binnen wat ik nu gemakshalve onder één benadering 
schaar, leggen andere accenten in het bepalen wanneer er sprake is van een ‘verhaal’9. 

Twee begrippen in de grote verhalen of structurele benadering maken duidelijk wat 
narratieven ‘bewerkstelligen’ en ‘hoe ze werken’ (Mishler, 1986): cognitief schema en plot. 
Polkinghorne (1988) legt dat als volgt uit. Een narratief cognitief schema organiseert de 
gebeurtenissen in een gesproken of geschreven tekst door onderdelen te verbinden tot een 
coherent geheel. Dezelfde gebeurtenissen kunnen op meerdere manieren tot een geheel gesmeed 
worden door middel van een proces dat ‘emplotment’ wordt genoemd. Emplotment betekent “to 
extract a configuration out of a succession” (Ricoeur, in Polkinghorne, 1988). Het ‘plot’ 
transformeert een opsomming of kroniek van gebeurtenissen tot een geheel en maakt duidelijk 
welke rol bepaalde gebeurtenissen spelen in de ontwikkeling en uitkomst van een verhaal. Zonder 
plot zouden alle gebeurtenissen op zichzelf lijken te staan, zonder continuïteit of bredere 
betekenis. Het plot maakt het mogelijk om complexe gebeurtenissen samen te brengen in een 
enkel overkoepelend verhaal; meerdere ontwikkelingen en activiteiten kunnen hierin 
gearticuleerd en geconsolideerd worden. 

Vanwege de verbindende functie van narratieven die in het grote verhaal tot uitdrukking 
komt, wordt het vertellen van verhalen beschouwd als een belangrijk middel tot zingeving- en 
ervaring in de chaos van het leven. Zoals in hoofdstuk 2 naar voren komt, draagt zingeving bij aan 
de ervaring van gezondheid en welbevinden. Sociologisch-biografisch onderzoek laat zien hoe 
mensen met een (chronische) ziekte verbindingen leggen door tijd en plaats, en tussen zichzelf en 
anderen (Lawton, 2003). Onderzoekers van ziektenarratieven, zoals Arthur Frank (1995) en 
Ingrid Baart (2002), zoeken naar een overkoepelend plot en naar een samenbindende structuur. 

9 Het bekendst is vermoedelijk Aristoteles’ opvatting van narratief als een verhaal met begin, midden en einde 
(Hyvarinen, Korhonen & Mykkänen, 2006; Rimmon-Kenan, 2006). Typerend hiervoor is dat het om een compleet 
verhaal gaat met een gesloten temporele ordening. De sociolinguïstische traditie heeft een ander prototype (groot 
verhaal) opgeleverd, namelijk het gebeurtenisnarratief (‘event narrative’), dat betrekking heeft op de niet-gedeelde, 
persoonlijke ervaring van gebeurtenissen in het verleden. Het werk van Labov (1972) staat aan de wieg van deze in 
het menswetenschappelijke narratieve onderzoek invloedrijke traditie. Hij identificeerde zes structurele elementen van 
een narratief: de samenvatting, oriëntatie, complicerende handeling, resultaat, evaluatie en coda. De complicerende 
handeling wordt daarbij als minimale voorwaarde beschouwd om over een narratief te kunnen spreken (Labov, 1972). 
Gebeurtenissen staan ook centraal in het ‘particular incident narrative’ waarop de dataverzamelingsmethode van de 
biografisch narratief interpretatieve methode (BNIM) zich richt (Wengraf, 2001). 
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Zij onderscheiden genres ziektenarratieven, die zij typeren aan de hand van een overkoepelende 
term, richting of moraal van het verhaal. Zo onderscheidt Frank (1995) een restitutienarratief, 
een stabiel narratief en een chaosnarratief, en Baart (2002) drie genres verhalen die zij aanduidt 
als ‘een gewoon leven’, ‘een ongewoon leven’ en ‘de moeite om ‘ik’ te zeggen’. Beide auteurs 
baseren hun typering vooral op de wijze waarop het verhaal verloopt en afloopt. De verschillende 
plots of genres representeren strategieën om met ziekte om te gaan en om zin te geven aan de 
ziekte. 

Vanwege deze zingevende functie lijkt het grote verhaal een geschikte opvatting van 
narratief voor onderzoek naar gezond leven. Onderzoeksinterviews bieden immers de 
gelegenheid om zo’n groot verhaal te vertellen. Daarmee biedt de onderzoekssetting een 
uitzonderlijke situatie, omdat interviewers mensen een luisterend oor bieden en de unieke 
mogelijkheid stil te staan bij het (gezonde) leven. Die mogelijkheid om stil te staan is niet voor 
iedereen vanzelfsprekend. In de hectiek van het alledaagse bestaan, waar lang niet altijd aandacht 
is voor reflectie op existentiële thema’s en voor het persoonlijke verhaal van mensen, vormt het 
grote verhaal een plek waar het leven even ‘op vakantie’ is (Freeman, 2006). Het idee is dat 
grootse existentiële gebeurtenissen – zoals ziekte, een economische recessie of het overlijden van 
dierbaren – deel uit kunnen maken van gezond leven met behulp van grote verhalen. Maar biedt 
het grote verhaal wel voldoende aanknopingspunten om zicht te krijgen op het alledaagse 
karakter van gezond leven? En voor de openheid die nodig is om steeds opnieuw een ordening 
aan te brengen en de oude ordening te overstijgen? 

4.2.2. Kritiekpunten op het grote verhaal
In de literatuur kom ik grofweg twee grote kritiekpunten tegen op het grote verhaal of 

varianten daarvan (niet iedereen bezigt de term groot verhaal). Het eerste kritiekpunt betreft de 
norm van coherentie. Hoewel sporadisch wordt coherentie als norm in menswetenschappelijk 
narratief onderzoek in twijfel getrokken. Zo kritiseert Strawson (in Hyvarinen, Korhonen & 
Mykkänen, 2006) de suggestie van MacIntyre en McAdams dat een coherent, heel en compleet 
narratief beter is dan een gefragmenteerd en meervoudig verhaal. Dit zou namelijk leiden tot de 
problematische ethische positie dat mensen die een goed doordacht en compleet levensverhaal 
kunnen vertellen beter zijn dan mensen met gefragmenteerde geheugens en representaties. Om 
deze ethisch problematische overstap van verhalen naar mensen te voorkomen, is het van belang 
conclusies op het niveau van verhalen niet te vertalen naar conclusies over mensen. Deze valkuil 
is reëel in psychologisch onderzoek waar een parallel wordt verondersteld tussen de structuur 
van verhalen en die van de psyche. Nog een stap verder is de suggestie dat incoherentie en 
openheid ook goed of gezond zou kunnen zijn, niet alleen als stap onderweg naar een nieuwe 
ordening, maar op zichzelf. In hoofdstuk 2 kwam naar voren dat een gevoel van vervreemding, 
van niet-thuis zijn ook bij gezond leven hoort. Vanuit dit oogpunt zou openheid, pluriformiteit, 
onzekerheid en incoherentie ook gezondheidsbevorderend kunnen zijn. 

Crossley (2000) tempert de kritiek op de norm van coherentie in het grote verhaal. 
Volgens haar zijn de behoefte aan een gevoel van eenheid en coherentie, en het daadwerkelijk 
ervaren hiervan zowel wenselijk als reëel. Zij verzet zich tegen radicale postmoderne ideeën van 
een gefragmenteerd subject, omdat diens ervaringswereld gekenmerkt zou worden door een 
strijd tussen de ervaring van eenheid en fragmentatie, en tussen een gevoel van zelf en non-zelf. 
Ondanks deze waarschuwing aan het adres van postmodernistische ideeën over het zelf, roept de 
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karakterisering van psychotherapie als een “exercise in story repair” volgens haar vragen op 
zoals: Wat constitueert dan een ‘beter’ (levens)verhaal? Hoe kunnen levensverhalen opnieuw 
worden toegeëigend door de auteur? En moet dit eigenlijk? (Crossley, 2000, p.57-60). 

Het tweede kritiekpunt betreft het te statische karakter van het grote verhaal. Dit hangt 
samen met het uitgangspunt van de structurele benadering dat narratieve structuren een aantal 
vaste elementen hebben10. Hoewel een plot variabel is en structuren in meer of mindere mate als 
flexibel worden opgevat, is het aantal plots beperkt door de structuren die de taal aanreikt en 
door de (veranderende) culturele plots die voorhanden zijn (Polkinghorne, 1988). In dit opzicht is 
de structurele benadering statisch van aard. Voor zover de structurele benadering de nadruk 
eenzijdig legt op een coherent en compleet verhaal, op vaste structuren en verhalen met een 
gesloten temporele ordening (begin, midden en einde), en vooral aandacht heeft voor reflectie op 
ingrijpende existentiële gebeurtenissen, lijkt het grote verhaal geen adequate opvatting van 
narratief te bieden voor dit onderzoek. Immers, zoals in hoofdstuk 2 naar voren kwam, proberen 
mensen door het vertellen van verhalen een ervaringslogica voor elkaar te krijgen, die veel meer 
gekenmerkt wordt door ambivalentie en contradicties dan door logische consistenties zoals 
Herzlich (1973) veronderstelt (zie §2.3.). 

Gezien de dynamiek van gezond leven, het belang van openheid en de veronderstelling dat 
anders dan bij ziekte in het geval van een gezond leven een temporele narratieve structuur in het 
verhaal ontbreekt, rijst de vraagt of deze structurele benadering wel zo geschikt is met het oog op 
de bestudering van gezond leven. Het grote verhaal dat lange tijd dominant is geweest in narratief 
onderzoek, heeft naast de twee hierboven genoemde grote kritiekpunten nog een aantal 
beperkingen, waardoor bepaalde groepen of aspecten van gezond leven worden uitgesloten. Deze 
vormen van uitsluiting bespreek ik hieronder. Daarbij verken ik om deze uitsluiting te voorkomen 
een aantal verruimingen, die samengevat kunnen worden onder de noemer ‘kleine verhalen’ 
(Ochs & Capps, 2001)11. Het gaat om de volgende verruimingen (de kenmerken van het grote 
verhaal noem ik steeds eerst, daarna de aanvulling van de kleine verhalenbenadering): 

1. een gesloten temporele en causale orde én een open en eventuele spatiële organisatie; 
2. een zekere en constante morele positie én een onzekere, fluïde en dynamische positie;
3. een gebeurtenis in de verleden tijd én hypothetische of toekomstige of nog aan-de-gang-

zijnde gebeurtenissen; 
4. hoge vertelbaarheid én lage vertelbaarheid (eventness); 
5. een persoonlijke ervaring van één actieve verteller én een gedeelde ervaring (van een 

gebeurtenis) door meerdere (co)vertellers; 
6. decontextualisatie én inbedding in de lokale context waarin het verhaal verteld wordt.

10 Zo onderscheidt Mandler een basisstructuur bestaande uit een temporele ordening van achtereenvolgens een setting 
(introductie van de karakters, locatie en tijd), een aantal episodes, en een verbinding van de ontwikkeling en uitkomst 
van iedere episode met het grotere verhaal (in Polkinghorne, 1988, p.111). Bruner grijpt terug op de dramatische 
pentad (vijfhoek, zie §7.2.2.).

11 Een minimum eis om van een verhaal te mogen spreken is dat er tenminste sprake is van a) een predicament, in het 
Nederlands vertaald een hachelijke situatie of dilemma (Polkinghorne, 1988), b) een breuk of breuklijn (Bruner, 1986), 
c) ‘trouble’ (Wetherell, 2005) wat in het Nederlands vele verschillende betekenissen kan hebben, zoals probleem, 
tegenslag, narigheid, ongemak, kwaal, pech, mankement, gevaar, moeite, of d) complicerende actie (Labov, 1972) die 
aanleiding geeft tot verwikkelingen. In het kleine verhaal wordt zelfs die eis losgelaten (Georgakopoulou, 2006a, 
2006b; Ochs & Capps, 2001).
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4.2.3. Het kleine verhaal: verruimingen met het oog op de diversiteit van gezond leven
In deze paragraaf bespreek ik hoe de hierboven genoemde verruimingen van het kleine 

verhaal kunnen helpen om recht te doen aan het onderwerp gezond leven, de participantengroep 
en het gezondheidsbevorderingsdoel van het ZGL-project (§1.1.). 

De eerste verruiming is om oog te hebben voor meer open ordeningen en voor verhalen 
met een ambigue einde, en niet per se op zoek te gaan naar gesloten temporele ordeningen. Dit is 
belangrijk omdat in het dagelijks leven minder gepolijste en coherente narratieven eerder regel 
dan uitzondering zijn (Georgakopoulou, 2006a, 2006b). De literatuurwetenschappen leveren 
twee kandidaten voor een dynamische verhaalopvatting die een betere analogie vormen tussen 
het type verhaal en het leven. De eerste is het genre van de ‘processual story’ (procesachtige 
verhalen). In het geleefde leven zijn mensen, net als de karakters in procesachtige verhalen niet 
bewust van het patroon waar zij onderdeel van uitmaken. In tegenstelling tot meer conventionele 
opvattingen van een verhaal, waarin het plot gekenmerkt wordt door sluiting (closure), bezitten 
procesachtige verhalen openheid (aperture), “thereby reflecting the genuine contingency or 
eventness of real life” (Randall & McKim, 2004). Een tweede genre is de novelle, die in het werk 
van Bakhtin centraal staat (zie §3.2.4). De novelle heeft geen alwetende verteller meer, en is een 
genre dat aan de kenmerken van een genre zelf ontsnapt door steeds een andere gedaante aan te 
nemen (Holquist, 1982; Mayerfeld Bell & Gardiner, 1998). 

Onder de eerste verruiming valt ook het onderscheiden van verschillende 

ordeningsprincipes, in plaats van alleen een chronologische temporele ordening van het verhaal 
met begin, midden en einde. Mary en Kenneth Gergen (1986) beschrijven drie door hen 
universeel geachte narratieve genres wat betreft temporele ordening: een progressief, regressief 
en stabiel narratief. Jens Brockmeier (2000) onderscheidt maar liefst zes soorten temporele 
ordeningen. Op basis van antropologische inzichten is in narratief onderzoek naast lineaire, 
progressieve ordeningen aandacht gekomen voor andere temporele ordeningen (zoals cyclische). 
Vertellers leggen niet alleen temporele verbindingen, maar ook bijvoorbeeld thematische of 
spatiële, aldus Riessman (1993, 2007). Een voorbeeld van een spatiële ordening komt voor in 
migratieverhalen die georganiseerd zijn rondom plekken waar men zich al dan niet thuis voelt, 
zoals land van herkomst en het vestigingsland. De verruiming van ordeningsprincipes lijkt dan 
ook specifiek van belang in onderzoek met aandacht voor diversiteit. Nog een reden om ruimte te 
geven aan verschillende ordeningsprincipes is het zoeken naar een niet-temporele narratieve 
structuur van gezond leven, vanwege het vermoedelijk ontbreken daarvan.

Ten tweede is een specifiek aspect van openheid de morele positie van de verteller. Het 
kleine verhaal geeft ruimte aan een onzekere, vloeibare en dynamische positie in plaats van alleen 
maar op zoek te gaan naar een zekere, en constante morele positie. Zoals in de vorige paragraaf 
naar voren kwam, worden verhalen van mensen gekenmerkt door ambiguïteit en contradicties. 
Deze ambiguïteit en contradicties zijn interessant in een kleine verhalenbenadering, ook wat 
betreft de morele positionering. Weliswaar sluit de kleine verhalenbenadering niet uit dat mensen 
in hun manier van praten getuigen van een zekere en constante morele positie. Maar omdat 
gezond leven een bij uitstek gemoraliseerd domein is, en dit onderzoek ruimte probeert te 
creëren voor verschillende normen ten aanzien van gezond leven naast de biomedische, is 
waardering van een onzekere, vloeibare en dynamische morele positie nodig.

De derde verruiming die het kleine verhaal toelaat betreft verhalen met een hypothetisch 

karakter, met een plan voor de toekomst, of de verbeelding van die toekomst (Georgakopoulou, 
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2006a, 2006b; Riessman, 1993), in plaats van het onderzoek te beperken tot verhalen over 
gebeurtenissen die zich afspelen in de verleden tijd. Juist met het oog op het 
gezondheidsbevorderende doel van het onderzoek is een ruimere definitie van narratief, inclusief 
de verbeelding van alternatieve mogelijkheden, gunstig. Als positieve gezondheid niet als concrete 
gebeurtenis betekenis heeft gekregen in het leven van een geïnterviewde, kan het niettemin van 
belang zijn te vragen positieve gezondheid te verbeelden om zo inzicht te krijgen in het potentieel 
gezonde leven. Dit is ook bij ouderen van belang. Natuurlijk is het belangrijk en interessant om 
onderzoek te doen naar reminiscentie bij ouderen, al is het maar ter behoud en stimulans van hun 
eigen mentale vermogens en van het collectieve geheugen12. Met het oog op het verkrijgen van 
inzicht in wat voor ouderen gezond blijven en worden betekent, is het echter van belang om 
ouderen niet alleen te bevragen op hun (herleving, herinterpretatie, actualisatie van) 
herinneringen uit het verleden. 

 Een vierde verruiming is om de ‘eventness’ van verhalen ter discussie te stellen. De 
beperkte opvatting van gebeurtenis, zeker een vooraf bepaalde, kan ertoe leiden dat een 
onderzoeker geïnteresseerd in de alledaagsheid van gezond leven (een van de aandachtrichtende 
begrippen uit §1.4) met lege handen staat. Wanneer gezond leven ervaren wordt in het ritme van 
alledag, in vluchtige momenten en in gewoontegedrag in plaats van in grootse momenten die de 
moeite van het vertellen waard zijn, is het belangrijk in narratief onderzoek ruimte te maken voor 
deze ‘kleine gebeurtenissen’. Voor gezonde mensen hoeft het namelijk niet evident te zijn waarom 
hun alledaagse verhaal over gezond leven voor onderzoekers de moeite van het vertellen waard 
is. En ook mensen die zichzelf niet als gezond zouden definiëren, kunnen zich afvragen waarom 
hun verhaal over gezond leven belangrijker zou zijn dan hun verhaal over ziekte. Kortom, wat 
geldt als een verhaal dat de moeite van het vertellen waard is, is niet in objectieve zin vast te 
stellen. De onderzoeker/interviewer en geïnterviewde kunnen hierover van mening verschillen. 
Om toch een interview over een alledaags onderwerp als gezond leven te kunnen houden, is 
daarom erkenning van deze dimensie van vertelbaarheid in de interviewsituatie nodig.

Een vijfde verruiming van het kleine verhaal is om gedeelde verhalen en verhalen verteld 
door meerdere vertellers tot onderzoeksonderwerp te maken. Voorbeelden hiervan zijn onderzoek 
naar de constitutie van families door het vertellen van verhalen door meerdere familieleden 
(Langellier & Peterson, 2004) en naar de hedendaagse communicatie van jongeren door middel 
van bijvoorbeeld sms en msn (Georgakopoulou, 2006a, 2006b). Het gaat om de bestudering van 
gesprekken in natuurlijke settingen, zoals op scholen en tijdens familie-uitjes. Deze voorkeur 
hangt samen met de zesde verruiming. Die betreft het belang dat wordt gehecht aan de inbedding 

in de lokale context waarin een verhaal verteld wordt, in plaats van een gedecontextualiseerd (in 
een onderzoekssetting) verhaal tot belangrijkste bron van informatie te nemen. Het narratieve 
onderzoek wordt gedomineerd door onderzoekers die geïnteresseerd zijn in de persoonlijke 
beleving van één individuele verteller aan de hand van (auto)biografische verhalen. Deze 
interesse hangt samen met de inzet om persoonlijke verhalen en gemarginaliseerde perspectieven 

12 In reminiscentieonderzoek wordt herinneren niet simplistisch als een weergave van gebeurtenissen in de verleden tijd 
gezien. Het verleden wordt ge(her)interpreteerd vanuit de actualiteit in het heden en met het oog op een gewenste of 
gevreesde toekomst. Andersom wordt de anticipatie op de toekomst gemedieerd door de interpretatie van het 
verleden en in het licht van het heden. Het heden kan vervolgens alleen ervaren worden in relatie tot meerdere 
mogelijke verledens en toekomsten (Randall & McKim, 2004). Geheugen en verbeelding zouden wel eens twee 
“interdependent expressions of a single creative consciousness” kunnen zijn; de ene gericht op de toekomst, de ander 
op het verleden, maar beide creatief (Randall & McKim, 2004). 
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een stem te geven. De beoogde verruiming is om net als in conversatieanalytisch onderzoek 
‘natuurlijke conversaties’ of ‘living narratives’ (Ochs & Capps, 2001) als relevante onderzoeksdata 
op te nemen. 

Welke opvatting van narratief, het kleine of grote verhaal, is nu geschikt met het oog op de 
bestudering van gezond leven? Voor gezond leven lijken zowel openende als sluitende 
bewegingen van belang, en daarom zowel het kleine als het grote verhaal. Voor het aanbrengen 
van een (tijdelijke) nieuwe ordening dient de onderzoeksbenadering ruimte te bieden voor de 
dialectiek tussen openheid en geslotenheid, coherentie en incoherentie. Het belang van de 
openende functie geldt daarbij nog in sterkere mate voor de creërende gezondheidsvorm, die 
gericht is op transcendentie in plaats van op behoud. Daarom mag het belang van het kleine 
verhaal niet onderschat worden, omdat juist daarin iets nieuws kan ontstaan. Deze openheid mag 
niet door een te snel overstappen naar de coherentie van het grote verhaal teniet gedaan 
worden13. Waar het de creërende gezondheidsvorm betreft is coherentie alleen gezond als het 
aanbrengen hiervan verder gaat dan het herstellen van een oud verhaal, of het creëren van 
coherentie alleen. 

4.2.4. Kleine verhalen en de verschuiving naar het narratief als proces 
Het kleine verhaal wordt in tenminste drie betekenissen gebruikt. Het is ten eerste een 

aanduiding voor een genre of soort verhaal, dat verwijst naar letterlijk en figuurlijk kleine 
verhaaltjes. Het kleine verhaal richt de aandacht op: 

“the smallness of talk, where fleeting moments of narrative orientation to the 
world can be easily missed out on by an analytical lens which only looks out for 
fully-fledged stories” (Georgakopoulou, 2006b, p.123). 

Grote verhalen worden gezien als bronnen waaruit vertellers kunnen putten om bepaalde 
(retorische) handelingen te verrichten. Ze hoeven daarbij niet het complete, afgeronde verhaal 
met begin, midden en einde te vertellen, maar kunnen naar details en onderdelen hiervan 
verwijzen en die flexibel inzetten. Het is mogelijk om ‘het kleine’ op te sporen in het grote verhaal, 
en uit het kleine het grotere af te leiden. Een compleet en coherent narratief wordt een optie in 
plaats van een vereiste14 (Georgakopoulou, 2006a, 2006b). 

De verruimingen van het kleine ten opzichte van het grote verhaal moeten echter gezien 
worden als meer dan een technische aangelegenheid. De term kleine verhalen verwijst namelijk 
ten tweede naar een criterium voor waar narratieve fragmenten aangetroffen kunnen worden, 
namelijk op zogeheten ‘sites of engagement’ (Scollon & Scollon, in Georgakopoulou 2006b, 
cursivering toegevoegd), zoals op straat, in cafés, op het schoolplein, in de hulpverlening. Ten 
derde is het kleine verhaal de aanduiding voor een diversiteitsbewuste benadering, waarin de ene 
‘form of self-telling’ (Bruner, 1990) niet wordt geprivilegieerd boven een andere. Kortom, de 

13 Dit principe komt overeen met het proces waardoor narratieve therapie gekenmerkt wordt. Hierin begeleidt de 
hulpverlener cliënten met een verhaal van bepaaldheid naar een verhaal van onbepaaldheid (Bohlmeijer, 2007; Payne, 
2006). Dit laatste is een verhaal dat meer pluriformiteit toelaat, en iemand niet vastpint op één bepaalde versie van de 
werkelijkheid.

14 Geleefde verhalen beginnen vaak zonder dat duidelijk is waarheen ze leiden. Het is bovendien vaak moeilijk zoniet 
onmogelijk om in geleefde narratieven nauwkeurig onderscheid te maken tussen meer verhalende stukken tekst en 
bijvoorbeeld verklaringen, beschouwingen, opsommingen en speculaties.
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aanduiding klein of groot verhaal verwijst niet alleen naar een genre, al wordt het door 
onderzoekers wel vaak in die betekenis gebruikt (zie bijvoorbeeld Polkinghorne, Dan E., 2008). 

De aandacht voor het kleine verhaal past volgens Georgakopoulou in een laatmoderne 
tendens in de menswetenschappen om op zoek te gaan naar verborgen, kleine, onofficiële en 
gefragmenteerde praktijken in de marges van officiële settingen of in zorgvuldig gekozen 
vrijplaatsen en culturele niches (2006a, 2006b). Deze aandacht voor het kleine, gefragmenteerde 
en onofficiële is belangrijk om sociale en persoonlijke transformatieprocessen zichtbaar te maken, 
en zelfs te bevorderen (Emerson & Frosh, 2004). Volgens Georgakopoulou introduceren Ochs and 
Capps (2001) een radicale verandering van focus in narratief onderzoek door de nadruk te leggen 
op de narratieve activiteit van het betekenisverleningsproces in plaats van op het narratief als 
afgerond product. De voorgestelde verandering in focus sluit aan bij een meer algemene 
verschuiving in narratief onderzoek van narrative to narration15 (Shotter & Katz, 2004).  
In analyses gericht op het in kaart brengen van verhaalstructuren (McAdams, 1997) en genres 
zoals ziekteverhalen (Frank, 1995) krijgt ‘narratief’ volgens psychologe Day-Sclater (2003) al 
gauw een ‘ding’achtige kwaliteit. Daarom stelt Day-Sclater voor narratief op te vatten als een 
“dynamic signifying practice that is the work of embodied human agents in cultural settings”16. 
Zoals Polkinghorne (1988) al schreef is betekenisverlening een activiteit, geen substantie. Of, om 
met de woorden van die andere bekende narratieve psycholoog te spreken, woorden zijn daden 

van betekenis (Bruner, 1990). 

4.3. samenvatting
In dit hoofdstuk heb ik in de eerste paragraaf de richting uitgezet waarin ik het 

menswetenschappelijke narratieve onderzoeksgebied ga verkennen. In de verdere exploratie en 
concretisering van de narratief-psychologische benadering tot onderzoeksmethodologie voor 
gezond leven beperk ik me tot benaderingen die 1) aansluiten bij gezond leven zoals in mijn 
onderzoek geconceptualiseerd, 2) focussen op de samenhang en sequentie van de 
betekenisverlening in plaats van een beschrijving in termen van categorieën of typologieën van 
verhalen, 3) aandacht hebben voor het hoe naast het wat en daarvoor gebruik maken van een 
eigen onderzoeksrepertoire (zoals literaire, linguïstische analytische middelen of van analytische 
strategieën uit de discourse analyse of conversatieanalyse). In deze paragraaf voegde ik een extra 
kenmerk van gezond leven toe, namelijk de vermoedelijk momentane temporele structuur.  
Dit kenmerk zou een verklaring kunnen zijn voor het ontbreken van een typologie van gezond 
leven narratieven. Daarom zou in de benadering van narratief ruimte moeten zijn voor alledaagse, 
vanzelfsprekende naast grootste existentiële gebeurtenissen.

Mijn verkenning van benaderingen van narratief in de tweede paragraaf heeft samengevat 
twee belangrijke analytische begrippen opgeleverd: het kleine verhaal en het grote verhaal (§4.2.). 
Het grote en kleine verhaal richten de blik van de onderzoeker op verschillende aspecten van 
gezond leven. Ik concludeerde dat een procesbenadering van narratief (zoals het kleine verhaal) 
met ruimte voor incoherentie, fragmentatie, verbeelding, variatie aan ordeningsprincipes, 

15 Deze procesopvatting van narratief als narration wordt gereflecteerd in terminologie zoals ‘expressieve handelingen’ 
(Schiff, 2006), narratief als ‘praxis’ (Mishler, 1999), ‘narratieven-in-interactie’ (Georgakopoulou, 2006a, 2006b), en de 
‘dynamics of social episodes’ (Harré & Langenhove, 1999; Davies & Harré, 1990).

16 In het Nederlands zou deze variant van de narratieve psychologie die de nadruk op vertellen legt met een woord als 
vertelpsychologie aangeduid kunnen worden. 
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gedeelde ervaringen, en alledaagse gebeurtenissen een belangrijke verruiming vormt ten aanzien 
van een structurele en productbenadering (groot verhaal). Deze verruiming acht ik relevant voor 
mijn onderzoek gezien de aandachtrichtende begrippen die ik formuleerde voor de bestudering 
van gezond leven. De grote verhalen benadering vond ik echter weer belangrijk met het oog op 
zingeving. Meer algemeen kan gesteld worden dat het zinvol lijkt om niet alleen te expliciteren 
welke opvatting van narratief een onderzoeker gebruikt, maar om nader te specificeren welke 
opvatting van narratief geschikt is voor welk aspect van het fenomeen.

Binnen de twee benaderingen van narratief wil ik tot slot uit iedere benadering een meer 
technisch analytisch begrip over het voetlicht brengen. In de grote verhalenbenadering is dat het 
plot. Het plot transformeert zoals gezegd een opsomming of kroniek van gebeurtenissen tot een 
geheel, en maakt duidelijk welke rol bepaalde gebeurtenissen spelen in de ontwikkeling en 
uitkomst van een verhaal. Een belangrijk begrip uit de kleine verhalenbenadering (als nieuw 
genre op zichzelf, §4.2.4.) dat ik in dit hoofdstuk slechts kort heb aangestipt is genre. Dit is een 
aanduiding voor de soort tekst. Voorbeelden van genre in dit hoofdstuk zijn de polyphonic novel, 
het procesachtige verhaal, het regressieve, stabiele en progressieve narratief (§4.2.3.) en de 
genoemde soorten ziekteverhalen (§4.2.4.). Ook het persoonlijke narratief kan als genre 
beschouwd worden (Riessman, 2007). Hoewel ik de relevantie van zowel het grote als het kleine 
verhaal voor mijn onderzoek heb willen aangeven, heeft het grote verhaal het narratieve 
menswetenschappelijke onderzoek gedomineerd. De merites van het grote verhaal zijn daardoor 
bekender. Dit maakt het extra de moeite waard, in aanvulling op de inhoudelijke overwegingen die 
ik in dit hoofdstuk heb aangevoerd, om het zwaartepunt in mijn onderzoek te leggen bij het 
demonstreren, evalueren en waar nodig bijstellen van het kleine verhaal.
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In dit tweede exploratiehoofdstuk verken ik hoe 
vanuit de narratieve psychologie gedacht kan worden 
over hoe mensen bewust en onbewust gezond leven 
ontwikkelen. Welke functies vervullen verhalen om 
gezond (inclusief de gedragsmatige en fysieke 
dimensie) te kunnen leven? Ik verhelder de rol van 
verhalen in de ontwikkeling van een gezond leven aan 
de hand van het begrip narratieve competentie.  
Dit begrip, dat ik ontleen aan Donald Polkinghorne 
(1988), werk ik verder uit en spits ik toe op gezond 
leven. De op het eerste gezicht louter talige narratieve 
competentie beperkt zich volgens de narratieve 
psychologie niet tot praten en denken over onszelf en 
de wereld, maar is een manier om (gezond) leven te 
constitueren. In dit hoofdstuk ga ik nader in op deze 
constituerende functie van verhalen voor zover die 
betrekking heeft op het identiteitsaspect (conform 
gezond leven als proces van zelfontwikkeling) en het 
handelingsaspect van gezond leven (conform gezond 
leven als activiteit of handeling, zie de aandacht-
richtende begrippen §1.4.). Op basis van deze 
bespreking vul ik de analytische middelen voor de 
bestudering van gezond leven aan.
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5.1. narratieve competentie
Een van de manieren waarop de legitimiteit en relevantie van de narratieve psychologie 

wordt onderbouwd, is door te wijzen op de naar het lijkt universele competentie om verhalen te 
vertellen en te begrijpen en de reeds jonge leeftijd waarop kinderen deze competentie 
ontwikkelen (Polkinghorne, 1988; Bruner, 1990). Mensen blijken al op heel jonge leeftijd in staat 
om bepaalde bewegingen te begrijpen als handelingen van actoren, met motieven, doelen, in 
situaties en interacties die een bepaalde uitkomst teweegbrengen zoals een verandering in 
iemands toestand of gevoelens. Polkinghorne spreekt over de competentie om enerzijds de acties 
van anderen te begrijpen als intentionele handelingen of over ons eigen intentionele handelen te 
communiceren. Anderzijds is het de competentie om een serie episodes te begrijpen als onderdeel 
van ons eigen verhaal dat ons aanzet tot handelen en beweegt tot een verlangde uitkomst. Deze 
competentie zou ik narratieve competentie noemen, omdat ik dat vollediger en preciezer vind dan 
‘competentie’. 

Narratieve competentie heeft dus zowel een empathische als motivationele, zowel een 
sociale als persoonlijke component. Het omvat het vermogen om ons handelen symbolisch te 
representeren in taaldaden zoals spreken of schrijven. Narratief is echter meer dan een manier 
om de wereld te begrijpen, het is ook een (niet de enige) vorm van ‘world- and selfmaking’ 
(Bruner, 1990). Daarom zou ik het begrip narratieve competentie met het oog op een goed begrip 
van de constructieve mogelijkheden van verhalen verder willen uitbreiden zodat deze zowel de 
begripsfunctie als de constructieve functie omvat: de competentie om zichzelf en de wereld 

narratief te begrijpen en vorm te geven. 
Wat betreft de ontwikkeling van de narratieve competentie over de levensloop zijn twee 

scenario’s mogelijk volgens narratief gerontologen Randall en McKim (2004). Het principe van 
cumulatieve achterstand zou ook voor de narratieve competentie kunnen gelden: als je in jongere 
jaren die competentie niet ontwikkeld hebt, zal die in latere jaren ook minder ontwikkeld zijn of 
kunnen worden. Het is echter ook denkbaar dat de luisterkwaliteit van ouderen toeneemt met de 
jaren, doordat ze meer geavanceerde vaardigheden ontwikkelen om teksten (verteld en geschreven) 
te lezen. Zoals dichters in de loop der jaren de subtiliteiten van hun vak beter leren beheersen, zo 
zou het narratieve (luister- en vertel) vermogen met de leeftijd groter worden, bijvoorbeeld het 
vermogen om te weten wanneer reflectie wel en niet nodig is. Daarom kan aan dacht voor de 
literaire kwaliteit van verhalen bij ouderen (bij wie het fysieke functioneren afneemt) misschien 
nog meer dan bij jongeren het potentieel voor persoonlijk verandering en groei voeden. 
Narratieve verbeelding in late volwassenheid is echter relatief weinig onderzocht, wat vreemd is 
omdat onze narratieve ontwikkeling misschien wel nooit stopt (Randall & McKim, 2004). 

Deze suggestie, hoewel geen hypothese die ik in dit onderzoek ga toetsen, is een reden om 
juist gezien de doelgroep ouderen in dit onderzoek te kiezen voor de narratieve psychologie als 
onderzoeksbenadering. Daarbij dienen verschillen tussen ouderen en mogelijke beperkingen van 
ouderen te worden meegenomen, om ervoor te zorgen dat het streven naar verandering gegrond 
blijft in de soms weerbarstige praktijk van het ouder worden (Bury, 2000). Bij ouderen die de 
narratieve competentie slechts beperkt ontwikkeld hebben, dient bijvoorbeeld deze beperking in 
acht te worden genomen. Dit kan betekenen dat beperkte toename van vaardigheden mogelijk 
blijkt of dat er meer tijd voor moet worden uitgetrokken om deze te ontwikkelen. Soms zal een 
andere vorm van ondersteuning meer gewenst zijn dan het ontwikkelen van de narratieve 
competentie (ervan uitgaande dát er een ondersteuningsbehoefte bestaat). De narratieve 
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competentie omvat onder andere het vermogen vorm te geven aan ons zelf. Dit aspect van de 
narratieve competentie en de rol die anderen spelen in de ontwikkeling van het zelf is onderdeel 
van de volgende paragraaf. 

5.2. gezond leven als zelfontwikkeling, narratief beschouwd
In deze paragraaf ga ik in op de conceptualisering van zelf en identiteit in de narratieve 

psychologie. Specifiek besteed ik aandacht aan het dialogische perspectief op de ontwikkeling van 
zelf en identiteit en de rol van bewuste en onbewuste processen daarin. Deze bespreking levert 
een inhoudelijk en methodologisch resultaat op. Inhoudelijk leidt de bespreking tot een 
specificatie van de narratieve competentie voor zover het identiteitsconstructie betreft. 
Methodologisch leidt het tot de identificatie van interpretatieve vragen en analytische begrippen 
die van belang zijn met het oog op de bestudering van (de ontwikkeling van) zelf en identiteit als 
onderdelen van de narratieve competentie. 

5.2.1. Een narratief perspectief op zelf en identiteit
Vanuit narratief perspectief bezien is het antwoord op de vraag Wie ben ik? geen predikaat 

(‘vrouw’, ‘man’, ‘Marokkaan’ of ‘oudere’), maar een verhaal (Polkinghorne, 1988), waarin vertellers 
duidelijk maken of en hoe bepaalde biografische gegevens voor hen van betekenis zijn, en hoe 
verschillende gebeurtenissen en handelingen samenhangen. Identiteit zo opgevat wordt door de 
analist niet bepaald op basis van toekenning van mensen aan een categorie (assertief persoon, 
hoogopgeleide ambitieuze vrouw), of lidmaatschap van een bepaalde groep op zichzelf. Veeleer 
gaat het erom te onderzoeken hoe de betekenis van dergelijke categorieën en lidmaatschappen 
voor de persoon in kwestie op unieke wijze vorm krijgt in de vorm van een verhaal. De 
identiteitsvraag betreft verder niet alleen het huidige zelf, maar ook het vroegere en toekomstige 
of gewenste zelf. Narratieve onderzoekers vragen zich in een identiteitsanalyse daarom af welk 
antwoord vertellers geven op de meervoudige vraag Wie ben ik, wie was ik, wie wil ik zijn? Zij zien 
verhalen in dit verband als (niet noodzakelijk opzettelijk bedoelde) zelfpresentaties (Riessman, 
2002a, 2003). In een verhaal komt met het aspect ‘Wie wil ik zijn?’ tevens de morele dimensie van 
identiteit en zelf tot uitdrukking. 

In de narratieve psychologie wordt verschillend gedacht over de precieze relatie tussen 
verhalen enerzijds en subjectiviteit en identiteit anderzijds. Ik deel het standpunt dat er een 
wisselwerking is tussen ervaring en verhaal. Persoonlijke identiteit is dan geen verhaal (verhaal 
en identiteit vallen niet samen), maar persoonlijke identiteit is “the result of a hermeneutic 
relation between experience and story, in which experience elicits the story, and the story 
articulates and thereby modifies experience” (Widdershoven, 1993, p.9). Anders gezegd, het 
vertellen van verhalen is constituerend voor onze ervaring en onze verhalen komen voort uit 
geleefde ervaringen. Verhalen zo opgevat zijn een interpretatie, articulatie of bewerking van 
ervaringen en in die zin meer dan het geleefde (gezonde) leven1.

De narratieve psychologie benadrukt verder dat het zelf geen statisch object is dat we 
kunnen vastpakken. Het zelf is geen substantie maar een constructie, aldus Polkinghorne (1988). 
Het is bovendien een proces dat zich, net als verhalen, steeds ontwikkelt. Daarmee probeert de 

1 Dat een verhaal zowel meer als minder omvat dan het leven en nadrukkelijk niet hetzelfde is, komt ook tot uitdrukking in 
de belangrijke rol die Paul Ricoeur (1984) toekent aan ‘configuratie’.
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narratieve psychologie een alternatief te ontwikkelen voor een positivistische, empiricistische 
menswetenschap die het zelf, zo luidt de kritiek, juist wel als statisch object beschouwt.  
Het uitgangspunt van een dynamisch zelf en de opvatting dat identiteit via het vertellen van 
verhalen tot stand komt, is een overeenkomst tussen verschillende benaderingen in de narratieve 
psychologie. Daarnaast zijn er ook belangrijke verschillen in benadering, met name wat betreft de 
zelfopvatting als enkel of meervoudig, en of er zoiets bestaat als een kernzelf. In dit verband 
wordt wel onderscheid gemaakt tussen twee stromingen ten aanzien van identiteit en zelf in de 
narratieve psychologie. Deze stromingen, de humanistische en postmoderne (Squire, Andrews, 
Tamboukou, 2008), geven ieder een ander antwoord op welk zelf zich ontwikkelt of 
geconstrueerd wordt2. 

De eerste stroming heeft haar historische wortels in naoorlogse humanistische 
benaderingen in de westerse sociologie en psychologie3. Deze benaderingen worden gekenmerkt 
door een holistische, persoon-gecentreerde aanpak, vaak op basis van individuele gevalsstudies, 
biografieën en levensgeschiedenissen. In deze humanistische stroming wordt uitgegaan van een 
authentiek, oorspronkelijk zelf. Daarbij wordt het zelf opgevat als een “single unfolding and 
developing story” (Polkinghorne, 1988, p.150). De verschillende aspecten van het zelf 
(bijvoorbeeld huidig, vroeger en toekomstig) worden geïntegreerd in één overkoepelend verhaal. 
In de Eriksoniaanse traditie met McAdams (1997) als belangrijkste vertegenwoordiger wordt een 
sterke mate van integratie en continuïteit van het zelf als gezond aangemerkt. In deze traditie 
wordt pas van (ego-)identiteit gesproken als er sprake is van een bewust ervaren gevoel van zelf, 
waarvan de ontwikkeling plaatsvindt in transacties met anderen (Erikson, 1970; McAdams, 
1997). Narratief competent zijn betekent in dit geval het in staat zijn tot een bewuste ervaring (en 
vormgeving) van een continu en geïntegreerd zelf in transacties met anderen.

De tweede, postmoderne stroming is beïnvloed door het Russische structuralisme, het 
Franse poststructuralisme, het postmodernisme en deconstructionisme. De nadruk in de 
postmoderne stroming ligt op de pluriformiteit van verhalen én zelven, en verzet zich bovendien 
tegen het idee van een kernzelf dat te essentialistisch zou zijn. Binnen deze stroming is het een 
meervoudig subject dat betrokken is bij de creatie (als verteller) en het begrijpen (als luisteraar) 
van verhalen. De narratieve competentie van dit meervoudige subject veronderstelt niet per se de 
bewuste constructie van identiteiten (Squire et al., 2008). Identiteiten ontstaan als resultaat van 
een emergent discursief proces en als resultaat van een meer actief bewerkstelligd discursief 
proces (Georgakopoulou, 2006a, 2006b). Naast een grote variant van identiteit die bewust wordt 
vormgegeven is daarmee ruimte voor een kleine variant van identiteit, waarbij mensen hun 
identiteit in alledaagse gesprekjes al ‘babbelend’ vormgeven. 

Ook in de postmoderne stroming is een belangrijke rol weggelegd voor anderen in de 
vorming van identiteit. Deze stroming focust daarbij op de gesitueerdheid van zelfconstructies. 
Kenneth Gergen (1991) was een van de eersten die aantoonde dat het verhaal dat wij over onszelf 
vertellen varieert naar gelang de context en de luisteraar. Deze benadering plaatst het narratieve 
proces van zelfconstructie of zelfcreatie nadrukkelijk in een culturele en communicatieve context. 
In termen van de interpretatieve vragen ‘Wie ben ik, wie was ik, wie wil ik zijn?’ is het antwoord in 

2 De humanistische en postmoderne stroming vormen twee vrijwel gescheiden subgebieden in het identiteitsonderzoek. 
Recentelijk brachten Phoenix en Rattansi (2005) deze gebieden in een interessant artikel in dialoog met elkaar.

3 In deze traditie herken ik het impliciet gebruik van het narratief als groot verhaal, al heeft bijvoorbeeld McAdams 
(1997) geen uitgewerkt idee van wat hij onder narratief verstaat (Hyvarinen, Korhonen & Mykkänen, 2006).
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de postmoderne stroming niet één verhaal, maar meerdere verhalen die verweven kunnen zijn, 
elkaar kunnen aanvullen of kunnen botsen. Die verhalen en de manier waarop ze verteld worden 
– en daarmee de identiteiten – variëren bovendien met de luisteraar (zoals een gezond 
overkomende interviewer, een andere oudere met grotere gezondheidsklachten, de kinderen of de 
partner). Narratief competent zijn in de postmoderne stroming zou ik omschrijven als het kunnen 
begrijpen, hanteren en vormgeven aan een discontinu en gesitueerd zelf.

5.2.2. Een dialogisch perspectief op de ontwikkeling van zelf en identiteit 
Beide benaderingen van het zelf acht ik uiteindelijk onbevredigend. De hierboven 

genoemde humanistische stroming is belichaamder dan de postmoderne benadering, die soms 
eenzijdig discursief en volgens sommigen relativistisch is. Aan de ene kant heb ik net als de 
postmodernisten mijn vraagtekens bij het uitgangspunt van een kernzelf dat al in ons aanwezig 
zou zijn en tot ontwikkeling gebracht kan worden. Aan de andere kant schiet de postmoderne 
stroming soms door in het benadrukken van fragmentatie en de discursieve maakbaarheid van 
het zelf en geeft daarbij weinig blijk van situationele beperkingen om een zelf te ontwikkelen. 
Daarom heb ik gezocht naar een andere mogelijkheid dan ofwel de ontwikkeling van het zelf zien 
als een zoektocht naar een reeds aanwezig, authentiek zelf ofwel het zelf zien als een discursieve 
constructie waarbij het risico van fragmentatie en een gevoel van verlies van het zelf op de loer 
ligt. Die mogelijkheid heb ik gevonden in de dialogische stroming in de narratieve psychologie.

De dialogische stroming bouwt voort op de postmoderne stroming, bijvoorbeeld wat 
betreft de nadruk op de pluriformiteit van het zelf, maar biedt ook de mogelijkheden om aan de 
geschetste beperkingen hiervan te ontsnappen. Dit wordt vooral duidelijk in de manier waarop 
over de ontwikkeling van zelf en identiteit wordt gedacht. De dialogische stroming ontleent aan 
het werk van Bakhtin (in Holquist, 1982) vier principes, die ik hierna behandel aan de hand van 
de vertaling van zijn werk naar de psychologie door Hubert Hermans en Harry Kempen (1993) in 
Nederland en John Shotter en Michael Billig (1998) in het Engelstalige gebied.

Het eerste principe van verborgen dialogiciteit stelt dat mensen altijd een publiek voor 
ogen hebben als ze vertellen, imaginair of daadwerkelijk aanwezig. Ook wanneer mensen een 
autobiografisch stuk schrijven of ‘in zichzelf’ praten, anticiperen ze op een (denkbeeldige) 
luisteraar. Die anderen zijn in onze interne dialoog vertegenwoordigd in de vorm van ‘stemmen’. 
Naar deze geïnternaliseerde stemmen van anderen verwijst het tweede principe van de 
meerstemmigheid. ‘Heteroglossia’ (de term die Bakhtin gebruikt om te verwijzen naar de 
meerstemmigheid van spraak) is een van de kenmerken van de ‘polyphonic novel’ – het genreloze 
genre – dat hij voor het voetlicht haalde. Het ‘polyphonic novel’ staat model voor het dialogische 
zelf dat Hermans en Kempen (1993) ontwikkelden. Deze theorie heeft vooral veel navolging 
gekregen als toepassing in de klinische psychologie. Het dialogische zelf is in Nederland onder 
andere door Marjo Buitelaar (2002) toegepast als analysekader in onderzoek.

Op de vraag hoe we zowel processen van verandering als van behoud van het zelf kunnen 
beschrijven, geeft de theorie van het dialogische zelf het antwoord dat dit zelf wordt gekenmerkt 
door de voortdurende spanning tussen centripetale en centrifugale krachten (Hermans & 
Kempen, 1993). Centripetale krachten tenderen naar eenheid, overeenstemming en dialoog, 
terwijl centrifugale krachten tenderen naar meervoudigheid en onenigheid. De pluriformiteit van 
het dialogische zelf zie ik als meerwaarde voor het onderzoek naar gezond leven. Omdat zowel 
naar eenheid als naar pluriformiteit neigende bewegingen van het zelf een plek krijgen, bedient 
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het dialogische zelf zowel de behoudende als creërende gezondheidsvorm. Een bijkomend 
voordeel is dat het dialogische zelf ruimte biedt aan verschillende culturele zelfopvattingen, wat 
van belang is voor de culturele diversiteit in mijn onderzoek.

Het derde principe, ‘betweenness’, legt een ander accent dan het dialogische zelf. Zoals 
Hermans en Kempen dit visualiseren is het dialogische zelf een intrapsychische transitionele 
ruimte, waarin meerdere ik-posities met elkaar in dialoog zijn. Een alternatieve vertaling van 
Bakhtins dialogiciteit naar de psychologie is om de constructie van zelven in concrete dialogen 
tussen mensen te situeren. Identiteit ontstaat niet in de hoofden van mensen maar tussen mensen, 
in dialoog (Bamberg & Zielke, 2007; Shotter & Billig, 1998; Baerveldt & Verheggen, 1999).  
Omdat taal bij uitstek een sociaal medium is, zijn psychologische processen dat ook, zo is de 
gedachte. Psychologen moeten hun aandacht verschuiven van een mysterieuze innerlijke ruimte 
of een reeds langer bestaande mentale toestand die in het individu verborgen zou zijn, naar wat in 
conversaties in het hier-en-nu tussen mensen ontstaat4.

De consequentie van deze radicale stellingname is dat het narratieve onderzoek zich zou 
moeten beperken tot het observeerbare domein van taalhandelingen. Anders dan behavioristen 
(die het observeerbare gedrag tot onderwerp van onderzoek namen) gaan psychologen zoals 
Shotter en Billig er vanuit dat intentionaliteit, verbeelding, en andere producten van de psyche 
centrale onderwerpen van de psychologie blijven, al lokaliseren zij die niet ‘binnenin’. De werking 
van de psyche, die niet direct is waar te nemen, kan worden afgeleid uit wat mensen in taal 
uitdrukken. Een dialogisch perspectief ontkent dus niet het bestaan van innerlijk leven, maar wel 
de mogelijkheid die te kennen anders dan vanuit een dialogische betrokkenheid met degenen in 
wier innerlijke leven onderzoekers inzicht proberen te verkrijgen (Shotter & Billig, 1998). Dit 
betekent overigens niet dat psychologische processen alleen maar sociaal en in taal geconstrueerd 
zijn. Uitspraken (utterances) moeten gezien worden als tegelijkertijd individueel, sociaal en 
ideologisch (Shotter & Billig, 1998). 

Het vierde principe, gelijktijdigheid, betreft het inzicht van Bakhtin dat we niet alleen in 
staat zijn tot het uitvoeren van tegengestelde taken, maar dat we dit tegelijkertijd kunnen doen 
(Shotter & Billig, 1998). Taal is tegelijkertijd expressief en repressief. Expressieve taal drukt een 
expliciete betekenis uit. Het repressieve karakter houdt in dat met het uitdrukken van een 
expliciete betekenis ook bepaalde woorden onderdrukt worden, niet gezegd worden. Stiltes, 
gaten, haperingen en aarzelingen hoe klein ook zijn indicatief voor breuklijnen in een moraliteit 
die impliciet aanwezig is in taalgebruik. Hier komen twee methodologisch relevante 
aandachtspunten naar voren: het letten op stiltes en haperingen en het alert zijn op breuklijnen.

De narratieve competentie ingevuld vanuit het dialogische perspectief lijkt veeleisender 
dan vanuit de humanistische of postmoderne stroming. De narratieve competentie – die ik eerder 
gedefinieerd heb (§5.1) als zichzelf en de wereld kunnen begrijpen en vormgeven – zou vanuit 
dialogisch perspectief namelijk betekenen dat iemand zowel het streven naar continuïteit en 

4 Het volgende citaat, dat Shotter en Billig ontlenen aan Voloshinov (of aan Bakhtin, er bestaat controverse over wie nu 
wat geschreven heeft, Bakhtin of diens Russische tijdgenoot en collega Voloshinov) geeft het argument goed weer: 
“The psyche is not to be sought within unobservable, internal mental structures of representation, but it is displayed or 
constituted ‘in’ observable acts of communication…as each utterance is responsive both to other utterances and to 
the rest of our surroundings, and itself provokes further responsivity, every utterance is shaped by other utterances, 
both actual and anticipated. This is why, in practice, the meaning of an utterance cannot be sought in the internal 
psyche of an individual speaker: it must be understood in its concrete, particular, rhetorical and dialogical context at 
the moment of its occurrence” (Voloshinov, 1986, p.15-16,41 in Shotter & Billig, 1998). 
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samenhang als naar discontinuïteit en fragmentatie moeten kunnen hanteren. Het ontwikkelen 
van deze dialogisch narratieve competentie – ingevuld volgens de principes van verborgen 
dialogiciteit, meerstemmigheid, tussen-zijn en gelijktijdigheid – is mogelijk extra veeleisend, 
wanneer mensen gesocialiseerd zijn in een omgeving waarin één van andere twee zelfopvattingen 
(humanistische of postmoderne) dominant is. Voor onderzoekers die gezond leven bestuderen 
hoeft de realiteit van hun respondenten niet per se het best te worden weergegeven door deze 
dialogische invulling van narratieve competentie. Zij kunnen echter wel als analist en als 
interviewer gesensitiveerd zijn om vanuit de vier principes te luisteren naar en vragen te stellen 
aan mensen, en aandacht te hebben voor stiltes en haperingen in aanvulling op expliciete 
betekenissen en complete uitspraken. Ook helpt het onderzoekers om zich bewust te worden van 
hun eigen perspectief op identiteit.

5.2.3. Dialectiek tussen bewuste en onbewuste zelfontwikkeling: de rol van kleine 
woorden en breuklijnen
Narratieve onderzoekers denken verschillend over hoe bewust zelfontwikkeling 

plaatsvindt. Met name verschillen de meningen over de mate van bewustzijn die mogelijk is ten 
aanzien van onderliggende structuren, psychologisch danwel cultureel. Verhalen zijn volgens 
sommige auteurs bij uitstek geschikt als podium voor reflectie en daarmee een belangrijk vehikel 
om actief vorm te geven aan zelf en identiteit (zie bijvoorbeeld McAdams, 1997; Crossley, 2000; 
Freeman, 1993). Anderen staan kritisch tegenover de rol van reflectie en vinden dat de rol van 
onbewuste processen veel te weinig aandacht heeft gekregen in narratief onderzoek (Bamberg, 
2004b, 2006a; Bamberg & Zielke, 2007; Randall & McKim, 2004; Hyvarinen, Korhonen & 
Mykkänen, 2006; Rimmon-Kenan, 2006). De vier principes van het dialogische perspectief, 
gelijktijdigheid en tussen-zijn in het bijzonder, bieden de mogelijkheid om genuanceerd na te 
denken over de relatie tussen het bewuste en onbewuste. 

Het hierboven genoemde principe van ‘betweenness’ toegepast op het onbewuste heeft 
als consequentie dat het onbewuste in de dialoog gesitueerd wordt in plaats van in de hoofden 
van mensen (Shotter & Billlig, 1998). Het onbewuste zo bezien is dus geen intrapsychische 
entiteit, maar een interpersoonlijk proces. Voor de werking van het dialogisch onbewuste is het 
principe van gelijktijdigheid van belang. Door het verwoorden van cultureel gangbare en 
dominante betekenissen, worden cultureel niet geaccepteerde betekenissen onderdrukt  
(al zullen Shotter en Billig zich niet bedienen van een psychoanalytisch begrip als verdringing). 
Het dialogische perspectief op het onbewuste kent een belangrijke rol toe aan kleine woorden 
(naar analogie van de spreekwoordelijke Freudiaanse versprekingen). Deze kleine woorden 
verwijzen in een dialogische benadering echter niet noodzakelijk terug naar herinneringen, 
emoties en relatiepatronen uit het verleden zoals in de psychoanalyse het geval is, maar mogelijk 
ook vooruit naar potentieel voor de toekomst. In deze focusverandering schuilt de meerwaarde 
voor gezondheidsbevorderend onderzoek. 

Onze culturele omgeving – dat wil zeggen anderen – vormt in het dialogische perspectief 
een belangrijke grens ten aanzien van onze mogelijkheden tot zelfontwikkeling. Anderen hoeven 
daarbij niet in levende lijve aanwezig te zijn, maar kunnen ook als stemmen doorklinken in onze 
zelfconstructies volgens het principe van de verborgen dialogiciteit. Grens impliceert hier zowel 
de mogelijkheid tot faciliteren als beperken. Shotter (2000) maakt onderscheid tussen een 
monologische en dialogische manier waarop iets nieuws kan ontstaan. De monologische manier is 
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om zichzelf van binnenuit te vernieuwen door interne articulatie. De enige vernieuwing van het 
zelf die mogelijk is binnen deze interne dynamiek is specificatie van wat reeds bestaat. In de 
dialogische manier van vernieuwing daarentegen ontstaan (mogelijk) nieuwe vormen van 
‘indivisible wholeness’. Daarbij speelt de interactie met anderen een cruciale rol. De stemmen van 
anderen doen voor ons wat we niet voor onszelf kunnen doen, namelijk mogelijkheden voor 
verandering creëren waartoe we alleen niet in staat zijn (Shotter & Katz, 2004). 

In dit dialogische perspectief is zelfontwikkeling enerzijds verankerd in de ervaring en 
anderzijds is vernieuwing vanuit deze ervaring alleen mogelijk in interactie met anderen.  
De ontwikkeling van het zelf is zo bezien geen ontdekking van een authentiek zelf of kernzelf dat 
reeds bestaat, maar het is ook geen louter discursieve, culturele constructie. Zelfontwikkeling als 
dialogisch proces is tegelijkertijd een talig en cultureel proces én een kwestie van persoonlijke 
ervaring. Ervaring is dan ook niet louter subjectief en intrapersoonlijk, maar het resultaat van 
intersubjectieve processen die in sociale settingen plaatsvinden (Kleinman & Seeman, 2000). 
Deze dialogische opvatting van de narratieve constructie van identiteit en zelf die ik wil 
overnemen, heeft consequenties voor mijn analyse. Riessman (2007) spreekt over een dialogische 
of performance analyse om deze benadering van identiteit in narratief onderzoek te benoemen. 
Een dergelijke dialogische analyse is een brede en gevarieerde interpretatieve benadering, die 
selectief gebruik maakt van elementen uit andere benaderingen zoals de structurele (die ik 
aanduidde met het grote verhaal) en microanalytische analyses (die veel gebruikt worden in de 
kleine verhalen benadering). Kenmerkend voor een dialogische benadering is volgens Riessman 
(2007) dat naast het wat en het hoe van het vertellen nu ook het waarom en aan wie nadrukkelijk 
onderdeel van de analyse uitmaken. 

5.3. gezond leven als activiteit, narratief beschouwd
In deze paragraaf bespreek ik hoe gezond leven in de betekenis van gezond handelen 

vanuit narratief-psychologisch oogpunt begrepen kan worden aan de hand van twee centrale 
begrippen: handelen en actorschap (agency). Deze bespreking van de narratieve constructie van 
actorschap en handelen levert een verdere specificatie op van de narratieve competentie. 
Methodologisch leidt het tot de nadere identificatie van interpretatieve vragen en analytische 
begrippen die van belang zijn met het oog op de bestudering van handelen en actorschap als 
onderdelen van de narratieve competentie. 

5.3.1. Van gedrag naar handelen: intentionaliteit en verbeelding 
Hoewel het voorspellen van fysiek gedrag op zich niet het doel is van de narratieve 

psychologie, biedt zij wel op een andere manier de mogelijkheid om wat mensen doen en waarom 
zij doen wat ze doen te bestuderen. Daarvoor is het onderscheid tussen ‘gedrag’ en ‘handelen’ van 
belang. Handelen (inclusief narratief handelen) is de intentionele5 tegenhanger van gedrag 
(Bruner, 1990; Polkinghorne, 1988). In het concept handelen bestaat geen afstand tussen de 
bewegingen van het lichaam en de persoon als handelend subject. “Human action is the physical 
texture of an embodied agent’s meaningful statement” (Polkinghorne, 1988, p.142). In het 
concept narratief handelen wordt menselijk handelen uitgelegd in termen van expressieve 

5 Anders dan behavioristische psychologen zijn narratieve psychologen geïnteresseerd in niet direct observeerbare 
motieven, doelen, verlangens en keuzes van menselijke actoren. De narratieve psychologie rekent intentioneel gedrag 
wél tot haar objectdomein.
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causaliteit. In verhalen leggen vertellers causale verbindingen (of preciezer gezegd voeren zij 
plausibele interpretaties aan) om de handelingen van actoren begrijpelijk te maken. Expressieve 
causaliteit maakt achteraf begrijpelijk waarom bepaalde handelingen, emoties, intenties hebben 
geleid tot een bepaald resultaat. Er wordt in dit verband ook wel gesproken van retrospectieve 

verklaringen (Freeman, 1993). 
Expressieve causaliteit is dus van belang om achteraf te begrijpen wat mensen motiveerde 

en ‘in beweging zette’ (moveerde) tot gezond(er) leven. Deze vorm van begrijpen zou ik hier 
willen expliciteren als onderdeel van de narratieve competentie. Naast dit retrospectieve 
vermogen zou ook een prospectief vermogen onderdeel moeten uitmaken van de narratieve 
competentie, wil het zijn toegespitst op gezond leven. Zoals ik heb aangegeven zijn verhalen 
(zeker kleine verhalen) namelijk niet alleen maar retrospectief van karakter. Ze doen niet alleen 
verslag van een feitelijke werkelijkheid, noch bieden ze een unidimensionaal perspectief op de 
werkelijkheid. Verhalen openen juist vanwege de ambiguïteit, meerduidigheid en 
multiperspectiviteit ook mogelijke werelden (Bruner, 1986). Verbeelding speelt in het voorstellen 
van die mogelijke (gezonde) werelden en het zich kunnen inleven in meerdere perspectieven op 
gezond leven een grote rol. Narratieve verbeelding (Randall & McKim, 2004) is daarom een voor 
gezond leven belangrijk onderdeel van de narratieve competentie.

De (narratieve) verbeelding omvat mogelijke procedures om als gezonde zelven te 
handelen in de mogelijke gezonde werelden (Bruner, 1990). Het dialogische perspectief is 
behulpzaam om te verhelderen hoe reeds in wat mensen vertellen aanwijzingen zitten voor 
vervolghandelingen en -gebeurtenissen. Shotter en Katz (2004) ontlenen aan Bakthin het idee  
van ‘anticipatory talk’: dat woorden altijd anticiperen op volgende woorden, op antwoorden.  
Om betere antwoorden te genereren, is het nodig dat we als luisteraars (ook als onderzoekers) op 
zoek gaan naar waarop mensen anticiperen. Onderzoekers die als interviewer en analist aandacht 
hebben voor de twee soorten anticiperende antwoorden die Shotter en Katz onderscheiden, – wat 

op het punt staat te gebeuren en nabije opties om te handelen – zijn gesensitiveerd voor het 
gezonde leven dat mensen overkomt en het gezonde leven waarin zij actor zijn. 

Op dit punt wil ik de dialogische schrijfstijl (§3.1.) nader specificeren. Het schrijven vanuit 

de relatie heeft tot doel luisteraars te bewegen richting voorheen onopgemerkte particulariteiten 
binnen de wereld van de participanten aan het onderzoek, aldus Shotter en Katz (2004). Door 
aandacht voor het unieke en particuliere kan nieuwe betekenisverlening ontstaan, maar alleen als 
luisteraars (inclusief interviewers en analisten) gebruik maken van kleine woorden en van 
daaruit meedenken met de participanten in het onderzoek. Dialogisch denken maakt 
onderzoekers opmerkzaam op het onopgemerkte door een zorgvuldig oor voor het praktische 
gebruik van woorden in hun context en het specifieke taalspel waarin zij gebruikt worden. 
Daardoor wordt het mogelijk te komen tot een authentieke ervaring van de specifieke maar 
onuitputbare range van mogelijkheden die ieder moment in zich bergt, aldus Shotter en Katz 
(2004). Hoewel ik allerlei vragen heb bij zo’n authentieke ervaring6, lijkt het me voor gezond 
leven specifiek van belang om het onuitputbare bereik aan mogelijkheden van ieder moment te 
benutten. Als gezond leven inderdaad vooral een momentane aangelegenheid is, zoals Canguilhem 
voorstelt (§2.2), dan biedt focus op dit moment, ieder moment opnieuw, mogelijkheden tot inzicht 
in het zich ontwikkelende gezonde leven. 

6 Wat is authentiek? Wanneer is daar sprake van? Kunnen we dat wel ervaren in onderzoek? Moet dat?
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5.3.2. De relatie tussen vertellen en handelen
Om te begrijpen hoe gezond leven in de betekenis van gezond handelen vanuit narratief-

psychologisch oogpunt begrepen kan worden, geef ik hieronder uitgebreid Bruners argumentatie 
in Acts of Meaning (1990) over de relatie tussen vertellen en handelen weer. De zogenaamde 
discrepantie tussen zeggen en doen heeft volgens hem de mainstream psychologie gedomineerd. 
Gedrag wordt daarbij geprivilegieerd boven woorden, aldus Bruner. Wat mensen zeggen wordt 
gewantrouwd. Deze twijfel aan de waarde van woorden hangt samen met wat bekend is over de 
beperkingen van een introspectieve onderzoeksmethode, de vertekening door taal, en de 
veronderstelling dat woorden niet ‘echt’ zouden zijn. Wat mensen doen is belangrijker en ‘echter’ 
dan wat ze zeggen. Woorden worden alleen van belang geacht voor zover zij uitspraken doen over 
wat mensen doen, gedaan hebben en zullen doen. Niet alleen heeft wat mensen doen primaat 
boven vertellen. De mogelijkheid om te voorspellen wat mensen gaan doen en om generaliserende 
uitspraken te doen over gedrag bij anderen dan de onderzochte groep, domineert als opvatting 
van goed onderzoek. Aangezien woorden niet altijd even goede voorspellers voor gedrag zijn en 
individuele uitspraken bovendien maar beperkt bruikbaar zijn om universele uitspraken te doen, 
wordt begrijpelijk waarom de psychologie zich over het algemeen niet zo heeft bezig gehouden 
met wat mensen vertellen als op zichzelf van waarde. 

Om tot een beter begrip van de mens te komen schiet de eenzijdige focus op 
voorspelbaarheid en universaliteit als criteria voor goed psychologisch onderzoek tekort. 
Begrijpen omhelst meer dan voorspellen. Bovendien ziet Bruner geen reden om woorden (en 
samenhangend daarmee wat mensen denken, voelen, geloven en ervaren) ondergeschikt te 
maken aan wat mensen doen. Het begrijpen van de mens omvat zowel de ervaring als het 

handelen. In kwalitatief onderzoek wordt in dit verband wel onderscheid gemaakt tussen 
ervaringen (te onderzoeken door te bestuderen wat mensen zeggen) en gedrag (te onderzoeken 
door te observeren wat mensen doen). Praten en doen worden in kwalitatief onderzoek dus beide 
gewaardeerd, maar wel vaak als afzonderlijke domeinen met eigen onderzoeksmethoden 
behandeld. Volgens methodoloog Ilja Maso is de uitkomst van onderzoek naar de relatie tussen 
wat mensen zéggen en doén, dat we tot op heden niet weten wat het belang is van wat mensen 
vertellen over hun gedrag voor hun daadwerkelijke gedrag. Onderzoekers kunnen of mogen 
daarom niet veronderstellen dat wat geïnterviewden vertellen in interviews ook maar iets zegt 
over hun gedrag (Maso, 1996). 

Bruner relativeert een te strikte scheiding tussen praten en handelen door te wijzen op de 
functionele eenheid tussen zeggen en doen. Om zijn punt te onderbouwen geeft hij ten eerste 
enkele voorbeelden uit de dagelijkse praktijk om aan te tonen dat de betekenis van veel van ons 
dagelijks handelen afhangt van wat we elkaar vertellen over deze handeling, of wat we 
veronderstellen dat anderen zouden zeggen. De functionele eenheid tussen zeggen en doen werkt 
twee kanten op. De betekenis van spraak wordt mede bepaald door de begeleidende handelingen 
(een glimlach of boze blik tijdens een uitspraak) en andersom is de betekenis van een handeling 
vaak alleen af te leiden uit wat de actoren noemen als motivatie of intentie voor het gedrag (sorry 
zeggen als je iemand per ongeluk aanraakt). Ten tweede verwijst Bruner naar de ‘speech act’ 
theorie van Austin (1962), die liet zien dat woorden als taaldaden opgevat konden worden 
(iemand feliciteren of zeggen ‘ik neem ontslag’). 

Hoewel de theorie over taaldaden laat zien dat en hoe woorden zelf als handelingen 
gezien kunnen worden, blijft het zinvol om fysieke handelingen op zich te blijven onderscheiden 



093 | hoofdstuk 5
narratIeve competentIe uItgewerkt voor gezond leven

van woorden (maar niet te scheiden, gezien de functionele eenheid tussen spreken en handelen). 
De narratieve psychologie richt zich echter niet zozeer op de fysieke handelingen op zich, maar op 
de betekenis van deze handelingen, net zoals het de betekenis van bepaalde woorden (en daarmee 
van ervaringen) bestudeert. Bruner waarschuwt er voor de relatie tussen handelingen en woorden 

steeds te blijven opvatten als een interpretatiekwestie7. Dit heeft twee consequenties voor 
psychologisch onderzoek. Ten eerste wil Bruner duidelijk maken dat ons zeggen en doen 
producten zijn van culturele afstemming. We begrijpen wat we zelf en wat anderen zeggen en 
doen als instanties van canonieke (in een bepaalde culturele context vanzelfsprekende) 
betekenisverlening. Maar we zijn niet volledig gedetermineerd door die culturele context. Daarom 
is een tweede punt van belang, namelijk dat onze persoonlijke betekenisverlening kan afwijken 
van de canonieke betekenisverlening. Onderhandelingsprocedures zorgen ervoor dat een 
eventuele breuk tussen de persoonlijke en canonieke betekenisverlening wordt hersteld. Verhalen 
spelen in deze onderhandeling een belangrijke rol. De mogelijkheid van onderhandeling en van 
verschillen tussen het persoonlijke en canonieke biedt een belangrijke ingang voor actorschap.

5.3.3. Actorschap in de context van canonieke en alternatieve narratieven
Het interessante van de narratieve psychologie is dat het mogelijk maakt te onderzoeken 

hoe, waar en wanneer actorschap mogelijk is. Actorschap verwijst naar het vermogen om vorm en 
richting te geven aan het eigen leven. Uitgangspunt in de narratieve psychologie is dát een 
bepaalde mate van actorschap mogelijk is (Freeman, 2003), al verschillen narratief psychologen 
van mening over de mate waarin. Zij veronderstellen over het algemeen een actor die niet 
simpelweg culturele scripts volgt, maar die zich op vaak subtiele wijze aanpast, onderhandelt, 
verzet pleegt en selectief gebruik maakt van bepaalde verhalen (Mishler, 1999). Er zijn echter 
grenzen aan hoe snel of makkelijk verandering kan plaatsvinden, en soms zal verandering 
helemaal niet mogelijk zijn. Verandering is daarbij wat mij betreft op zichzelf geen norm, maar 
kan wenselijk zijn wanneer bestaande, beschikbare verhalen te weinig actorschap of andere 
mogelijkheden voor gezond leven bieden (het vergroten van actorschap is namelijk maar een van 
die mogelijkheden).

Narratieve psychologen zien het articuleren van zogenaamde counternarratieven (ook 
wel alternatieve narratieven genoemd) als een belangrijk middel om bewegingsruimte te creëren 
ten opzichte van verhalen die door anderen om ons heen verteld worden (Andrews, 2004). 
Actorschap is in de narratieve psychologie namelijk geen louter individuele kwestie.  
De mogelijkheden tot en betekenis van actorschap hangen af van de sociale omgeving.  
In narratieve termen gesteld zijn persoonlijke narratieven ingebed in canonieke of dominante 
narratieven. De specificaties canoniek en dominant verwijzen naar de (machts)status van 
narratieven. Om meer inzicht te krijgen in de (machts)werking van dominante narratieven en 
counternarratieven zijn de onderstaande drie punten van belang. 

Ten eerste wat betreft de functie die tot uitdrukking komt in de gehanteerde terminologie. 
Sommige narratieven zijn invloedrijker (dominante narratieven) of vanzelfsprekender (canonieke 
narratieven) dan andere (counter narratieven of alternatieve narratieven). Dominante 
narratieven zijn echter niet alleen maar onderdrukkend of beperkend, maar vervullen ook een 

7 Daarmee neemt hij niet het bezwaar van Maso weg dat woorden weinig voorspellende waarde voor gedrag hebben. 
Bruners punt is dat hij voorspellen als het enige of belangrijkste criterium voor goede wetenschap wil relativeren.
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positieve of producerende functie; een opvatting die sinds het werk van Foucault gemeengoed is 
geworden. Dominante narratieven dienen normaliseringsprocessen, met als consequentie dat hoe 
meer we als subjecten betrokken raken bij vanzelfsprekende discursieve praktijken, des te meer 
we hieraan onderworpen worden. Dominante narratieven geven richting aan het alledaagse 
handelen en bieden een structuur die de wereld begrijpelijk maakt (Bamberg, 2004a). Vanwege 
deze positieve functie spreekt Bamberg liever over masternarratieven dan over dominante 
narratieven. 

Wat betreft counternarratieven zou een kanttekening kunnen zijn dat die op zichzelf niet 
altijd emancipatoir en bevrijdend hoeven te zijn. Daar kan tegenin gebracht worden dat 
counternarratieven in ieder geval de mogelijkheid bieden om nieuwe en diverse vormen van 
betekenisverlening te identificeren en een alternatieve realiteit te articuleren. Multiperspectiviteit 
en openheid creëren zijn op zichzelf emancipatoire activiteiten. Maar het nieuwe hoeft niet altijd 
minder onderdrukkend te zijn en kan nieuwe vormen van onderdrukking in zich bergen. Een te 
sterke relativering van het belang van counternarratieven lijkt me vanuit ethisch oogpunt echter 
niet wenselijk, omdat dit tot bagatellisering van de werkelijkheidseffecten van dominante 
narratieven zou kunnen leiden. Deze effecten zijn het meest hoorbaar voor degenen die hierin 
geen plek hebben. 

Ten tweede suggereren de termen dominant en counter een dichotomie, waarbij 
counternarratieven altijd in verzet tegen een dominante verhaallijn ontwikkeld worden. Zo 
worden counternarratieven in een themanummer van het tijdschrift Narrative Inquiry (2004) in 
eerste instantie omschreven als verhalen die impliciet of expliciet weerstand bieden aan 
dominante culturele narratieven (Bamberg & Andrews, 2004). De redacteuren van dit 
themanummer komen echter tot de conclusie dat counternarratieven altijd in relatie tot 
vanzelfsprekende ervaringen en dominante verhalen worden geformuleerd. Ze staan niet 
noodzakelijk tegenover dominante verhalen en zeker niet helemaal los daarvan. Voorbeelden van 
niet-dichotome relaties tussen dominante en alternatieve verhalen zijn: meebuigen met en daarna 
kritiek leveren op, deels het eens en deels het oneens zijn met een bepaald dominant verhaal, of 
een alternatieve versie verzinnen die geaccepteerd is binnen het dominante verhaal. Een meer 
dynamische analyse vertrekt vanuit de interpretatieve vraag hoe vertellers een zelf of identiteit 
creëren dat manoeuvreert tussen meegaan met en ingaan tegen masternarratieven op een manier 
die zowel richting geeft aan het handelen als de handelingsmogelijkheden beperkt (Bamberg, 
2004). 

Ten derde zal de machtswerking slechts in sommige gevallen expliciet aanwezig zijn, 
vooral voor degenen die worden uitgesloten of voor wie deze verhalen niet spreken. Maar de 
macht van de vanzelfsprekendheid, waar de term canonieke narratieven betrekking op heeft, 
heeft eerder een impliciete werking (Jones, 2004), die daardoor overigens niet minder dwingend 
is. Beide vormen van macht, expliciet en impliciet, geformaliseerd of geïnstitutionaliseerd en 
vanzelfsprekend, kunnen van belang zijn voor gezond leven. Een voorbeeld van een 
geïnstitutionaliseerd (expliciet) narratief is dat van de gezonde leefstijl (gezonde voeding, 
beweging enzovoorts), dat echter inmiddels ook een vanzelfsprekende (impliciete), normatieve 
achtergrond is geworden in bepaalde contexten. 

Samenvattend heb ik hier drie aandachtspunten geformuleerd waar de narratieve 
onderzoeker rekening mee moet houden in de analyse van actorschap in de context van 
dominante (canonieke) narratieven en counternarratieven. Dit zijn aandacht voor de 
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mogelijkerwijs repressieve én productieve functie van dominante narratieven, letten op 
verschillende manieren waarop deze gerelateerd kunnen zijn anders dan louter in dichotome 
termen, en de expliciete en impliciete werking van deze narratieven. De discussie heeft ook 
consequenties voor de invulling van de narratieve competentie van onderzochten waar de 
onderzoeker rekening mee moet houden. Aan die competentie zou ik op basis van bovenstaande 
bespreking de vaardigheid willen toevoegen van het op de hoogte zijn van, zich kunnen 
verhouden tot, en zich kunnen uitdrukken in termen van dominante, canonieke of master 
narratieven. Bovendien kan narratief competent zijn ook betekenen het in staat zijn tot het 
articuleren van en het creëren van ruimte voor alternatieve narratieven.

5.4. samenvatting
In de eerste paragraaf heb ik het begrip narratieve competentie omschreven als de 

competentie om zichzelf en de wereld narratief te begrijpen en vorm te geven. Ik gaf aan dat de 
narratieve psychologie een deel van haar legitimiteit ontleent aan het gegeven dat mensen al van 
jongs af aan in staat zijn tot het vertellen en begrijpen van verhalen. Narratieve gerontologen 
vermoeden dat de ontwikkeling van narratieve competentie doorgaat (of door kan gaan) tot op 
hoge leeftijd, en constateren daarom dat het interessant zou zijn de ontwikkeling van narratieve 
competentie op latere leeftijd te onderzoeken. Met het afnemen van fysieke capaciteiten tijdens 
het ouder worden zou de ontwikkeling of het benutten van de narratieve competentie daarom 
veelbelovend zijn. 

De relevantie van deze discussie over de ontwikkeling van narratieve competentie voor de 
bestudering van gezond leven heb ik vervolgens verkend door twee aspecten van gezond leven 
– als proces van zelfontwikkeling en als activiteit – uit narratief oogpunt te beschouwen. Dit deed 
ik aan de hand van twee aspecten van de narratieve competentie (de competentie om het zelf 
vorm te geven en om zichzelf als actor te construeren) en door een theoretische verkenning van 
de relatie tussen spreken en handelen. In deze nadere verkenning van identiteit en zelf, 
actorschap en handelen heb ik de narratieve competentie op de volgende punten gespecificeerd. 

Ten aanzien van de ontwikkeling van identiteit en zelf maakte ik onderscheid tussen drie 
stromingen die de narratieve psychologie beïnvloed hebben: de humanistische, postmoderne en 
dialogische. Ik suggereerde dat narratief competent zijn afhankelijk van de stroming een andere 
invulling krijgt. Narratief competent zijn betekent in de humanistische stroming in staat zijn tot 
een bewuste ervaring (en vormgeving) van een continu en geïntegreerd zelf in transacties met 
anderen; in de postmoderne stroming kunnen begrijpen, hanteren en vormgeven aan een 
discontinu en gesitueerd zelf; en in de dialogische stroming het hanteren van zowel het streven 
naar continuïteit en samenhang als naar discontinuïteit en fragmentatie. Het ontwikkelen van 
deze dialogisch narratieve competentie is mogelijk extra veeleisend, zo concludeerde ik, wanneer 
mensen gesocialiseerd zijn in een omgeving waarin één van de andere twee zelfopvattingen 
(humanistische of postmoderne) dominant is. Deze drie specificaties van de narratieve 
competentie helpen de narratief-psychologische onderzoeker om gesensitiveerd te zijn voor 
verschillende opvattingen van identiteit. 

Op basis van deze inhoudelijke bespreking gaf ik ook enkele methodologische 
aanwijzingen voor de bestudering van identiteit- en zelfontwikkeling. Ik formuleerde 
interpretatieve vragen ten aanzien van identiteit in de narratieve psychologie: wie ben ik, wie 

was ik, wie wil ik zijn, waarbij het antwoord afhankelijk van de stroming één overkoepeld 
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verhaal of meerdere kleinere verhalen is. Verder expliciteerde ik een belangrijke consequentie 
van het overnemen van de dialogische opvatting van de narratieve constructie van identiteit en 
zelf voor mijn analyse. Een dialogische of performance analyse zoals deze benadering van 
identiteit in narratief onderzoek wel wordt genoemd, is een brede en gevarieerde interpretatieve 
benadering, die selectief gebruik maakt van elementen uit andere benaderingen zoals structurele 
(die ik aanduidde met het grote verhaal) en microanalytische (die veel gebruikt worden in de 
kleine verhalen benadering). In aanvulling op (expliciete) betekenissen en complete uitspraken, 
heeft de onderzoeker in een dialogische analyse aandacht voor stiltes, haperingen, kleine 

woorden en breuklijnen. Belangrijk in een dialogische analyse is verder aandacht voor de rol 
van anderen in de constructie van identiteit en zelf. 

In de tweede paragraaf kwam ik tot een narratief-psychologisch perspectief op gezond 
leven als activiteit in termen van handelen. Handelen is de intentionele tegenhanger van gedrag. 
Kenmerkend voor narratief handelen is dat hierin de aandacht uitgaat naar hoe vertellers 
plausibele interpretaties geven om de handelingen van zichzelf en anderen begrijpelijk te maken 
in termen van emoties, handelingen en intenties (zogeheten expressieve causaliteit). De 
competentie om het handelen van zichzelf en van anderen achteraf begrijpelijk te maken, is de 
specificatie van de narratieve competentie die ik hier formuleerde. Aan deze retrospectieve 
competentie voegde ik vervolgens ook een prospectieve competentie toe om toekomstige 
mogelijkheden voor gezond leven te verbeelden. Het dialogische perspectief reikt ook hier de 
narratieve onderzoeker middelen aan om te verhelderen hoe reeds in wat mensen vertellen 
aanwijzingen zitten voor vervolghandelingen en -gebeurtenissen. Ik concludeerde dat 
onderzoekers die aandacht hebben voor twee soorten anticiperende antwoorden – wat op het 

punt staat te gebeuren en nabije opties om te handelen – gesensitiveerd zijn voor het gezonde leven 
dat mensen overkomt en het gezonde leven waarin mensen actor zijn. 

Met betrekking tot de narratief-psychologische analyse van actorschap in de context van 
dominante (canonieke) narratieven en counternarratieven formuleerde ik drie aandachtspunten: 
aandacht voor a) de repressieve én productieve functie van dominante narratieven, b) 
verschillende manieren waarop deze narratieven gerelateerd kunnen zijn en c) expliciete en 
impliciete werking van deze narratieven. Deze discussie heeft ook consequenties voor de invulling 
van de narratieve competentie van geïnterviewden waar de onderzoeker in de bestudering 
daarvan rekening mee moet houden. Aan die competentie voegde ik twee vaardigheden toe: 1) het 

op de hoogte zijn van, zich kunnen verhouden tot, en zich kunnen uitdrukken in termen van 

dominante, canonieke of masternarratieven, en 2) het in staat zijn tot het articuleren van en het 

creëren van ruimte voor alternatieve narratieven. 
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Any story one may tell about anything is better understood by considering 
other possible ways in which it can be told. This must surely be as true of the 
life stories we tell as of any others. In that case, we have come full round to the 
ancient homily that the only life worth living is the well-examined one. But it 
puts a different meaning on the homily. If we can learn how people put their 
narratives together when they tell stories from life, considering as well how 
they might have proceeded, we might then have contributed something 
new to that great ideal. Even if, with respect to life and narrative, we discover, 
as in Yeats’s line, that we cannot tell the dancer from the dance, that may be 
good enough.
(Bruner, 2004, romein in origineel)

The methods are slow and painstaking. They require attention to subtlety: 
nuances of speech, organization of a response, local contexts of production, 
social discourses that shape what is said, and what cannot be spoken. Not 
suitable for investigators who seek an easy and unobstructed view of subjects’ 
lives, the analytic detail may seem excessive to those who view language as a 
transparent medium.
(Riessman, 1993, p.69)
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In dit hoofdstuk zet ik een eerste stap richting de 
concretisering van analytische middelen in de 
onderzoekspraktijk. Dit hoofdstuk is enerzijds het 
verslag van mijn dataverzameling en -verwerking en 
anderzijds een illustratie van een mogelijke toepassing 
van een narratief-psychologische dataverzamelings-
methode en de methodologische vragen die daarbij 
een rol spelen. In de eerste twee paragrafen van dit 
hoofdstuk beschrijf ik hoe de interviews en de 
transcriptie van mijn onderzoeksdata tot stand zijn 
gekomen. Ik expliciteer daarbij mijn overwegingen om 
te komen tot bepaalde interpretatieve keuzes om het 
kwalitatieve interview en de transcriptie daarvan toe 
te spitsen op het onderzoek naar gezond leven. 
Daarmee geeft mijn beschrijving tevens inzicht in 
interpretatiekwesties in narratief-psychologisch 
onderzoek in het algemeen. In de derde paragraaf geef 
ik de criteria weer op basis waarvan ik tot de selectie 
van de voorbeeldcasussen ben gekomen en wat ik met 
de analyse hiervan beoog.  
Tot slot vat ik de belangrijkste bevindingen wat betreft 
de dataverzameling en -verwerking samen.
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6.1. de dataverzameling: het interview
Het interview is de meest voorkomende dataverzamelingsmethode in kwalitatief 

onderzoek om de betekenisverlening en eigen perspectieven van geïnterviewden te eliciteren 
(Maso & Smaling, 1998). Er gelden echter verschillende opvattingen over wat een interview is. In 
de eerste paragraaf bespreek ik enkele aandachtspunten voor de constructie van een interview 
naar gezond leven. Dit doe ik op basis van eerder onderzoek ten aanzien van de formulering van 
interviewvragen in onderzoek naar gezondheidsopvattingen; op basis van een verschuiving in het 
kwalitatieve (narratieve) onderzoek waarin een interview beschouwd wordt als een conversatie; 
en op basis van de specifieke interviewvariant in het ZGL-project, het peer-peerinterview.

6.1.1. Gezondheidsspecifieke interviewvragen 
In het ZGL-project is gekozen voor verschillende vraagingangen (cf. het multi-coloured 

interview zoals uiteengezet door Maso, 1996) door zowel persoonlijke als meer abstracte vragen, 
een verbeeldende vraag naar een symbool voor gezond leven en een algemene vraag naar de 
mogelijkheid voor een gezonde wereld op te nemen (zie bijlage I). De startvraag was echter 
gericht op het persoonlijke perspectief (wat betekent gezond leven voor jou?), omdat we 
geïnteresseerd waren in de alledaagse ervaring. In het gezondheidsonderzoek dat ik hieronder 
kort bespreek, wordt een discussie gevoerd over de invloed van de formulering van interview-
vragen, abstract of meer concreet, voor het eliciteren van positieve gezondheidsopvattingen.  
Zo wordt soms aangenomen dat abstracte interviewvragen alleen onder hoger opgeleide 
doelgroepen bruikbaar zijn en dat dergelijke abstracte vragen tot homogene antwoorden zullen 
leiden (en concrete vragen tot persoonlijke variatie). Die aannames blijken genuanceerd te 
moeten worden zoals ik aan de hand van de volgende opsomming van bevindingen zal 
verhelderen. 

In een onderzoek onder witte, middenklasse mannen en vrouwen bleek bij nadere analyse 
dat de op het eerste gezicht homogeniteit in opvattingen naar aanleiding van een abstract 
geformuleerde interviewvraag toch gedifferentieerder was. Toen de antwoorden naar sekse 
gespecificeerd werden, bleek er sprake te zijn van genderspecifieke betekenisverlening 
(Saltonstall, 1993). Uit een Canadees onderzoek onder middenklasse mannen en vrouwen met 
uiteenlopende leeftijd en etnische achtergrond kwam naar voren dat ook hoger opgeleiden 
moeite hebben gezondheid in abstracte termen te beschrijven (Murray, Pullman & Heath-Rogers, 
2003). Deze bevindingen relativeren de aanname dat het opleidingsniveau doorslaggevend is voor 
het verkrijgen van antwoorden op abstracte vragen. Mensen met een hoog én laag 
opleidingsniveau zouden hiermee moeite hebben.

Laverack (2004) stelt dat geïnterviewden niet zozeer geen antwoord kunnen geven op 
een abstracte vraag, maar wel dat het antwoord op een concrete danwel abstracte vraag verschilt. 
Als illustratie hiervan verwijst hij naar onderzoek van Labonte, Feather en Hills (1999) waarin 
participanten de vraag werd gesteld “denk aan de laatste keer dat u uzelf als ‘gezond’ hebt 
ervaren en karakteriseer dat gevoel en de context ervan kort op papier”1. Bij een abstracte vraag 
naar een definitie van gezondheid worden in de antwoorden lichamelijke (voorkomen en 
afwezigheid van klachten en ziekten) en gedragsmatige (leefstijlelementen zoals voeding en 

1 “think of the last time you experienced yourself as “healthy”, and jot down a few phrases that describe the feeling, and 
the context”(Labonte et al. in Laverack, 2004).
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beweging) aspecten van gezondheid benadrukt. Bij de concrete vraag die Labonte en collega’s 
stelden daarentegen bleken deze twee aspecten nagenoeg afwezig te zijn en omschreven mensen 
zichzelf als gezond overeenkomstig de in de inleiding genoemde zes kenmerken (Laverack, 
2004)2. Als ik de interviewvragen vergelijk, zouden een abstracte of concrete formulering, het 
specifiek vragen naar een ervaring en het gebruik van het woord ‘gezond’ versus ‘gezondheid’ een 
rol kunnen spelen. Mijn punt is echter vooral dat deze bevindingen aangaande de formulering van 
de interviewvragen laten zien dat de soort vraag en de achtergrond van de geïnterviewde van 
invloed kunnen zijn op de resultaten, maar welke invloed is niet eenduidig. 

In plaats van de formulering van de vraag als uitgangspunt te nemen, keek Calnan (1987), 
die veel gezondheidsonderzoek deed onder lagere sociaal-economische klassen in Groot-
Brittannië, breder naar het soort interview dat gebruikt werd. Aanvankelijk wees onderzoek uit 
dat mensen uit lage sociaal-economische groepen vaker spreken in negatieve en functionele 
termen over gezondheid dan hoge sociaal-economisch gesitueerde groepen. Maar Calnan toonde 
aan dat een gedifferentieerder beeld ontstaat wanneer een meer kwalitatieve dataverzamelings-
methode wordt gehanteerd. Hij concludeert dat de sociaal-economische achtergrond op zich niet 
verklaart waarom onder deze groepen weinig positieve gezondheidsopvattingen worden 
aangetroffen. Ook zou het ontbreken van opvattingen over positieve gezondheid niet louter een 
weerspiegeling zijn van een als ongezond ervaren realiteit. Het verkrijgen van positieve 
gezondheidsopvattingen hangt volgens hem ook af van het soort interview. Daarmee was hij een 
van de voorlopers in zijn tijd.

6.1.2. Het kwalitatieve interview als conversatie en als ‘natuurlijk onderzoeksgesprek’
In plaats van te streven naar uniformering en standaardisering van interviewvragen en 

van vraag-antwoordsequenties, besloot een aantal onderzoekers om een ander pad te 
bewandelen. Elliot Mishler is een belangrijke wegberijder in het narratieve onderzoek geweest 
met zijn invloedrijk gebleken publicatie Research Interviewing. Context and Narrative (1986). 
Daarin bracht hij fundamentele bezwaren in tegen gestandaardiseerde vraagformuleringen als de 
enige en per definitie beste interviewmethode. Het toestaan van open antwoordcategorieën, 
waarbij tegelijkertijd wordt vastgehouden aan vaste vragen qua formulering en volgorde, benut te 
weinig de mogelijkheden van het kwalitatieve interview en heeft zelfs enkele belangrijke 
methodologische en ethische nadelen zoals de aantasting van de positieve kern van objectiviteit 
(Smaling, 1996) en de disempowerment van geïnterviewden (Smaling, 1996; Mishler, 1986). 
Om van een kwalitatief interview te spreken, is daarom volgens auteurs zoals bovengenoemde 
meer nodig dan het formuleren van open vragen. De kwalificatie kwalitatief interview reserveren 
zij voor de opvatting dat het interview een conversatie is (Kvale, 1996; Mishler, 1986; Smaling, 
1996)3. 

Deze conversatieopvatting heeft een belangrijke plek ingenomen in narratief onderzoek 
sinds de genoemde publicatie van Mishler (1986). In zijn boek pleit hij ervoor, anders dan tot dan 

2 1) zich vitaal en vol energie voelen, 2) een gevoel van doel in het leven hebben, 3) ervaren van verbondenheid met een 
gemeenschap, 4) in staat zijn dingen te doen waarvan men geniet, 5) goede sociale relaties hebben en 6) een gevoel 
van controle over het eigen leven en de levensomstandigheden ervaren.

3 Het kwalitatieve interview op deze manier geconceptualiseerd heeft twee voor dit onderzoek belangrijke kenmerken, 
namelijk aandacht voor de interviewcontext en voor empowerment van de geïnterviewde (waaronder definitiemacht). 
Aandacht voor de interviewcontext betekent sensitiviteit voor de invloed van de manier waarop de vraag geformuleerd 
wordt en voor de (discourse)context voorafgaand en volgend op een bepaalde uitspraak. 
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toe gebruikelijk was in de de (psychologische) interviewtraditie, interviews te zien als 
conversaties waarin zowel interviewer als geïnterviewde participeren in de “joint construction of 
meaning” (Mishler, 1986). De rol van de interviewer is om samen met de geïnterviewde op zoek te 
gaan naar diens betekenisverlening. Dit zoekproces neemt de plek in van het zo strak mogelijk 
vasthouden aan standaardisering door vooropgezette formuleringen en een vaste volgorde van 
vragen. Het interview als conversatie is geen neutrale plek voor de verzameling van 
gedecontextualiseerde informatie en voorgefabriceerde betekenissen, maar een gesprek waarin 
betekenis ter plekke, in stukjes en beetjes, in een gezamenlijk constructieproces van interviewer 
en geïnterviewde tot stand komt (Emerson & Frosh, 2004; Smaling, 1996). Een empathische 
houding en het bewerkstelligen van een dialogische relatie vormen belangrijke middelen om de 
kwaliteit van dergelijke interviews te bewaken.

De benadering van het interview als conversatie bleek onvoldoende om de interviews in 
dit onderzoek te typeren. De participatief-dialogische werkwijze in het ZGL-project heeft namelijk 
consequenties gehad voor dat deel van de interviewdata dat door peers is verzameld. Deze peers 
hadden een dubbele rol, enerzijds als medeonderzoekers (interviewers) en anderzijds als 
vertegenwoordigers van de doelgroep. In de interviews is deze dubbelheid ook terug te zien. De 
interviews kregen soms meer de vorm van een gesprek waarbij de rol van interviewer en 
geïnterviewde niet altijd meer te onderscheiden was. Deze rolvervaging was een consequentie 
van de dubbele doelstelling van empowerment en kennisproductie in het ZGL-project. Deze 
peer-peerinterviews zijn geen natuurlijke gesprekken, omdat ze ten behoeve van een onderzoek 
plaatsvonden, ze aan de hand van een vooraf bepaald onderwerp gehouden werden, en ze op 
band opgenomen werden. Ze voldoen echter wel aan het kenmerk van een kleine verhaal van 
meerdere vertellers in plaats van een persoonlijk verhaal van één actieve verteller (§4.2.3) in 
plaats van een duidelijk te onderscheiden interviewer en geïnterviewde. Ik beschouw ze daarom 
als ‘natuurlijke onderzoeksgesprekken’ (Sools, 2008).

6.1.3. Praten over gezond leven: ideologisch ambigue claims
In een centraal gebleken artikel in het tijdschrift Sociology of Health and Illness zetten de 

discursieve psychologen Alan Radley en Michael Billig (1996) een stap verder dan 
gezondheidsinterviews als conversatie op te vatten. Ze vragen zich af wat mensen doen als ze 
praten over gezondheid. Hun antwoord is dat mensen informatie geven over hun lichaam én over 
de status van het zelf. Maar mensen doen meer in ‘health talk’. Als discursieve psychologen 
beschouwen zij uitspraken over gezondheid in interviews als ‘accounts’ die onderdeel uitmaken 
van verantwoordingspraktijken. Dit betekent dat mensen morele claims maken over zichzelf als 
waardige individuen, en als participanten die in bepaalde mate geschikt zijn om deel te nemen 
aan de activiteiten van de sociale wereld. Het geven van accounts is onderdeel van “that business 
of dealing with disease and its consequences” (Radley & Billig, 1996). In 
verantwoordingspraktijken zien sprekers zich voor verschillende ideologische en morele 
dilemma’s geplaatst, mede afhankelijk van de context. Zij moeten, zeker in interactie met een 
gezonde, vaak sociaal goed gesitueerde interviewer, zien over te komen als een gezond en 
waardevol persoon. Waar sprekers zich toe verhouden, en welke inhoudelijke betekenis zij 
toekennen aan gezondheid, is mede afhankelijk van genderrollen, de interactie met de 
interviewer, hun eigen gezondheidsstatus en die van de interviewer. 
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Met een voorbeeld uit het artikel van Radley en Billig (1996) zal ik gezond leven als 
morele, ideologische en ambigue praktijk illustreren. Radley sprak met een echtpaar ongeveer 
drie maanden na de by-pass operatie van de man. De herinnering aan de periode van het herstel 
roept een specifiek moment op, waarop de man hout hakte (wat de auteurs typeren als 
mannelijke activiteit). De manier waarop het hout hakken na zo’n zware operatie in een 
gezamenlijk verhaal gelegitimeerd wordt door het echtpaar analyseren Radley en Billig als meer 
dan een representatie van een herinnering. Het echtpaar situeert de gebeurtenis in het heden. 
Meer dan het ophalen van de herinnering is het een manier om over zichzelf in het heden te 
praten. Ze concretiseren hun huidige interpersoonlijke relatie en (re)produceren bepaalde 
genderverhoudingen. De account zit bovendien vol morele verwijzingen zoals naar de 
ondeugendheid van de man. De morele verwijzingen zijn ambigue. Enerzijds claimt de vrouw dat 
haar man het houthakken had moeten laten. Anderzijds werkt zij in het gezamenlijke verhaal mee 
aan de constructie van haar man als held, die juist door zijn fysieke inspanningen sneller herstelt 
en in staat is de impliciete kritiek op zijn (onmannelijke) zwakte te ontkrachten.

Met dit voorbeeld illustreren de auteurs dat ‘health talk’ een ideologische en ambigue 
kwestie is, en dat sprekers zich positioneren in een wijder sociaal vertoog wanneer zij spreken 
over hun eigen gezondheid of gezondheid in het algemeen. De uiteenzetting van Radley en Billig 
(1996) biedt twee belangrijke inzichten. Ten eerste zien zij, als discursieve psychologen, 
gezondheidsuitspraken als ‘accounting practices’: Spreken is meer dan een weergave van een 
stand van zaken; het bewerkstelligt iets sociaals en ideologisch. Ten tweede concluderen zij met 
betrekking tot de conceptualisering van gezondheid en ziekte dat deze niet als eigenschappen of 
toestanden gezien moeten worden, maar als claims. Gezondheid en ziekte zijn geen 
eigenschappen of toestanden die mensen simpelweg rapporteren, maar claims die mensen hoog 
moeten houden tegen de achtergrond van tegenstrijdige morele eisen4. Gezondheidsinterviews 
zijn zo beschouwd geen neutrale maar ideologisch geladen conversaties. 

Om met dit ideologische karakter rekening te houden zouden interviewers gebruik 
kunnen maken van ‘sturende vragen’. Het stellen van sturende vragen behoort tot de 
mogelijkheden van het kwalitatieve interview als conversatie, mits op sensitieve wijze ingezet 
(Smaling, 1996). Het stellen van sturende vragen op een reflectieve en sensitieve wijze kan 
bijvoorbeeld nodig zijn om ruimte te creëren voor opvattingen die tegen de gangbare normen 
ingaan. Het kan nodig blijken gerichter door te vragen naar alternatieve narratieven over 
bijvoorbeeld het vanuit de gezondheidsbevordering bezien dominante narratief over risicovol 
gedrag (zie Crossley §1.2.2). Een afwisseling van open en sturende vragen kan bovendien relevant 
blijken om canonieke narratieven over gezond leven te doorbreken. Dit laatste is relevant vanwege 

4 Radley en Billig (1996) zetten zich af tegen de sociale representatietheorie. Hoewel deze theorie de wisselwerking 
tussen sociale, ideologische betekenissen en persoonlijke opvattingen zichtbaar maakte, schiet dit type gezondheids-
onderzoek volgens hen echter op een aantal belangrijk punten tekort. Ten eerste laten zij aan de hand van voorbeelden 
uit verschillende kwalitatieve onderzoeken zien dat het onderscheid tussen publieke en persoonlijke uitspraken 
problematisch is. Zo beroepen respondenten zich op een publiek vertoog om hun privacy in de onderzoekssetting af te 
schermen en worden persoonlijke ervaringen ingezet voor politieke doeleinden. Ten tweede beargumenteren zij dat 
gezondheidsuitspraken gezien moeten worden als expressieve, constituerende manieren van zijn. Vertellen over 
gezondheid en ziekte roept aldus meer op dan het rechttoe-rechtaan rapporteren van de stand van zaken op dat 
moment. Zij stellen bovendien dat gezondheidsuitspraken geen expressie zijn van innerlijke attributies, noch bewijs van 
gedeelde sociale representaties. Dergelijke eenduidige en eenzijdige analyses van gezondheidsuitspraken schieten te 
kort om recht te doen aan de tegenstrijdige manieren waarop mensen over gezondheid praten, de verschillende 
contexten waar zij daarbij een beroep op doen, en de functie die dit soort gesprekken heeft om de interactie tussen 
individuen te reguleren. 
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de eerdere constatering dat geïnterviewden mogelijk een lage vertelbaarheid toekennen aan 
gezond leven als alledaagse ervaring (§4.2.3.).

6.2. dataverwerking: transcriptie 
In deze paragraaf ga ik in op de maatregelen die we in het ZGL-project hebben genomen 

om van bandopname tot transcript te komen. Specifiek ga ik in op taal- en vertaalproblemen en op 
mijn overwegingen en genomen maatregelen met betrekking tot de opschoning van fragmenten. 
Daarna bespreek ik de aanvullende dramaturgische transcriptiemethode die ik voor de centrale 
fragmenten in mijn analyse heb gebruikt. 

6.2.1. Interpretatie, vertaling en notatie
Dat de transcriptie (het op schrift stellen van de gesproken interviews) een 

interpretatieve aangelegenheid is en zeker geen louter technische is in narratief onderzoek 
algemeen bekend (Josselson, 2004). Maar ook buiten het narratieve onderzoek zegt niemand 
minder dan de Franse socioloog Bourdieu: 

“It is clear that even the most literal form of redaction (the simplest 
punctuation, the placing of a comma, for example, can determine the whole 
sense of a phrase) represents a translation or even an interpretation. This is 
even more markedly the case with the kind of redaction proposed here: 
breaking with the spontaneistic illusion of a discourse that “speaks for itself,”  
it deliberately works off the pragmatics of writing … to orient the reader’s 
attention toward the sociologically pertinent features which might escape 
unwary or distracted perception.”
(Bourdieu, 1993, p.621-622)

Wanneer een onderzoeker afscheid neemt van de illusie dat een tekst voor zichzelf 
spreekt, heeft dit als consequentie dat verwerking, analyse en rapportage van data niet als 
duidelijk te onderscheiden fasen gemarkeerd kunnen worden. Het interpretatieve werk van de 
transcriptie geldt des te meer in een discursieve of narratieve analyse waarin specifiek aandacht 
is voor (para)linguïstische elementen. Het werken met vertalingen bemoeilijkt dit interpretatieve 
werk, omdat dan namelijk informatie ontbreekt over hoe iets gezegd is. In het uitwerken van een 
vertaald interview krijgt de analist bovendien te maken met een extra interpretatieslag door de 
vertaler. In het ZGL-project zijn dergelijke nadelen van een vertaling op de koop toe genomen, 
omdat we daarmee toegang kregen tot een doelgroep die erom bekend staat moeilijk bereikbaar 
te zijn. Om het verlies van de paralinguïstische dimensie enigszins te compenseren hebben de 
interviewer-vertalers soms geprobeerd tempo, volume, irritatie, intensiteit, etc. na te bootsen in 
het uitspreken van de vertaling. 

In het ZGL-project werd de transcriptie grotendeels uitbesteed aan studenten. Deze 
werkwijze nam mij een hoop werk uit handen. Maar ik wilde de transcriptie niet helemaal 
uitbesteden, omdat ik me realiseerde dat het om interpretatief werk gaat en niet alleen een 
technische aangelegenheid betreft. Daarom heb ik ten behoeve van de uitwerking van de 
vertaalde én onvertaalde interviews een uitgebreide instructie gegeven aan de studenten die de 
transcripten maakten (zie bijlage III). Vervolgens heb ik alle bandopnamen beluisterd en de 
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uitgewerkte transcripten op basis van het beluisteren van de opnamen waar nodig bijgesteld. 
Daarbij kwam ik zelfs op het spoor van stukken ‘interview’ op band die niet waren uitgewerkt, 
omdat deze door degene die het interview had uitgetypt niet als onderdeel van het officiële 
interview en daarom als onbelangrijk werden beschouwd. Het uitgebreide fragment dat centraal 
staat in hoofdstuk 8 (Karima & Aisja) is daar een voorbeeld van (zie bijlage IV). Door die 
intensieve luister- en leesactiviteit raakte ik bekend met mijn interviewdata. De delen van de 
transcripten die ik in de uiteindelijke rapportage van mijn analyse heb gebruikt, heb ik nogmaals 
meerdere malen beluisterd en de weergave van paralinguïstische informatie op groter 
detailniveau aangepast. Daarbij heb ik de volgende transcriptienotaties gebruikt (Gee, 1991):

 (.)   = aanduiding van een kleine pauze in de stroom tekst  
   Hoe meer puntjes hoe langer de pauze

[…]   = punten tussen vierkante haken geeft aan dat een stuk transcript is weggelaten
[Verhaal = aanduiding voor overlappende tekst 
verhaal]  (interviewer en geïnterviewde praten door elkaar)
(verhaal) = tekst tussen ronde haken betreft commentaar van de onderzoeker, bijvoor 

   beeld over non-verbaal gedrag, of door de onderzoeker aangevulde of  
   aangepaste bewoordingen ten behoeve van opschoning en verduidelijking

verhaal  = aanduiding van nadruk of klemtoon
verha;al = aanduiding van langgerekte klank 
º   = zachter gesproken

6.2.2. Opschoning: overwegingen en maatregelen
De transcriptie van in ieder geval de Nederlands gesproken interviews (door een deel van 

de Marokkaans-Nederlandse én door de Nederlandse ouderen) was erop gericht zo dicht mogelijk 
bij de natuurlijke taal te blijven. Voor de analyse van deze interviews heb ik zo lang mogelijk 
gebruik gemaakt van die natuurlijke taal. In de uiteindelijke rapportage heb ik de volgende 
overwegingen gehad om de transcripten in ruwe versie weer te geven of ze op te schonen met het 
oog op de leesbaarheid ervan. Ik bespreek eerst de argumenten tegen opschoning. 

Ten eerste is weergave van de lokale kleur van de taal, zowel het Marokkaans-Nederlands 
als het Rotterdams-Nederlands, een manier om dichter bij de perspectieven van de 
geïnterviewden te komen en recht te doen aan hun karakteristieke taal. Deze eigen taal wordt 
heel serieus genomen wanneer deze onderwerp wordt van uitgebreide wetenschappelijke 
analyse. Een tweede reden om de typische taalkleur niet helemaal weg te poetsen en tot ABN om 
te vormen, is dat een Marokkaans-Nederlandse taal kan worden gezien als onderdeel van een 
multiculturele samenleving waarmee gezondheidsprofessionals en onderzoekers in hun werk te 
maken hebben. Dit typische eigen taalgebruik is daarmee een reflectie van deze tijd5. Dit betekent 
een erkenning van de realiteit van een multiculturele samenleving en processen van 
interculturalisatie in de zorg, waarmee veel mensen zowel privé als professioneel dagelijks te 
maken hebben. Een derde reden is het vermijden van een extra interpretatieslag door de analist. 
Zeker in een minutieuze linguïstische analyse moet voorzichtigheid in acht worden genomen bij 
het sleutelen aan de eigen woorden van geïnterviewden.

5 Met dank aan Sybrandt van Keulen voor het attent maken op dit punt.
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Ik had echter ook drie argumenten voor opschoning. Ten eerste kunnen geïnterviewden 
zich in een interview dat niet in hun eigen, eerste taal wordt gehouden, minder eloquent en 
precies uitdrukken. Daardoor ontstaat mogelijk onterecht een te negatief beeld over hun 
uitdrukkingsvaardigheden en denkvermogen. Ten tweede wordt het voor de onderzoeker en lezer 
moeilijker hen te begrijpen. Het bespreken van analyses met studenten, begeleiders en 
medeonderzoekers werd vaak bemoeilijkt doordat zij moeite hadden om de fragmenten te lezen, 
wat soms betekende dat zij uit irritatie afhaakten. Het kwam ook voor dat luisteraars lacherig 
deden over het gebrekkige taalgebruik (dialect, spreektaal, Marokkaans-Nederlands). Dergelijke 
reacties zouden ook kunnen worden opgevat als kenmerkend voor een multiculturele 
samenleving. Deze ervaring, gecombineerd met ten derde de zorg die sommige Marokkaanse 
geïnterviewden uitspraken om verkeerd begrepen te worden, heb ik afgewogen tegen het risico 
van een extra interpretatieslag. Om zowel de lezers te accommoderen als het risico van 
misinterpretatie en misrepresentatie van de geïnterviewden tegen te gaan, heb ik in beperkte 
mate voor opschoning van de geselecteerde fragmenten gekozen. Daarnaast vraag ik de lezer 
geduld te hebben en open te staan voor de taal en wereld van mijn geïnterviewden. 

Maatregelen die ik heb genomen om het genoemde interpretatierisico te ondervangen zijn: 
de analyse zo lang mogelijk op de oorspronkelijke tekst doen;• 
bewust omgaan met het interpretatieve werk en het effect van opschoning;• 
opschoning zien als onderdeel van de analyse;• 
weergave tussen haakjes, wanneer tekst is toegevoegd of aangepast om het interpre-• 
tatieve werk van de onderzoeker zo transparant en daarmee navolgbaar mogelijk te 
houden;
weergave van de oorspronkelijke bewoordingen in een voetnoot bij het herformuleren • 
van een woord of zin;
grotere terughoudendheid in de analyse van vertaalde dan van niet-vertaalde interview-• 
fragmenten;
selectie van (grotendeels) Nederlands gesproken interviews als voorbeeldcasussen, en • 
vertaalde interviews overwegend gebruiken als achtergrondinformatie;
voorleggen van fragmenten en analyses aan anderen (die deskundig zijn op het gebied van • 
de Marokkaanse taal en cultuur). 

6.2.3. Transformatie van fragmenten tot dramaturgische weergave
Een vorm van transcriptie (en interpretatie) die ik heb toegepast is door de geselecteerde 

fragmenten als ‘performance’ weer te geven. Deze performanceweergave van fragmenten ontleen 
ik aan Riessman (1993, 2007) en aan Emerson en Frosh (2004), die zich baseren op Gee’s 
psycholinguïstische transcriptiemethode (1991). Gee concentreert zich op de poëtische structuur 
van de woorden van de geïnterviewde. Net als Riessman ga ik redelijk vrij om met Gee’s 
transcriptiemethode om twee redenen. Ten eerste omdat Riessman ervoor waarschuwt 
voorzichtigheid in acht te nemen bij het toepassen van deze methode in een andere taal dan het 
Engels waarvoor deze ontwikkeld is. Ten tweede omdat het zwaartepunt op een dialogische 
analyse ligt en minder op een intrapsychische analyse zoals bij Gee het geval is. Hierin volg ik 
Riessmans aanpassing ten opzichte van Gee om de bijdrage van de interviewer weer te geven. Zij 
maakt hiervoor gebruik van de theatermetafoor van de scène in plaats van wat Gee strofes 
noemde (zie hieronder). Daarmee haalt ze het performance karakter van het vertellen van 
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verhalen naar voren. Performance is een begrip dat zij ontleent aan Goffmans inmiddels klassieke 
boek The Presentation of Self in Everyday Life (1956). Het begrip performance is door P. Nijhoff 
(1993) in een Nederlandse vertaling van Goffman’s boek vertaald als dramaturgie. Het drama-
turgische karakter kan nog versterkt worden door de aanduidingen van de andere analyse-
eenheden van Gee in toneeltermen te gieten: Deel wordt dan akte; stanza wordt dan sequens6.

De dramaturgische weergave is om drie redenen relevant voor mijn onderzoek naar 
gezond leven. Ten eerste richt het de aandacht op de communicatieve en sociale functie van het 
vertellen van verhalen. Dit sluit aan bij het dialogische perspectief in de narratieve psychologie en 
bij gezond leven als dynamische relatie (hoofdstuk 2). De schijn van een enkele verteller wordt in 
traditionele vormen van representatie versterkt door de interviewer en diens vragen uit de 
presentatie van fragmenten te houden (Emerson & Frosh, 2004; Riessman, 2007). In een 
dialogisch narratieve analyse, ondersteund door de dramaturgische weergave, worden de 
interactionele en communicatieve context echter als potentieel interessant studiemateriaal gezien 
om de manier waarop betekenissen tot stand komen te achterhalen. Concreet betekent dit in mijn 
onderzoek dat ik (net als Riessman, Emerson en Frosh) interviewfragmenten presenteer in een 
ruime discoursecontext7 en met weergave van de interviewvragen en van de non-verbale inbreng 
van de interviewer zoals instemmende geluiden of gelach.

De focus op scènes, die onderdeel uitmaken van de dramaturgische weergave, maakt ten 
tweede een spatiële analyse mogelijk door niet exclusief de temporele sequentie voorop te stellen. 
Dit is van belang met het oog op een van de kenmerken van het kleine verhaal (aandacht voor 
verschillende ordeningsprincipes). Ten derde kom ik zelf tot nog een aanpassing in verband met 
de verruimde uitgangspunten ten aanzien van ‘narratief’ van het kleine verhaal, namelijk wat 
betreft het toelaten van niet alleen het geactualiseerde, maar ook het mogelijke, wenselijke en 
hypothetische. Ik beperk me daarom niet tot hoofdzinnen zoals Gee (die bijzinnen ondergeschikt 
maakte), omdat dan hypothetische ‘als…dan’ constructies8 wegvallen, terwijl die in mijn analyse 
juist een belangrijke plaats innemen. Bijzinnen verdienen bovendien net zoveel aandacht als 
hoofdzinnen in het door mij ontwikkelde perspectief, omdat het kleine daarin minstens zo 
belangrijk is als het grote.

De analist komt in een paar stappen van een ruw uitgewerkt transcript tot een 
dramaturgische weergave (zie bijlagen IV-VI voor voorbeelden van fragmenten die dramaturgisch 
zijn weergegeven). De eerste stap is het herhaaldelijk luisteren naar de bandopname om op basis 
van paralinguïstische informatie het begin en einde van zinnen en de focus van de zinnen te 
bepalen. Iedere zin begint op een nieuwe regel in de weergave. Zinnen worden dus niet op basis 
van inhoudelijke gronden of grammaticale regels afgebakend, maar op basis van stemhoogte, 
tempo en dergelijke. Hierdoor komt het natuurlijke ritme van de gesproken woorden goed tot zijn 
recht. De zinnen worden vervolgens gegroepeerd in sequensen, die gekenmerkt worden door een 
perspectiefwisseling in protagonist, plek of thema. Sequensen worden dus juist wel met behulp 
van grammaticale en inhoudelijke middelen bepaald. Meerdere sequensen samen vormen een 
scène gegroepeerd rondom een overkoepelend thema of perspectief. Meerdere scènes vormen 

6 Een sequens is de kleinste narratieve eenheid van een film of toneelstuk, dat wordt gekenmerkt door eenheid van tijd, 
plaats en handeling. Bron: http://www.ada-online.be/nlada/spip.php?article376 [toegang 25 jan 2010].

7 Discours verwijst hier naar de omringende tekst in het interview, niet naar het bredere begrip ‘vertogen’. 
8 In het Nederlands bestaat grammaticaal overigens niet zo’n duidelijk onderscheid tussen ‘als/wanneer…dan’ als in het 

Engelse ‘if’ en ‘when’. 
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samen een akte. Alle sequensen, scènes en aktes krijgen een titel. Het bepalen van foci, zinnen, 
sequensen, scènes en aktes, en het toekennen van titels aan deze onderdelen is een cyclisch-
interactief en interpretatief proces. 

Deze uitgebreide bewerking van interviewfragmenten zou opgevat kunnen worden als 
een verregaande vorm van interpretatie van de kant van de onderzoeker. Dit geldt zeker voor de 
manier waarop ik titels heb toegekend aan onderdelen. Maar deze toekenning gebeurde door 
nauwgezet de betekenisverlening van onderzochten te volgen. In dit type analyse gaat het daarbij 
niet alleen om wat die onderzochten zeggen, maar ook hoe ze het zeggen én waarom en aan wie 
zij hun verhaal vertellen (Riessman, 2007). Dit laatste is de grootste winst van een 
dramaturgische weergave. Het volgen van het ritme van de gesproken taal in de weergave heeft, 
anders dan op het eerste gezicht lijkt gezien de bewerkelijkheid van deze transcriptiemethode, tot 
effect dat de natuurlijke taal juist beter tot haar recht komt dan in veel gebruikelijkere ruwe 
weergaven9.

6.3. selectie van de voorbeeldcasussen en de interviewfragmenten
Ten behoeve van het demonstreren, evalueren en waar nodig bijstellen van de verzamelde 

analytische middelen in mijn onderzoek heb ik drie voorbeeldcasussen geselecteerd. 
Respectievelijk gaat het om de vertelling van Said (een Marokkaanse man) in hoofdstuk 7, om de 
vertelling van twee Marokkaanse vrouwen (Karima & Aisja10) in hoofdstuk 8, en die van een 
Marokkaanse man (Abdullah) in hoofdstuk 9. De selectie hiervan is tot stand gekomen na 
uitvoerige lezing en open codering (in Atlas-ti) van alle 22 goed bevonden interviews in het 
ZGL-project en in wisselwerking met het theoretisch kader. Doorslaggevend in de selectie waren 
naast de vraagstelling en het theoretische kader de volgende technische, inhoudelijke en 
methodologische overwegingen. 

Vanwege de vertalings- en interpretatieproblematiek zoals hierboven uiteengezet, heb ik 
in eerste instantie gekozen voor interviews die (grotendeels althans) in het Nederlands zijn 
gehouden. Het interview met Abdullah was een van de interviews die voldeed aan wat ik 
toentertijd verstond onder voldoende kwaliteit voor een goede narratieve analyse: interviews met 
voldoende lengte (minimaal anderhalf uur), en voldoende dialogische kwaliteit en diepgang. De 
inhoudelijke diepgang komt tot uitdrukking in de interferentie van de sociale, existentiële en 
lichamelijke dimensie van gezond leven in plaats van een beperking tot hoofdzakelijk BRAVO-
thematiek (gedragsmatige dimensie). Dit was tevens een interview dat ik zelf heb gehouden, 
waardoor ik geen gebruik hoefde te maken van secundaire data (door anderen verzameld) en dus 
een extra interpretatieslag kon vermijden.

Later heb ik hieraan twee interviews toegevoegd die op een aantal punten afwijken van de 
hier geformuleerde technische criteria. Die aanvulling hangt samen met mijn verschuivend inzicht 
in narratieve analyse mede door de kennismaking met de verruimde criteria van het kleine 
verhaal. Het interview dat Karima (een peer in het project) hield met Aisja is een voorbeeld van 
het genoemde natuurlijke onderzoeksgesprek (§6.1.2.). Opname van dit gesprek gaf me de 
mogelijkheid de analyse van een gesprek met twee vertellers in het onderzoek te betrekken. Het 
interview dat Ila (een intermediair in het project) hield met Said gaf me de mogelijkheid om een 

9 Met dank aan Laurens ten Kate voor het attent maken op dit effect.
10 Deze namen zijn pseudoniemen.
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interview op te nemen waarin de interactie tussen de interviewer en geïnterviewde niet bepaald 
mooi dialogisch en glad verloopt. Ila en Said verschillen namelijk behoorlijk in opvatting over de 
gewenste manier om gezond leven te bereiken. De overeenkomst tussen deze laatste twee 
voorbeeldcasussen zijn de, vanuit de gangbare criteria van een goed interview beschouwd, 
onorthodoxe interviewerrol en ongebruikelijke interactie. 

De drie geselecteerde casussen samen geven de mogelijkheid om verschillende aspecten 
van de dialogische relatie te onderzoeken. Een van die aspecten is het spanningsveld tussen 
distantie en betrokkenheid, en daarbinnen de mate van sociale en culturele afstand tussen 
interviewer en geïnterviewde, zoals die tot uitdrukking komt in een glijdende schaal van 
overeenkomst op voor dit onderzoek centrale identiteitsposities. Eerder gaf ik aan hoe ik meer in 
het algemeen heb geprobeerd de sociale en culturele afstand tussen mijzelf en de onderzochten te 
overbruggen (§1.1.). De lijst met identiteitsposities die ik hier noem is niet uitputtend, maar een 
selectie van de in het ZGL-project belangrijkste posities. Of deze voor de geïnterviewden zelf 
aantoonbare relevantie hebben in het interview (vertellerperspectief) of volgens mij relevant zijn 
om de betekenisverlening te verhelderen (onderzoekersperspectief), is een kwestie om in de 
analyse te onderzoeken. De mate van verschil in identiteitsposities (tussen interviewer en 
geïnterviewde) in de gekozen interviews verschuift van: 

1. geheel overeenkomstig: overeenkomst in sekse, etniciteit, leeftijd, opleidingsniveau en 
gezondheidstoestand (Karima en Aisja, zie hoofdstuk 8), naar 

2. gedeeltelijk overeenkomstig: overeenkomst in sekse, etniciteit en leeftijd; verschil in 
opleidingsniveau en gezondheidstoestand (Said en Ila, zie hoofdstuk 7), naar 

3. niet overeenkomstig: verschil in sekse, etniciteit, leeftijd, opleidingsniveau en 
 gezondheidstoestand (Abdullah en ik, zie hoofdstuk 9). 
Binnen de voorbeeldcasussen was het belangrijkste inhoudelijke criterium voor de keuze 

van fragmenten het verhelderen van de zoektocht naar mogelijkheden voor gezond leven, 
inclusief potentieel gezond leven. Veel interviews bleken gedomineerd te worden door 
ziektegerelateerde betekenisverlening. Vanuit mijn centrale vraagstelling was ik echter juist op 
zoek naar (potentieel) gezond leven. Dit betekende dat de analyse niet primair gericht moest zijn 
op het weergeven van een zo compleet mogelijk beeld van het interview als geheel, of van de 
overkoepelende thematiek. Ik ben juist op zoek gegaan naar afwijkende gevallen (fragmenten, 
zinssneden, woorden) wat betreft de mogelijkheid om (potentieel) gezond leven op te sporen. Het 
zoeken naar positief afwijkende gevallen is een belangrijk methodologische strategie in 
onderzoek met gezondheidsbevorderende vraagstellingen (Antonovsky, 1987), waartoe het 
ZGL-project gerekend kan worden. Hiermee is niet gezegd dat gezond leven altijd bevorderd zou 
moeten of kan worden. Het ging me erom te onderzoeken hoe gezond potentieel opgespoord zou 

kunnen worden.

6.4. samenvatting 
In de eerste paragraaf van dit hoofdstuk concludeerde ik dat de soort vraag en de 

achtergrond van de geïnterviewde van invloed kan zijn op de verkregen antwoorden, maar dat 
niet eenduidig vaststaat welke invloed. Om deze en andere redenen is een kwalitatief interview 
opgevat als conversatie van belang voor onderzoek naar gezond leven. Daarbij merkte ik op dat 
sturende interviewvragen, mits reflectief en sensitief ingezet, niet uitgesloten zouden moeten 
worden gezien het dialogische karakter van de interviews. Verder kwam ik tot de conclusie dat de 
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opvatting van het interview als conversatie nog onvoldoende is om een deel van de ZGL-
interviews te karakteriseren en introduceerde ik het ‘natuurlijk onderzoeksgesprek’ als 
aanduiding voor dit type interviews. Deze aanduiding is geïnspireerd door de kleine 
verhalenbenadering (§4.2.) en beoogt dit type peer-peerinterviews als relevante onderzoeksdata 
onder de aandacht te brengen. Tot slot van deze bespreking noemde ik het belang om interviews 
niet als neutrale ingangen tot ervaringen te beschouwen, maar er rekening mee te houden dat 
(delen van) conversaties over gezond leven, ook in onderzoek, ideologische en morele claims zijn.

In de tweede paragraaf besprak ik methodologische kwesties in de transcriptie van 
interviews. Ik begon met te benadrukken dat de transcriptie een interpretatieve activiteit is.  
Dit geldt niet alleen voor vertalingen, maar überhaupt voor het op schrift stellen van gesproken 
woord. Onderzoekers maken allerlei keuzes in de weergave van interviewfragmenten. Ik 
expliciteerde mijn keuzes ten aanzien van de mate waarin ik ruwe transcripten opschoonde of 
juist dichter bij de natuurlijke taal probeerde te blijven. Vervolgens gaf ik aan dat de door mij 
gekozen dramaturgische weergave van interviewfragmenten enerzijds meer interpretatie vergt 
en anderzijds de natuurlijke taal meer tot uitdrukking weet te brengen. Ik heb gekozen voor een 
dramaturgische weergave in de transcriptie van fragmenten om een dialogische/performance 
analyse te ondersteunen. 

Tot slot van dit hoofdstuk expliciteerde ik de criteria op basis waarvan ik de 
voorbeeldcasussen – die ik gebruik ter demonstratie, evaluatie en aanscherping van mijn 
onderzoeksmethodologie – heb geselecteerd. Het belangrijkste in die selectie is niet de 
representativiteit van de casussen, maar een zo groot mogelijke variatie ten aanzien van de 
identiteitsposities van interviewer en geïnterviewde. Dit criterium hangt samen met de 
dialogische insteek van mijn onderzoeksmethodologie en het relationele karakter van gezond 
leven. Als criterium voor de selectie van fragmenten binnen de voorbeeldcasussen noemde  
ik de inhoudelijke relevantie voor de zoektocht naar mogelijkheden voor gezond leven.  
Welke analysemethode ik heb samengesteld en toegepast om in de aldus verzamelde, 
geprepareerde en geselecteerde interviews en fragmenten dit (potentieel) gezonde leven op te 
sporen, is onderwerp van het volgende hoofdstuk.
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In dit hoofdstuk vervolg ik de concretisering van de 
narratieve onderzoeksmethodologie door het 
analytisch kader samen te stellen en toe te passen op 
een interview uit het ZGL-onderzoek. Ik introduceer  
in de eerste paragraaf het kader ten behoeve van 
narratieve analyse, de positioneringtheorie, en 
demonstreer dit kader aan de hand van een analyse 
van een van de interviews in mijn onderzoek: van een 
Marokkaanse interviewer (Ila) met een Marokkaanse 
geïnterviewde (Said). In deze voorbeeldanalyse laat  
ik in zeven stappen zien hoe een positioneringanalyse 
op drie analyseniveaus (verhaallijnen, interactie  
en lokale morele contexten) eruit kan zien. Daarna 
voeg ik in de tweede paragraaf enkele aanvullende 
analytische middelen toe ten behoeve van het 
analyseren van gezond leven in alle pluriformiteit en 
potentialiteit. Tot slot vat ik het in dit hoofdstuk 
samengestelde analytisch kader samen.
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7.1. Introductie van het analytisch kader: positioneringstheorie
In deze paragraaf introduceer ik de positioneringstheorie als analytisch kader in mijn 

onderzoek. Eerst karakteriseer ik deze theorie en geef ik aan waarom deze volgens mij aansluit bij 
de reeds verzamelde analytische en aandachtrichtende begrippen (zoals actorschap, identiteit, 
gezond leven als dynamische relatie tussen individu en omgeving en als moreel en ideologisch 
fenomeen). Daarna expliciteer ik aan de hand van de analyse van een voorbeeldcasus (Saids 
vertelling) zeven analysestappen om de analyseprocedure handen en voeten te geven.

7.1.1. Relevantie van de positioneringstheorie voor het onderzoek naar gezond leven
De positioneringstheorie is ontwikkeld door Rom Harré in samenwerking met Bronwyn 

Davies en Luk van Langenhove (Davies & Harré, 1990; Harré & Langenhove, 1999a), onder andere 
in het boek Positioning Theory. Moral Contexts of Intentional Action (1999a). Het woord theorie 
gebruiken de auteurs nadrukkelijk als aanduiding voor een methodologisch kader, niet alleen als 
aanduiding voor een inhoudelijk kader. Voor een goed begrip van de inhoudelijke en 
methodologische relevantie van de positioneringstheorie voor mijn narratief-psychologische 
onderzoek naar gezond leven leg ik nu eerst kort het centrale begrip positionering uit. Dit is een 
spatiële en dynamische metafoor om te beschrijven hoe mensen zichzelf positioneren (en 
gepositioneerd worden door gesprekspartners) in conversaties (en verhalen daarbinnen). 
Positionering is bedoeld als alternatief voor de tot dan toe veelgebruikte opvatting van rollen, die 
te statisch zou zijn en vooral het formele en rituele karakter van sociale interacties zou 
beschrijven. De focus op conversaties richt de aandacht op geleefde (taal)praktijken in plaats van 
de formele taal tot uitgangspunt te nemen1. Een positie is een sociale locatie, die mensen moeten 
bewerkstelligen, uitvoeren. Mensen hebben dus geen positie maar performen een positie met alle 
elegantie, onhandigheid, (on)bewustzijn en (on)oprechtheid die daarbij een rol kunnen spelen 
(Bamberg & Zielke, 2006). Op dit punt sluit de positioneringstheorie goed aan bij de 
theatermetafoor van Goffman (1959) die aan de basis ligt van de gekozen dramaturgische 
weergave van interviewfragmenten in mijn onderzoek (zie §6.2.3.)

Positionering beschrijven de ontwikkelaars van de positioneringstheorie als volgt:

“In making choices between contradictory demands there is a complex 
weaving together of the positions (and the cultural/social/political meanings 
that are attached to those positions) that are available within any number of 
discourses; the emotional meaning attached to each of those positions which 
have developed as a result of personal experiences of being located in each 
position, or of relating to someone in that position; the stories through which 
those categories and emotions are being made sense of; and the moral system 
that links and legitimates the choices that are being made” 
(Davies & Langenhove, 1999, p.49)

1 Harré, Davies en Van Langenhove zijn geïnspireerd door de machtswerking van taal die blootgelegd is door de 
feministische psychologie en door het werk van Judith Butler (o.a. Gender Trouble. Feminism and the subversion of 
identity, 1990). Aan Butlers notie performativiteit en aan Austins ‘speech act theorie’ (1961) ontlenen zij de gedachte 
dat taal ‘werkt’ en dat niet het abstracte taalsysteem maar de concrete sociale en materiële effecten van het gebruik 
van alledaagse taal onderwerp van onderzoek zou moeten zijn.
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In deze omschrijving komt naar voren dat de betekenis die aan posities wordt toegekend, 
kan variëren naar gelang de culturele, sociale en politieke context, de emoties waarmee ze 
geassocieerd worden, de verhalen over die betekenissen en emoties, en het morele systeem 
waarin een bepaalde positionering gelegitimeerd wordt. Hiermee zijn al drie belangrijke 
inhoudelijke overeenkomsten gegeven met de narratief-psychologische benadering van gezond 
leven. Hierin was namelijk aandacht voor de contextuele inbedding, emoties, intenties en 
bedoelingen, en het morele en ideologische karakter van gezond leven.

Een inspiratiebron van de positioneringstheorie is het werk van de Russische psycholoog 
Vygotsky, waarin de ontwikkeling van het kind in een talige en relationele praktijk centraal staat. 
Deze ontwikkelingspsychologische insteek sluit nauw aan bij het dialogische perspectief op de 
ontwikkeling van zelf en identiteit (§5.2.), en op de veronderstelde co-constructie van gezond 
leven in interviews (§6.1.). Het is bovendien de dynamische opvatting van posities die narratieve 
onderzoekers zoals Michael Bamberg (1997b, 2003, 2004b) en Rebecca Jones (2002, 2006) 
aantrekkelijk vinden voor hun analyse van subjectiviteit, identiteit en actorschap. Door aandacht 
te hebben voor hoe sprekers zichzelf positioneren én door anderen gepositioneerd worden, biedt 
de positioneringstheorie goede aanknopingspunten voor de analyse van actorschap in relatie tot 
anderen. Het genoemde keuzeproces ten aanzien van de beschikbare posities in een bepaalde 
context veronderstelt een bepaalde mate van actorschap ten opzichte van canonieke en 
dominante narratieven (§5.2.). Naast de analyse van onmiddellijke, sociale en retorische effecten 
in de interviewinteractie (zoals het construeren van identiteit of ‘saving face’), kan met een 
positioneringsanalyse ook de wijdere ideologische context zichtbaar gemaakt worden. 

Naast deze meer inhoudelijke relevantie is de positioneringstheorie bruikbaar voor mijn 
onderzoek, omdat dit kader concrete methodologische handvatten biedt en reeds door narratieve 
onderzoekers wordt gebruikt. Omdat de methode gebruik maakt van het narratieve begrip 
verhalen om de positionering in conversaties te analyseren, is deze in het bijzonder geschikt voor 
een narratieve onderzoeksmethode. Interessant is verder dat de auteurs verschillende soorten 
positionering onderscheiden, zoals doelbewuste, gedwongen en impliciete positionering 
(Langenhove & Harré, 1999). Met behulp van deze twee begrippen kan onderscheid worden 
gemaakt tussen meer of minder reflectieve en strategische vormen van positionering. Op deze 
manier kan de positioneringtheorie tegemoet komen aan het uitgangspunt in dit onderzoek dat 
mensen meer zijn dan rationele beslissers. Het spatiële karakter van positionering is bovendien 
relevant met het oog op het toelaten van meer dan temporele ordeningsprincipes (zie de 
verruimingen van het kleine verhaal §4.2.3).

Tot slot biedt de positioneringstheorie de mogelijkheid om een narratieve analyse op 
meerdere niveaus te doen, zoals Murray (2000b). Deze multilevel analyse is door Michael 
Bamberg verder ontwikkeld in zijn toepassing van de positioneringstheorie in het narratieve 
onderzoek. Hij onderscheidt drie analyseniveaus: 

1. het niveau van verhaallijnen: het meest tekstuele niveau van de positionering van 
karakters in verhaallijnen;

2. het interactieniveau: de interactionele of communicatieve context waarin de positionering 
van spreker en luisteraar aan de orde is;

3. het niveau van lokale morele contexten: de positionering van subjecten op het meest 
abstracte, ideologische niveau. 
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Deze drie niveaus bouwen op elkaar voort. De analyse begint op het niveau van de 
verhaallijnen en werkt vervolgens ‘van binnen naar buiten’, van het eerste via het tweede niveau 
toe naar een analyse van de verschillende manieren waarop sprekers zich zelf positioneren en 
gepositioneerd worden door anderen in een morele context van intentioneel spreken en 
handelen. In het vervolg van deze paragraaf geef ik een voorbeeld van een narratieve 
positioneringsanalyse op drie niveaus. Ik pas deze analysemethode stapsgewijs toe op een 
voorbeeldcasus: het interview dat Ila (een Marokkaanse hoogopgeleide interviewer) hield met 
Said (een laagopgeleide, gehuwde man met 5 kinderen, leeftijd onbekend2).

7.1.2. Niveau 1: Verhaallijnen
Op het eerste niveau identificeert de onderzoeker verhaallijnen. Het begrip verhaallijnen 

heb ik niet eerder gebruikt. Ik zal daarom uitleggen waarom ik dit begrip verkies boven de 
alledaagse term verhaal of de term narratief. Het begrip verhaal vind ik te algemeen en het heeft 
net als het begrip narratief de connotatie van groot verhaal. Omdat ik ruimte wil laten voor kleine 
verhalen en de mogelijkheid dat mensen slechts stukjes en beetjes van grotere verhalen 
aanroepen in hun persoonlijke vertelling, spreek ik bij voorkeur over verhaallijnen. Het begrip 
verhaallijnen biedt een flexibeler handvat dat zowel een complete, gesloten narratief kan 
omvatten als een gefragmenteerd stukje verhaal. Hiermee sluit ik aan op de terminologie die 
Bamberg (1997b, 2003, 2004b) hanteert in de formulering van interpretatieve vragen om de 
positionering per niveau te analyseren. Op dit eerste niveau luidt die vraag: ‘Hoe zijn de karakters 
gepositioneerd in verhaallijnen?’ Worden zij bijvoorbeeld geportretteerd als held of als 
slachtoffer?3 De interpretatieve vraag naar de positionering van karakters richt daarmee de 
aandacht op actorschap (zie §5.2.). 

Bamberg (1997b, 2003, 2004b) hanteert geen duidelijk omschreven definitie van een 
verhaallijn. Daarom baseer ik me voor de samenstelling van een verhaallijn op de vijf elementen 
die Bruner (1990) aan Burke ontleent: 1) een scène waarin 2) actoren die 3) handelingen 

verrichten met 4) een bepaald gewenst of gevreesd doel of intentie, en daarbij 5) hulpmiddelen 

inzetten. Deze elementen kunnen uit balans zijn. In dat geval is er sprake van ‘trouble’, dat in het 
Nederlands zoiets betekent als een probleem of mankement. Voorbeelden hiervan zijn dat een 
verrichte handeling (gezond eten) niet leidt tot het gewenste doel (afvallen), of dat de actor (een 
arbeidsmigrant) niet past in een bepaalde scène (Nederland). De vijf elementen vormen samen 
een dramatische pentad (vijfhoek). Dramatisch verwijst hier naar verhalen als afwijkingen van 
canonieke scripts met bijbehorende morele consequenties. Verhalen zijn altijd moreel geladen. In 
het vertellen van verhalen verhouden mensen zich tot wat hoort of wat als waardevol wordt 
gezien in een culturele context (Bruner, 1990). 

De terminologie van Burkes pentad zoals door Bruner (1990) weergegeven, heb ik als 
volgt aangepast om verwarring met andere begrippen te voorkomen en om beter de aansluiting te 
vinden bij gezond leven: 

2 Een ingevulde lijst met biografische gegevens ontbreekt bij dit interview. Of dit een keuze van de interviewer of 
geïnterviewde is geweest, is mij onbekend. De hier weergegeven gegevens heb ik ontleend aan informatie uit het 
interview.

3 De kleuring van held of slachtoffer, die herhaaldelijk terugkomt in narratief onderzoek, weerspiegelt in mijn optiek een 
Westerse subjectopvatting, waarin we gepreoccupeerd zijn met heldendom. Dit is niet noodzakelijk een universeel 
geldende invulling van actorschap.
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Omdat ik • scène al gebruik als aanduiding in de dramaturgische weergave van fragmenten, 
gebruik ik de term setting of locatie om aan te geven waar een verhaallijn zich afspeelt. 
De aanduiding actoren vervang ik liever door • karakters (of door nog specifiekere, uit de 
literatuurwetenschappen bekende, aanduidingen als protagonisten en antagonisten of 
hoofd- en bijpersonages) om duidelijk het onderscheid te kunnen maken tussen de 
positionering op verhaallijnniveau en het actorschap van het levende subject. Het is 
namelijk belangrijk dat de analist zich realiseert dat een karakter in een verhaallijn niet 
samenvalt met het levende subject van vlees en bloed dat het onderwerp van studie is 
(Day-Sclater, 2003). Het karakter dat figureert in een verhaallijn is ook niet hetzelfde als 
de verteller van het verhaal, waarop het tweede niveau dat hierna aan bod komt zich richt. 
De • handelingen die plaatsvinden vul ik aan met gebeurtenissen om zowel het gezonde 
leven dat mensen actief sturing geven én het gezonde leven dat hen overkomt te accom-
moderen. 
Om dezelfde reden zou ik • doelen en intenties willen aanvullen met al dan niet vooraf en 
opzettelijk bedoelde resultaten. 
De • hulpmiddelen tenslotte breid ik uit met helpers om de mogelijkheid dat anderen een 
bijdrage leveren aan gezond leven in de analyse een plek te geven. Het gaat in gezond 
leven als dynamische relatie met de omgeving namelijk niet alleen om de fysieke, maar 
ook om de sociale en maatschappelijke omgeving. Die komt weliswaar op het tweede en 
derde positioneringsniveau ook aan de orde, maar wordt op deze manier al voorbereid in 
de analyse op het eerste niveau. 

Stap 1. Verkenning van de globale positionering in het interview als geheel
Mijn eerste stap in de analyse is het krijgen van een beeld van Saids globale positionering 

in het interview als geheel4. Aan het begin van het interview schetst Said zijn situatie toen hij in 
Nederland kwam: 

Fragment 7.1. Met handen en voeten praten5

SAID: Toen ik hier kwam in 1965, was, waren wij welkom in Nederland, was alles 1. 
leuk. Echt waar, je kon2. 6, ondanks dat wij helemaal geen woord Nederlands spraken, 
ook geen ‘goedemorgen’ en ook geen ‘brood’ dat ik zelf haalde in de supermarkt. 3. 
Nee, nee, nee alleen met onze handen en voeten. En toch waren wij welkom. Ik kan 4. 

4 Ik beperk me hier tot de positionering van de geïnterviewde en voeg pas in tweede instantie (bij het tweede 
positioneringsniveau) de interactie met de interviewer toe. Het gaat me namelijk om een stapsgewijze inleiding op de 
positioneringsanalyse. In de uiteindelijke rapportage hoeft deze volgorde niet te worden aangehouden, maar kan een 
schets van het interview als geheel, inclusief de analyse van de interactie, onderdeel uitmaken van de introductie op 
een bepaalde analyse. Deze toevoeging aan de globale schets van het interview is bijvoorbeeld belangrijk als de 
interactie een centraal onderwerp is in de verdere analyse.

5 De fragmenten zijn weergegeven in de ruwe transcriptversie en niet als dramaturgische weergave. De reden hiervoor 
is dat het om een vertaald interview gaat, waardoor teveel linguïstische informatie ontbreekt voor een verantwoorde 
dramaturgische analyse.

6 Deze zin is niet afgemaakt, er ontbreekt een werkwoord dat specificeert wat ‘je toen kon’. Dit is een voorbeeld van een 
‘gat’ (§5.1.3.). Ik grijp daarom als onderzoeker niet in om de zin van Said volledig te maken, maar laat het onafgeronde 
karakter bestaan. Een interpretatieve vraag richt zich op de betekenis van dit gat. Ik vraag me af wat hij toen nog kon 
en wat de functie is van het open laten en het suggereren in plaats van het invullen van de mogelijkheid van toen. 
Daarbij neem ik in overweging dat het gat ook een consequentie kan zijn van de vertaling door Ila van dit interview en 
niet inherent is aan de oorspronkelijke bewoordingen van Said. Ik neem zo voorzichtigheid in acht om dit linguïstisch 
analytisch middel te gebruiken in vertalingen.
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me nog herinneren hier in Rotterdam, was echt een klein dorp, dat je makkelijk kon 5. 
lopen van noord naar zuid van zuid naar west, overal.6. 

Deze aanvangssituatie contrasteert hij later in het interview met zijn huidige situatie:

Fragment 7.2. Niet praten maar werken

Ondanks dat ik nu mijn boodschap zou kunnen uitspreken, zeggen ze altijd, 1. 
“wat zeg je? Wat zeg je?” Daar word ik ook helemaal een beetje ja gedeprimeerd 2. 
van. Waarom toen wel, en waarom nu niet meer? En als je dat gaat vertellen tegen 3. 
mijn kinderen, Mijn kinderen zeggen jij bent dom pappa. Waarom heb jij de 4. 
Nederlandse taal niet geleerd?” Nou zeg tegen hen, “ik heb keihard gewerkt om, 5. 
jullie hier laten komen. Ik heb keihard gewerkt om een groot huis voor jullie 6. 
voor de toekomst bouwen”. Maar, zij zeggen altijd, “wij hebben dat helemaal niet 7. 
nodig. Wij hebben geen huis nodig in Marokko, wij hebben hier dat nodig”. 8. 
Zij weten het 9. niet. Zij weten niet dat hier is alleen onbezorgd werkland, meer niet. 
Want we worden10.  toch niet geaccepteerd? Straks worden onze kinderen misschien 
weggestuurd.11. 

Wat betreft zijn fysieke gezondheid geeft hij aan helemaal versleten te zijn en amper te 
kunnen lopen. Het eerste gedeelte van het interview is een opsomming van de oorzaken van zijn 
fysieke ongezondheid. De oorzaken die hij aanwijst zijn divers, maar een van de belangrijkste 
oorzaken is volgens hem dat zijn zonen niet naar hem luisteren. Gaandeweg ontstaat een beeld 
van Said als iemand die niet praat met de Marokkanen in Nederland, niet met de hulpverlening, 
niet met zijn zonen en ook nauwelijks met zijn dochters (dat doet zijn vrouw), noch met de 
onderwijzers op school. Hij wil graag dat zijn vrouw samen met hem de opvoeding doet en één 
lijn trekt naar de kinderen. Hij ziet de waarde van de hulpverlening niet, omdat die volgens hem 
altijd de kant van het kind kiest en nooit die van de ouders. Hij is het “helemaal spuugzat. Ze 
willen ons helemaal niet accepteren en daardoor word ook ziek van”. Een andere bron van ziekte, 
en een reden waarom hij niet langer met anderen praat, is zijn oudste zoon die in de gevangenis 
zit vanwege het dealen van drugs. Hij heeft geen contact met hem. 

Fragment 7.3. Niet praten en niet luisteren

Ik ben ongerust over mijn dochter, mijn zoons kan me niet schelen, omdat ze willen 1. 
toch niet luisteren […]. Ik heb tegen hem gezegd “je moet goed luisteren”. Ze zagen 2. 
dat ik kapot aan ga, soms blijf ik in bed. Dat ik helemaal niet uit bed kom. Ik wil ook 3. 
niet naar buiten, omdat vroeger iedereen had respect aan mij. Maar nu niet meer 4. 
omdat mijn zoon zit ook vast in de gevangenis, mijn zoon heeft ook rotzooi gemaakt 5. 
en hij is bekend met die drugs ellende. En daardoor heb ik helemaal geen zin om met 6. 
de Marokkanen te praten en ik schaam mij om hier te blijven.7. 

Als oplossing voor zijn situatie ziet hij teruggaan naar Marokko zodra zijn dochters 
getrouwd zijn, want als hij daar is, voelt hij zich helemaal gezond. Daar heeft hij een groot huis 
gekocht. “Ik heb een heel groot huis. Ik heb een heel heel groot en modern en ik heb alle spullen 
daar thuis”. Maar zijn vrouw wil niet remigreren (zie bijlage II over dit zogeheten 
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‘terugkeerdilemma’), waardoor de enige gezonde oplossing die Said ziet niet haalbaar lijkt. Tot 
zover de inleidende beschrijving van Saids positionering in het interview als geheel.

Stap 2. De identificatie van elementen, plots en verhaallijnen 
Mijn tweede stap is de identificatie van elementen van verhaallijnen met bijbehorende 

plots. Ik begin met de identificatie van de locatie, die in Saids betekenisverlening direct 
gekoppeld is aan tijd. De reden dat ik met dit element begin (een andere volgorde is ook mogelijk) 
is omdat Said zelf de spatiotemporele breuklijnen in relatie tot gezondheid en ziekte het meest 
duidelijk voor het voetlicht brengt en ik vanuit zijn betekenisverlening wil beginnen, van 
binnenuit. Om de verwevenheid van plaats en tijd een plek te geven in de pentad kan hieraan 
expliciet tijd als element worden toegevoegd7. Ook in de karakterisering van Rotterdam als meer 
specifieke locatie komt de spatiotemporele lijn terug in de transformatie van een dorp tot stad, 
waarin met handen en voeten praten (middel) niet langer geaccepteerd of voldoende is. Het met 
handen en voeten praten was voldoende voor het doen van dagelijkse boodschappen en basale 
communicatie (doel). Het deed ook geen afbreuk (‘toch’ in fragment 7.1. r. 4) aan het gevoel 
welkom te zijn. In de grote stad Rotterdam van nu daarentegen word je geacht de Nederlandse 
taal te spreken. 

Wat is nu voor Said de gezonde tijd-ruimte? Nederland vroeger beschrijft hij in positieve 
bewoordingen en Nederland nu in ambivalente bewoordingen: ‘alleen onbezorgd werkland’ 
(fragment 7.2. r 8). Ambivalent omdat onbezorgd leven een invulling zou kunnen zijn van 
(mentaal) gezond leven, maar zoals Said het voorstelt, is Nederland als alleen werkland 
zorgwekkend. Want, zo verbindt hij deze kwalificatie van de locatie aan een onwenselijk 
resultaat, in dit land worden we toch niet geaccepteerd. In het Nederland van de toekomst bestaat 
zelfs de mogelijkheid dat ‘onze kinderen misschien worden weggestuurd’ (fragment 7.2 r. 9). Er zit 
ook een direct voor gezond leven relevant gevreesd resultaat in het gedeprimeerd raken, het er 
kapot aan gaan, het in bed blijven. Deze ongezonde situatie kenmerkt het Nederland van nu. Het 
label gezond reserveert Said voor Nederland vroeger en Marokko in de toekomst. 

Hiermee zijn een aantal locaties en resultaten/doelen, en de verbinding daartussen 
geïdentificeerd, zodat de eerste stap richting de formulering van een verhaallijn en een 
bijbehorend plot gezet is. Om precies te begrijpen wat Saids leven nu gezond of ongezond maakt 
(dat is immers mijn vraag), vervolg ik de analyse van elementen. Welke karakters spelen een rol 
in zijn verhaal? En welke handelingen verrichten deze karakters of welke gebeurtenissen 
overkomt hen? Said zegt helemaal gezond te zijn in Marokko waar hij een groot huis heeft 
gebouwd. Het handelen van de protagonist (ik = Said) bestaat uit het migreren naar Nederland 
om daar keihard te werken om (met de geïmpliceerde opbrengst daarvan) voor zijn gezin een 
groot huis te bouwen in Marokko. Uiteindelijk zou hij (rijk en gelukkig?) kunnen remigreren als 
succesvolle migrant. Ik zie echter ook een andere protagonist, de onwetende kinderen, die de 
dreiging om te worden weggestuurd boven het hoofd hangt. En ik zie een beschaamde Said als 
protagonist, wiens handeling eruit bestaat terug te gaan naar Marokko waar hij een groot huis 
heeft. Het hebben van een groot huis is zoals Said het hier verwoordt eerder doel op zichzelf dan 

 

7 Over de manier waarop tijd en plaats/ruimte door sprekers wordt aangehaald heeft de Grieks-Britse onderzoeker 
Georgakopoulou (2003) een vrij uitgebreide en minutieuze methodologische verhandeling gegeven. Weergave hiervan 
voert voor deze inleiding op het analytisch kader echter te ver.
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middel. Het middel is geld verdienen. Een idee over de aantrekkelijkheid van het grote huis als 
doel leid ik af uit de kwalificaties ‘groot en modern’ en ‘daar thuis’. 

Die aantrekkelijkheid (hier verschijnt trouble op het toneel als aandachtspunt in de 
analyse), wordt tegelijkertijd ondermijnd én vergroot door de zonen die niet luisteren, schaamte 
om de criminele zoon, de kinderen die hem een domme papa noemen en niet mee willen 
verhuizen, net zomin als zijn vrouw. Het vooruitzicht van het grote huis leidt niet tot het gewenste 
doel van een waardering voor zijn inspanningen. Integendeel, het ongewenste en naar het lijkt 
onverwachte resultaat is dat hij zich schaamt en kapot gaat. Uiteindelijk zijn het niet alleen zijn 
zonen, maar zelfs alle karakters in het verhaal die bijdragen aan zijn ongezondheid. Die andere 
karakters (zij) treden op als actor, terwijl de ik (Said) als machteloos wordt geportretteerd: als 
iemand naar wie niet geluisterd wordt, en die zich niet verstaanbaar kan maken.8 De impliciete 
verbinding die Said legt tussen de handelingen en gebeurtenissen en het ongezonde resultaat zou 
ik samenvatten als ‘ze luisteren niet en daarom ben ik ongezond’ (expressieve causaliteit, zie 
§5.2.1.). Er mist een explicitering waarom het niet luisteren tot ongezondheid leidt. Ziet hij het 
niet luisteren van anderen als oorzaak van zijn ongezondheid, van zijn verlies aan zin om te 
praten met andere Marokkanen, of is het vooral zijn criminele zoon waarvoor hij zich schaamt, of 
een combinatie hiervan omdat beide resulteren in ondermijning van zijn autoriteit als man en 
vader?9 

Stap 3. Aanduiding van verhaallijnen en hun onderlinge relatie 
Op basis van de nu geïdentificeerde elementen en plots bedenk ik als derde stap welke 

verhaallijnen ik zou onderscheiden en hoe ik die zou noemen. Daarbij speelt de vraag naar de 
relatie tussen de verhaallijnen een rol en het niveau waarop ik een verhaallijn besluit te 
benoemen. De narratieve onderzoeker kan daarbij gebruik maken van gangbare strategieën in 
kwalitatief onderzoek om data na eerste analyse te structureren, synthetiseren en hiërarchiseren 
(denk bijvoorbeeld aan het maken van matrices, pijldiagrammen, mindmaps enzovoorts). Ik heb 
ervoor gekozen een matrix te maken (zie tabel 1). Mijn onderscheid tussen verhaallijnen en de 
benaming daarvan zijn bedoeld als voorbeeld van hoe de analist deze stap kan aanpakken (in 
plaats van de enige mogelijke of uitputtende interpretatie noch van strategieën). Deze stap vereist 
in ieder geval een weging van de relevantie voor de vraagstelling (onderzoekerperspectief) in 
combinatie met het recht willen doen aan de positionering vanuit vertellerperspectief. Ik kom tot 
drie verhaallijnen, die ik benoem op basis van de karakterisering van de drie tijden. Deze 
karakterisering als eenvoudig of ambigu richt de aandacht op de openheid en pluriformiteit 
binnen deze tijden, wat een indicatie is voor de mogelijkheden hierin gezond potentieel en 
belemmeringen daarvan op te sporen (voor de alternatieve aanduidingen tussen haakjes zie het 
derde positioneringsniveau). 

8 Verstaanbaar betekent nu meer dan een brood kunnen bestellen, zie volgende uitgebreide fragment.
9 Het is niet duidelijk of het ontbreken van duidelijke verbindingen te maken heeft met de gebrekkig vertaling of dat die 

verbindingen sowieso ontbraken. Daarom moet enige voorzichtigheid in acht worden genomen bij de bepaling van het 
plot. 
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Tabel 1. Samenvatting verhaallijnen

Verhaallijn
element

1. Nostalgie naar het eenvoudige 
verleden verhaallijn (succesvolle 
migrant)

2. Ambigue heden 
verhaallijn (miskende 
migrant)

3. Ambigue toekomst 
verhaallijn (succesvolle 
migrant)

Lokatie/ scène Rotterdam als dorp/ Nederland 
vroeger

Rotterdam als stad/ 
Nederland nu (onbezorgd 
werkland)

Nederland/ Marokko 
toekomst

Protagonisten & 
antagonisten

Onbezorgde en mobiele ik (Said) 
die wordt gepresenteerd als 
onderdeel van wij (impliciet: 
Marokkanen) & iedereen (lijkt naar 
Marokkanen te verwijzen) en niet 
nader genoemde antagonisten 
(impliciet: Nederlanders)

Niet luisterende zonen 
(waaronder een criminele 
zoon) en dochter, 
Marokkanen & een domme 
papa en beschaamde ik 
(Said)

Succesvolle én beschaam-
de ik (Said) & onwetende 
kinderen, niet meewer-
kende vrouw

Handelingen/ 
gebeurtenissen

Brood halen, lopen Niet luisteren & in bed 
blijven liggen, binnen 
blijven

Weggaan & weggestuurd 
worden

Middelen & helpers Met handen en voeten praten Zelf Nederlands spreken & 
luisterende kinderen

Impliciet: De opbrengst van 
het harde werken 

Doelen & resultaten Keihard werken en een groot huis 
bouwen, welkom zijn

Gedeprimeerd zijn, kapot 
gaan, verlies van zin, niet 
geaccepteerd worden

Niet geaccepteerd worden 
& Een groot en modern 
huis hebben

Deze drie verhaallijnen kunnen ieder op zichzelf geanalyseerd worden. Binnen de twee 
laatste (heden en toekomst) verhaallijnen is sprake van ambivalentie, dus ‘trouble’ (weggaan en 
weggestuurd worden bijvoorbeeld). Een aparte analyse van deze verhaallijnen en de ambivalente 
positionering daarbinnen in detail past bij een kleine verhalenbenadering. Vanuit een grote 
verhalenbenadering gaat de analist op zoek naar een overkoepelend plot. Zo zou ik op basis van 
de spatiotemporele positionering van de karakters in de drie verhaallijnen de lokaties kunnen 
samenvatten als een transitruimte10. Nederland percipieerde en percipieert hij alleen als een 
tijdelijke werkomgeving. Zijn thuis (letterlijk en figuurlijk) is in Marokko. Deze verhaallijn wordt 
echter doorbroken, doordat zijn vrouw en kinderen niet mee willen gaan. In dit overkoepelende 
plot lijkt de tijdlijn zoals Said die zich had voorgesteld (van hard werken in het verleden naar een 
succesvolle toekomst) geen rekening te houden met de realiteit van het heden. 

Deze vorm van ‘trouble’ wordt zichtbaar door de drie verhaallijnen in onderlinge 
samenhang te bekijken. Dit brengt me ertoe het aantal verhaallijnen die onder dat 
overkoepelende plot vallen, terug te brengen tot twee: 1) een eenduidige, niet op de huidige 
situatie aangepaste verhaallijn (verleden-toekomst) en 2) een ambigue, in ongezondheid 
resulterende verhaallijn (heden). In de eerste verhaallijn triomfeert Said als succesvolle migrant 

10 Saids perceptie komt overeen met de aanname die aan het Nederlandse migratiebeleid, of beter gezegd het 
ontbreken daarvan, ten grondslag lag volgens de Tweede Kamercommissie Blok (2004). Niet alleen de Nederlandse 
overheid maar ook de arbeidsmigranten zelf gingen van een tijdelijk arrangement uit. Deze analyse laat zien wat de 
consequenties hiervan kunnen zijn in een individueel leven.
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en is er sprake van actorschap. In de tweede verhaallijn portretteert hij zichzelf als machteloos. 
Het antwoord op de interpretatieve vraag naar de positionering van de karakters in de 
verhaallijnen is de gehele bovenstaande analyse, die culmineert in deze constatering ten aanzien 
van zijn actorschap. Op dit niveau gaat het nog niet om de constructie van actorschap in relatie tot 
canonieke of dominante verhalen (zie §5.2.). Dit gebeurt pas op niveau 3. Op dit niveau biedt de 
positionering van de karakters in de verhaallijnen de eerste aanwijzing voor actorschap. 

De twee verhaallijnen lijken in het interview te stollen tot een zwart-wit tegenstelling van 
twee grote, massieve verhalen met ofwel een held ofwel een slachtoffer in de hoofdrol die beide 
niet langer houdbaar lijken (letterlijk gerepresenteerd door het Grote Huis in Marokko dat daar 
leeg staat te wachten). Om de ontwikkeling van deze twee verhaallijnen in het interview te volgen, 
is de interactie met de interviewer van belang.

7.1.3. Niveau 2: Interactie
Op het tweede niveau stelt Bamberg twee interpretatieve vragen: 1) hoe vertellers zich 

ten opzichte van luisteraars positioneren of gepositioneerd worden en 2) wat de 
interactie(modus) kenmerkt. De beantwoording van deze vragen illustreer ik aan de hand van de 
analyse van een uitgebreid fragment vanaf het moment dat Ila zijn interviewerrol van 
empathische luisteraar niet meer vol kan houden en tegengas gaat geven. Dit doet hij in reactie op 
Said die hem rechtstreeks adresseert en bovendien met een niet bepaald politiek correct 
voorbeeld komt van het slaan van kinderen als opvoedingsstrategie. 

Fragment 7.4. Variatie in praten en luisteren

SAID: Kijk meneer1. 11, als je had de politie mij de kans gegeven, had ik mijn oudste 
zoon helemaal in de goeie pad gebracht, gegarandeerd. Als je, en dat hoor ik ook 2. 
in de moskee, als je allemaal [heb gewoon] recht krijgen om hun kinderen te 3. 
corrigeren, waren wij niet in deze ellende beland. Maar dat mag niet, dan moeten 4. 
wij altijd luisteren wat de Nederlanders zegt.5. 
ILA: Maar, er is altijd een middenweg.6. 
SAID: Een middenweg, met deze kinderen? geen sprake van. Ze willen toch niet 7. 
leren, ze willen toch niks doen. En, ze willen gewoon 8. hier blijven hangen omdat ze 
zijn vrijer.9. 
ILA: Ja, maar in Marokko zijn nu ook de kinderen vrijer, daar mag de ouders ook niet 10. 
zomaar slaan.11. 
SAID: Ja, dan komen jullie met die praatjes, jullie, ja wie is jullie, je zegt dat in 12. 
Marokko de kinderen worden niet geslagen. wie zegt dat?13. 
ILA: Ik, omdat ik ga ook [mijn land], Marokko. Ik kijk ik lees de krant en dat in 14. 
Marokko er is ook een hele ontwikkeling [.]. De kinderen hebben ook meer recht.15. 
SAID: Ja ja ja ja, maar zij moeten hier proberen onze kinderen te corrigeren. En 16. 
zonder klap uitdelen kunnen ze helemaal niet luisteren.17. 
ILA: En als je blijft je alleen met klap dan ga je gewoon verder met je gezondheid, 18. 

11 Cursiveringen door mij toegevoegd om de aandacht van de lezer te richten op elementen die ik later in de analyse 
expliciteer.
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ja verpesten.19. 
SAID: Kan me niet schelen, ik leef al ongezond. Er is al helemaal geen ideaal geval 20. 
om hier gezond te leven. Dat is onmogelijk, omdat alles werkt tegen. De school heeft 21. 
commentaar. Je doet het niet goed, je komt niet.22. 
ILA: Maar luister eens meneer, als je gaat naar de leerkracht,23. 
SAID: Dan gaat hij altijd in het snel-nederlands praten. En dan moet mijn jongste 24. 
zoon, moet die vertaling maken. En ik weet niet of dat, wat hij zegt juist ja of nee. 25. 
Ik volg hem niet zo honderd procent.26. 
ILA: en als je zegt tegen de directeur alsjeblieft laat een tolk maar komen?27. 
SAID: “Nee, we hebben geen tijd”. En zodoende ik weet helemaal niet wat er word 28. 
gezegd op school. Maar soms, neem ik mijn dochter mee en ik geloof mijn dochter 29. 
zegt de waarheid. Maar met mijn 30. zoons? Ja, ik vertrouw het niet.
ILA: Dat zeg jij nou regelmatig, maar hoe kun je het vertrouwen bouwen tussen jouw 31. 
twee zoons? (...lange stilte)32.  Kan niet bestaat niet? Is het niet mogelijk om goeie 
hulpverlening te zoeken?33. 
SAID: “Ja ja ja de kinderen hebben gelijk, je moet gewoon luisteren naar de kind”.34. 
ILA: Nou, als de kinderen er beter van worden, waarom niet?35. 
SAID: Ja, maar denkt u dat gaat mijn gezondheid verbeteren?36. 
ILA: Ik geloof het wel, want als je denkt aan jezelf. Dan denk je gewoon wat goed is 37. 
voor jou, en voor jouw gezin dan gaat het een ja een stap voorwaarts.38. 
SAID: (.) Nee, dat lukt niet. Ik zou liever terug naar Marokko.39. 
ILA: In Marokko, zou jij 40. gezond leven?
SAID: Ja, natuurlijk, dat heb ik gezegd, daar heb ik een mooi huis. Daar kan ik wel 41. 
gewoon lekker zitten en de rest bekijkt het maar.42. 
ILA: Dus, je zit hier gewoon tegen jouw zin?43. 
SAID: Eigenlijk ja tegen mijn zin, (.) omdat er is niks meer hier te beginnen, 44. 
te zoeken. 45. 
ILA: Maar, met alle respect je bent aan het generaliseren, je wil gewoon jouw 46. 
zin krijgen.47. 
SAID: Ja tuurlijk waarom niet? Ik heb die kinderen gemaakt om te luisteren.48. 
ILA: Maar wil je tegen mij zeggen hoe belangrijk is 49. gezond leven voor jou?
SAID: Ja, het is zeer, het is zeer belangrijk, als je het kunt. Omdat, er zijn veel 50. 
Marokkanen die hebben het goed getroffen, die hebben goeie kinderen gekregen. 51. 
En daardoor worden zij heel gezond.52. 
ILA: Heb jij met hun gesproken, hoe hebben zij dat gedaan met hun kinderen?53. 
SAID: Nee tuurlijk niet, ik wil dat helemaal niet horen, omdat dat wordt gewoon 54. 
kwaad waarom deze kinderen niet, waarom de andere kinderen wel.55. 
ILA: Maar, met alle respect als je ga met hun zitten te praten dan is dat ook, een 56. 
voorbeeld. Dan kunnen ze vertellen, hoe hebben ze dat gedaan. Bij hun is het gelukt 57. 
en bij jou wat je noemt niet gelukt is.58. 
SAID: Ja ja ja maar iedereen gaat vertellen wat ik heb niet goed gedaan of iets 59. 
dergelijks.60. 
ILA: Maar ben je nou bewust bezig jouw gezondheid kapot te maken?61. 
SAID: Nee, nee niet echt, ik wil graag 62. gezond leven, maar ja met deze problemen [.]. 
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Ook, ook mijn 63. vrouw die kiest de kant van mij kinderen, dat geeft mij ook veel 
problemen. En daardoor word ik helemaal ja voel ik mij ongezond. Begrijp mij goed, 64. 
ik gebruik helemaal geen medicijnen, hamdoela65. 12, dat ben ik helemaal blij toe. 
Ondanks dat ik nu overal pijn heb. In mijn knieën, in mijn rug, in mijn hoofd, maar 66. 
toch ga ik niet naar de dokter. Omdat je krijgt een medicijn, en ze zeggen altijd, je 67. 
hebt een probleem. Je moet naar RIAGG je moet naar maatschappelijk werk en 68. 
daar heb ik helemaal geen zin in.69. 

Stap 4. De analyse van de wederzijdse positionering door interviewer  
en geïnterviewde 
De interpretatieve vraag die ik hier beantwoord, betreft de manier waarop luisteraars  

(in dit geval de interviewer) de verteller positioneren of hoe de verteller zichzelf positioneert.  
Ik begin met een analyse van hoe Said als verteller zich verhoudt tot de twee verhaallijnen.  
De protagonist in de eenduidig verleden verhaallijn is afwisselend ‘je’ en ‘we/wij’.  
De tweedepersoons protagonist en de verleden tijd waarin deze verhaallijn zich afspeelt zijn 
indicatief voor de relatieve afstand van Said tot deze verhaallijn. De wijvorm is indicatief voor zijn 
identificatie met deze verhaallijn. De combinatie van afstand en identificatie maakt dat ik deze 
verhaallijn zou benoemen als wel wenselijk maar niet langer haalbaar. De wenselijkheid van de 
geschetste situatie blijkt verder uit evaluatieve woorden zoals ‘leuk’ en ‘welkom’. Daarnaast stelt 
Said deze situatie voor als eenvoudig door het gebruik van alledaagse voorbeelden en als 
‘makkelijk’. Ik beluister nostalgie over de verloren vanzelfsprekendheid van het praten met 
handen en voeten in de huidige tijd. Deze evaluatie zou ook als een vorm van commentaar of 
kritiek op het heden beluisterd kunnen worden13. 

Uit Saids positionering ten aanzien van de tweede verhaallijn van de miskende migrant, 
het ambivalente heden en de vrees voor de toekomst is duidelijk te herkennen dat hij de hierin 
geschetste situatie als onwenselijk ziet. Maar dat is nog zacht uitgedrukt. Hij schetst een beeld van 
schaamte, depressie, kapot gaan, criminaliteit en niet-luisterende kinderen, waarin 
aanknopingspunten voor gezond leven ver te zoeken zijn. In de manier waarop Said zich 
positioneert, is weinig te zien van een genuanceerd balanceren tussen posities. 

De interviewer (Ila) legt zich niet neer bij de zwart-wit tegenstelling tussen de twee 
verhaallijnen maar onderneemt allerlei pogingen om barsten te maken in de tweede verhaallijn 
(zie cursiveringen in het fragment voor voorbeelden). Hij gaat niet in op de positionering van Said 
als held in de eerste verhaallijn. Deze verhaallijn verdwijnt daarmee buiten beeld. In termen van 
de eerste interpretatieve vraag op dit niveau gaat Ila tegen Saids positionering als slachtoffer in. 
Ila doet een aantal dingen in deze interactie. Hij probeert een middenweg te vinden, zoals hij 
aankondigt (r.5) door twee bewegingen te maken: 

1) hij bevraagt de vanzelfsprekende waarheid van de miskende migrantverhaallijn en 
2) hij probeert Said te motiveren om hulp te gaan zoeken. 

12 Met dank aan God
13 Om de Saids positionering ten aanzien van morele contexten te bepalen, besteed ik nauwkeurige aandacht aan  

de protagonist en diens oriëntatie. Dit uit microanalytische benaderingen zoals conversatieanalyse en de  
psycholinguïstiek afkomstige analytische middel is ingebracht in narratieve analyse door bijvoorbeeld Bamberg ( 
2003, 1997b), Georgakopoulou (2006a, 2006b) en Emerson en Frosh (2004). 
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Specifieke discursieve strategieën die Ila hanteert om dit voor elkaar te krijgen zijn:
het suggereren van concrete oplossingen (bijvoorbeeld het naar de leerkracht gaan r.23, • 
een tolk vragen, r.27), 
het aanspreken van Saids luistervermogen (r.23), • 
respectvol confronteren (‘maar, met alle respect’ r.46 en r.56), • 
counterargumenten geven bij problemen die Said noemt (dat de oplossing van slaan in • 
Marokko daar ook niet meer gebruikelijk is, r.10), 
proberen een wij-zij denken te doorbreken (door over ‘mijn land’ te spreken, r.14), • 
Saids vanzelfsprekendheden ter discussie stellen (r.40, dat hij in Marokko wel gezond zou • 
leven), zoeken naar een positief alternatief (vertrouwen bouwen, r.31), 
proberen Said te motiveren (voor zijn kinderen, r.35), • 
hem • geloof in een alternatief voorhouden (r.37), 
het aanspreken van Said op zijn verantwoordelijkheid en de consequenties van zijn starre • 
houding (r.61, ben je nou bewust bezig jouw gezondheid kapot te maken?).

Saids houding wordt buigzamer in de loop van dit gesprekje. Zo zwakt hij zijn stellige 
uitspraken op punten af (r.39. ‘ik zou liever terug naar Marokko’), hij valt stil (langdurig r.32 en 
korter r.39), hij begint te luisteren en vragen terug te stellen (r.36), en hij durft kwetsbaarheid te 
laten zien (r.59 ‘maar iedereen gaat vertellen wat ik heb niet goed gedaan of iets dergelijks’). Er 
lijkt (zelfs) heel even een opening naar de mogelijkheid van het creëren van een vertrouwensband 
met zijn zoons te ontstaan (r.34). De door Ila beoogde middenweg lijkt ingeslagen te zijn, zelfs in 
dit korte gesprek. 

Tekstvak 1. 
Tijdens het lezen en analyseren voelde ik irritatie opkomen dat Said zo weinig verantwoordelijkheid 

neemt en alles op anderen afschuift. Tegelijkertijd kon ik me inleven in zijn veranderende leefsituatie 

waarin Rotterdam van een dorp een grote stad werd, de wereld globaliseerde en hij als eenvoudige 

arbeidsmigrant die keihard gewerkt heeft het nakijken had. Ik realiseerde me dat hij wel degelijk de 

verantwoordelijkheid van kostwinner op zich heeft genomen door hard te werken en een huis in 

Marokko van de opbrengst daarvan te kopen. Dat arrangement sluit echter niet meer aan op de 

huidige situatie. In narratieve termen gesteld: de canonieke verhaallijn van de arbeidsmigrant die naar 

het land van werk en honing (aanduiding voor Nederland) vertrekt om een materieel betere toekomst 

voor zijn gezin te verzorgen is aan diggelen gevallen. Een alternatieve verhaallijn heeft voor hem geen 

realiteitsgehalte en aanknopingspunten voor een positievere toekomst in Nederland vind ik niet. 

Ik vond het nog niet eenvoudig me voor te stellen hoe ik Saids verhaal ‘recht’ kon doen en formu-

leerde een aantal goede argumenten om het interview niet teveel aandacht te geven. Ik maakte me 

bijvoorbeeld zorgen om de bijdrage aan de toch al negatieve beeldvorming over Marokkanen.  

Dit interview biedt geen representatief beeld van ‘de Marokkanen’, in ieder geval niet van degenen 

die aan dit onderzoek meededen. Het is het enige interview (van de ZGL-interviews) waarin de 

geïnterviewde zo vastzit in zijn verhaal en de eigen verantwoordelijkheid voor de huidige situatie in 

zo’n sterke mate buiten zichzelf legt. Vanwege de confronterende interviewstijl is het ook geen 

schoolvoorbeeld van een goed onderzoeksinterview. Vanuit mijn vraagstelling kon ik bovendien 

verantwoorden dat ik dit interview niet uitgebreid zou analyseren en me zou concentreren op de 
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positief afwijkende gevallen waarin gezond leven mogelijk is ondanks materieel en fysiek slechte 

omstandigheden. 

De keus leek duidelijk, dit interview ging geen belangrijke rol spelen in mijn onderzoek. Tot de 

herinnering aan een opmerking van de interviewer tijdens een van de projectgroepbijeenkomsten 

over ‘meebewegen met cliënten’ (zie 5.3.2.) me op andere gedachten bracht. De genoemde 

bezwaren hoop ik te ondervangen door te expliciteren wat de status van dit fragment is en door 

(deze) reflectie op de wrijvingen die ik zelf heb ervaren. Wat betreft de ontvangst door de lezer, die 

moet ik misschien wat meer krediet geven dan ik aanvankelijk deed14. 

Stap 5. Karakterisering van de interactie
De tweede interpretatieve vraag op dit niveau is hoe de bovenstaande interactie 

gekarakteriseerd kan worden. De interactie roept bij mij, met name door Saids uitspraak in r.41, 
de associatie op van een gesprek tussen een ouder en een (lastig) kind. De Marokkaanse 
interviewer, die in het dagelijks leven maatschappelijk werker is, gaf me echter een alternatieve, 
sympathiekere duiding van de interactie. Hij vertelde me over zijn strategie om met onbuigzame 
mensen om te gaan in zijn praktijk. Soms moet je een aikido- of judoachtige beweging maken van 
‘meebuigen’ met de cliënt in plaats van direct de confrontatie aan te gaan. Dit interview is te 
beschouwen als een demonstratie van deze aikidobeweging. Die beweging lijkt effect te sorteren. 
Ik concludeerde op het eerste positioneringsniveau al dat de eenduidige en ambivalente 
verhaallijnen stollen tot twee grote verhalen. In het gestolde verhaal van het ambivalente heden 
komt meer ruimte in interactie met Ila (tweede positioneringsniveau). De eenduidige, 
optimistische verhaallijn verdwijnt uit beeld tijdens het interview.

Vanuit methodologische oogpunt bezien wordt de onorthodoxe interviewstijl van Ila 
ineens een interessant voorbeeld van ‘gezondheidsbevorderend’ of ‘veranderingsgericht’ luisteren 
en van een confronterende doch betrokken interviewstijl. Dialogisch luisteren betekent hier niet 
dat Ila maar meegaat met alles wat Said vertelt. Confronterend luisteren betekent niet dat hij 
voeling met Saids situatie opgeeft. Ila luistert vanuit een kritische betrokkenheid, waardoor Said 
zich (voor zover we dat op basis van deze weergave kunnen inschatten) juist serieus genomen 
voelt en (een beetje) gaat luisteren. 

7.1.4. Niveau 3: Morele contexten van spreken en handelen 
Op het derde analyseniveau tenslotte is de interpretatieve vraag naar de positionering van 

subjecten in lokale, morele contexten aan de orde. Het begrip lokale morele contexten verwijst 
naar de “ever-shifting patterns of mutual and contestable rights and obligations of speaking and 
acting”15 (Harré & Langenhove, 1999b, p.1). Het gaat om informele rechten en plichten, en niet om 
de formele of wettelijke procedures, maar om culturele wetmatigheden. Die wetmatigheden 
liggen niet vast, maar zijn onderwerp van discussie, zo is de gedachte. Het gaat op dit niveau om 

14 Met dank aan Reine Rek voor het opmerkzaam maken op mijn wantrouwende houding.
15 Het begrip morele contexten sluit aan op de eerdere discussie over de functionele eenheid tussen zeggen en doen 

door de tweeledige focus op de vanzelfsprekende normen of culturele wetmatigheden van spreken én handelen. 
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de anticipatie op (veronderstelde) luisteraars buiten de directe interviewcontext en welke 
normen verondersteld worden in werking te zijn. Op het niveau van morele contexten kunnen 
canonieke en dominante narratieven (§5.2.3.) over gezond leven gesitueerd worden en de 
zelfpresentaties (gewenste zelven) die zoals we zagen een morele dimensie hebben (§5.1.1.). 
Toegespitst op gezond leven zou ik de volgende interpretatieve vraag formuleren: op welke 
normen voor gezond leven anticipeert Said? Nog een aanvulling is het bepalen van de status van 
de morele contexten (opgevat als dominante narratieven en counternarratieven, canonieke en 
alternatieve narratieven) waarin de verhaallijnen gesitueerd kunnen worden. 

Stap 6. De analyse van morele contexten en de status daarvan
Om te analyseren welke morele contexten relevantie hebben in termen van de macht en 

vanzelfsprekendheid die ze uitoefenen, is het van belang dat de analist zich het volgende 
realiseert. Wat als canoniek en wat als uitzondering geldt, is geen eigenschap van verhalen, maar 
is mede afhankelijk van de specifieke gemeenschap en context waarin een verhaal verteld wordt, 
van het perspectief van de verteller en de interpretatieve positie van de onderzoeker (Jones, 
2002). De bepaling van de status geschiedt op basis van toekenning door de luisteraar/analist, of 
wordt afgeleid uit de oriëntatie van de verteller. In het eerste geval maakt de onderzoeker gebruik 
van achtergrondinformatie over het onderzoeksonderwerp en over relevante morele contexten. 
In het tweede geval maakt de onderzoeker gebruik van de positioneringsanalyse op de eerste 
twee niveaus (gewenste en gevreesde doelen/intenties, ‘trouble’, evaluatieve opmerkingen, mate 
van identificatie met verhaallijnen). Identificatie door de onderzoeker is vooral waardevol 
wanneer de context waarin een verhaal verteld wordt het makkelijk maakt om 
counternarratieven te vertellen zonder expliciete oriëntatie hierop (Jones, 2002).

De eenduidige verhaallijn (van de optimistische verleden-toekomst) vormt vanuit Saids 
perspectief de canonieke en door hem gewenste verhaallijn. De ambivalente verhaallijn zou ik 
benoemen als de in het interview dominante maar door Said ongewenste verhaallijn. Vanuit 
onderzoekerperspectief (dat wil zeggen geïnformeerd over de culturele en migratiecontext) zou 
ik de optimistische verhaallijn benoemen als de canonieke migrantenverhaallijn van op zoek gaan 
naar een beter leven. De ambivalente verhaallijn daarentegen zou ik eerder als counternarratief 
bestempelen tegen de achtergrond van de maatschappelijke perceptie van profiterende 
buitenlanders en met een beroep op erkenning van de jongere generaties Marokkanen. De 
optimistische verhaallijn is tevens een voorbeeld van een gemarginaliseerde verhaallijn, waarvan 
het plot (en dan met name het resultaat) aan kracht heeft ingeboet. Dat blijkt uit Saids verhaal, 
maar is breder zichtbaar in de Nederlandse samenleving, waarin arbeidsmigranten helemaal niet 
rijk worden en waarin Marokkaanse migranten zelden terugkeren naar Marokko om daar de oude 
dag te vieren (al leeft die wens nog steeds, vooral bij de mannen, zie bijlage II). Gesensitiveerd 
vanuit genderperspectief zou ik tenslotte beide verhaallijnen als mannelijk willen benoemen, 
omdat de vorm van actorschap en erkenning vooral door mannelijke arbeidsmigranten geleefd 
wordt (in de Marokkaanse context althans). 

Naast de migratiecontext met normen vanuit het perspectief van de migrant over 
succesvolle migratie en vanuit het migratieland (die niet altijd dezelfde normen en belangen 
weerspiegelen, zoveel mag duidelijk zijn) en een morele context met genderspecifieke normen, 
speelt een derde morele context een rol waarin eigen verantwoordelijkheid nemen (voor gezond 
leven) de norm is. Deze context leid ik (wederom vanuit onderzoekerperspectief) af uit de 
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interactie tussen interviewer en geïnterviewde, waarbij Ila Said probeert te bewegen tot het 
nemen van verantwoordelijkheid voor zijn leven en probeert hem bewust te maken van de 
consequenties van zijn houding. Het streven naar eigen verantwoordelijkheid is een veel 
bekritiseerde norm (§1.3.) die typerend zou zijn voor de gezondheidsbevordering. Deze invulling 
van eigen verantwoordelijkheid botst met die van Said, wiens verantwoordelijkheid die van 
kostwinner is. Deze alternatieve norm van eigen verantwoordelijkheid komt tot uitdrukking in 
de twee verhaallijnen in Saids vertelling, die ik op dit punt zou benoemen als de succesvolle en 
miskende migrant verhaallijnen. 

In tabel 1 heb ik tussen haakjes deze alternatieve benamingen (succesvol en miskend) 
weergegeven, die meer de aandacht richten op de zelfpresentatie van Said. Als zelfpresentatie een 
belangrijk onderdeel van de vraagstelling is, kan de onderzoeker hier interpretatieve vragen naar 
het vroegere, huidige en toekomstige of gewenste zelf toevoegen (zie §5.1.1.). Dit zou een extra 
analysestap zijn, die aandacht besteedt aan de ambivalente zelfpresentatie van Said als domme 
papa én iemand die meer weet dan zijn kinderen, beschaamd én succesvol, gedeprimeerd, 
machteloos én iemand die zorgt voor zijn gezin door keihard te werken. Analyse van de botsing 
van normen ten aanzien van eigen verantwoordelijkheid en van gewenste zelven maakt duidelijk 
waarom Said hulpverlening niet ziet zitten en waarom hulpverleners volgens hem niet luisteren. 
Tenminste niet zolang ze luisteren vanuit een andere morele context dan van waaruit hij praat en 
ze zijn zelfpresentatie niet als een moreel goede herkennen. 

Stap 7. Verkenning van onderbelichte, alternatieve verhaallijnen
Tot nu toe heb ik in mijn analyse vooral de interactie in het interview gevolgd. Ik zou 

echter ook gerichter opzoek kunnen gaan naar alternatieven die zijn blijven liggen. Dit is de 
laatste stap in mijn analyse van deze voorbeeldcasus, die er in zijn geheel op gericht is om een 
ruim palet aan mogelijkheden voor gezond leven over het voetlicht te brengen. Ik stel daarom de 
interpretatieve vraag welke verhaallijnen en morele contexten door de hulpgerichte interventie 
van Ila niet zijn verkend. Een voorbeeld daarvan is het vragen van aandacht voor Saids gewenste 
zelf aan het einde van stap 6. Ik zou wel benieuwd zijn geweest naar het verlies van Said dat ik 
tussen de regels heen meen te beluisteren: Het verlies van zijn vanzelfsprekende, gerespecteerde 
positie als vader, als man, als kostwinner en als echtgenoot nu zelfs zijn vrouw niet meer naar 
hem luistert. Op deze manier maakt hij een keuze (hoe bewust dat is weet ik niet) om niet door te 
vragen op de succesvolle migrant verhaallijn. Daarmee verdwijnt tevens Saids kritische 
positionering uit beeld. De normatieve positie van de interviewer (gericht op eigen 
verantwoordelijkheid voor gezond leven en een permanent verblijf in Nederland) gaat prevaleren 
boven de normatieve positie van de geïnterviewde (eigen verantwoordelijkheid als kostwinner en 
terugkeer naar Marokko). 

Wat deze zoekrichting legitimeert is niet zozeer mijn normatieve positie alsof die 
inhoudelijk beter zou zijn dan die van Ila, maar wel dat deze richting directer aansluit bij Saids 
gewenste zelf. Of dat beter is dan een kritischer, afstandelijker perspectief hangt af van het doel 
van de analyse en van de normatieve positie van waaruit de onderzoeker analyseert (bijvoorbeeld 
vanuit de norm van dialogiciteit). Het expliciteren van alternatieven verkleint in ieder geval het 
risico dat onderzoekers meedoen aan het onbereflecteerd scheppen of zelfs afdwingen van een 
bepaalde normatieve context (dát druist in tegen mijn normen). Met het expliciteren van 
alternatieven en van de verschillende normen die richting geven aan het luisteren, hoop ik vooral 
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aan die reflectie een bijdrage te leveren. Wat het inzoomen op onderbelichte alternatieven 
bovendien laat zien is dat het onderscheid tussen een kritisch onderzoekerperspectief en een 
alledaags ervaringsperspectief moeilijk houdbaar is en dat beter over het perspectief van 
onderzoeker en dat van de onderzochte in neutralere termen gesproken kan worden. De 
kwalificatie ‘kritisch’ van een bepaald perspectief is wat dat betreft ook geen neutraal label, maar 
afhankelijk van de context en het standpunt van de beoordelaar.

7.2. aanvulling op het analytisch kader
In deze paragraaf voeg ik aan het analytisch kader aanwijzingen toe om de kennis, 

houding en vaardigheden van de narratieve onderzoeker tijdens de analyse nadrukkelijker toe te 
spitsen op het opsporen van onbelicht gebleven, gemarginaliseerde en verdwenen alternatieve 
verhaallijnen. Het gaat om het goed gebruik van de eigen verbeeldingskracht van de onderzoeker, 
literaire middelen, het nader analyseren van breuklijnen en kleine woorden, en aandacht voor 
belangen (emoties, verlangens, morele goederen) die op het spel staan bij de onderzochten. Deze 
aanvullende middelen zijn volgens mij behulpzaam om gezond leven in alle pluriformiteit en 
potentialiteit te onderzoeken. De toevoeging van een belangenanalyse dient tevens om de 
verbeelding van een pluriformiteit aan mogelijkheden gegrond te houden in de sociale, morele, 
lichamelijke en emotionele werkelijkheid.

7.2.1. De constructie van alternatieven: Het gebruik van verbeeldingskracht en 
literaire middelen 
Het verbeelden van meerdere perspectieven op gezond leven is naar voren gekomen als 

onderdeel van de narratieve competentie (§5.2.). Verhalen zijn in dit opzicht interessant, omdat ze 
de verbeelding van de verteller, maar ook van de luisteraar (inclusief de onderzoekers) 
aanspreken. Door middel van narratieve verbeelding krijgen luisteraars meer oor voor de 
onbepaaldheid en oneindigheid aan betekenissen (Randall & McKim, 2004). Het stimuleren van 
de narratieve verbeelding is een middel om de range aan mogelijke interpretaties van het gezonde 
leven te vergroten. Verbeelding (ook in de narratieve variant) kan een zinvolle activiteit zijn van 
de narratieve onderzoeker in de analyse. Zoals in onderstaand citaat van Iris Murdoch naar voren 
komt, helpt verbeelding ons om de kleur, details en mogelijkheden naar voren te halen voorbij de 
feiten. 

“This activity [imagination], which may be characterised by a contrast with “ 
strict” or “scientific” thinking, is (like so many totally familiar things) not easy 
to describe, but one might attempt a description as follows: a type of reflection 
on people, events, etc., which builds detail, adds colour, conjures up possibilities 
in ways which go beyond what could be said to be strictly factual”. 
(Murdoch, 1997, p.198)

De narratieve onderzoeker kan de eigen verbeeldingskracht gebruiken om voorbij de 
feitelijkheden te lezen en de kleur en rijkheid van verhalen optimaal te benutten. Door in de 
actuele woorden van iemand te zoeken naar nabije mogelijkheden, wordt een 
gezondheidsbevorderende lezing mogelijk. Deze aanwijzing in de actuele woorden voorkomt dat 
de onderzoeker zich laat leiden door de eigen fantasieën in plaats van de verbeelding op 
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onderzoeksmatig verantwoorde wijze te gebruiken voor het zichtbaar maken van potentieel in de 
verhalen van geïnterviewden (zie Alma, 2008 voor het onderscheid tussen fantasie en verbeelding 
in onderzoek).

De narratieve onderzoeker kan ter ondersteuning van een analyse van het verbeelden van 
mogelijkheden gebruik maken van een inzicht dat Bruner opdeed in de literatuurwetenschappen. 
Dat inzicht is dat het maken van een goed verhaal vereist dat schrijvers of vertellers de tekst tot 
op zekere hoogte open, onzeker, onbepaald en vaag te laten. Dergelijke kwaliteit van verhalen 
noemt Bruner (1986) conjunctiviteit (in het engels: subjunctivity). De conjunctief16 zoals door 
Bruner opgevat, vestigt de aandacht op splitsingen in de taal. Het legt de nadruk op openheid en 
pluriformiteit en de verbeelding van mogelijke werelden. De conjunctiviteit van verhalen wordt 
vergroot naarmate vertellers (of schrijvers) meer gebruik maken van bepaalde literaire middelen. 
Deze literaire middelen vormen belangrijke aanwijzingen voor de analist in het opsporen van 
mogelijke gezonde werelden en zelven. 

Voorbeelden van conjunctiverende literaire middelen zijn het gebruik van modale 
hulpwerkwoorden (wat zou kunnen of zou moeten), intentionele uitspraken (wens, hoop plan), 
verwijzingen naar een gelukte of mislukte transformatie, aanduiding van de wijze waarop (zou 
graag), aspect en/of status (staat op het punt om, is bezig met). Ook het gebruik van ontkenningen 
(ik voel me niet gezond…) opent een wereld van alternatieven (het roept de vraag op, wat dan 
wel?). Naast deze volgens Bruner ‘simpele’ transformaties waar de taal gebruik van maakt, zijn er 
ook complexere transformaties mogelijk zoals door het gebruik van (pre)supposities. De 
onbepaaldheid die conjunctieve verhalen kenmerkt, zorgt ervoor dat een spectrum aan 
actualisaties mogelijk wordt (Bruner, 1986, p.25). 

Ik noem deze voorbeelden van conjunctiverende transformaties, opdat de narratieve 
onderzoeker hier in de analyse (en eventueel gedurende een interview) voor gesensitiveerd is. In 
de analyse kunnen onderzoekers op twee manieren omgaan met de conjunctiviteit van verhalen. 
Zij kunnen in de analyse beschrijven hoe geïnterviewden coherentie of juist openheid creëren en 
in interviews hun geïnterviewden volgen in hun pogingen om tot openheid of geslotenheid te 
komen (indicatieve modus). Maar ze kunnen ook op zoek gaan naar aanknopingspunten om de 
perspectieven en levens van de geïnterviewden te transformeren (conjunctieve modus). 
Conjunctiveren wordt dan een werkwoord dat op de activiteit van onderzoekers van toepassing is. 
Verkeren in de conjunctieve modus behelst “to be trafficking in human possibilities rather than in 
settled certainties” (Bruner, 1986, p.53). In de indicatieve modus onderzoekt de onderzoeker 
‘what is’, in de conjunctieve modus ‘what if ’ (1986). In plaats van homogeniteit worden in de 
analyse de performatieve functies van verhalen, in hun meervoudigheid, contingentie en 
tegenstrijdigheid voor het voetlicht gehaald (Peterson & Langellier, 2006). 

7.2.2. Kleine woorden en breuklijnen 
Een tweede aanknopingspunt voor het opsporen van een pluriformiteit aan 

mogelijkheden om gezond te leven, biedt de exploratie van breuklijnen. Volgens Jerome Bruner 
(1990) gaan mensen verhalen vertellen wanneer er een breuk optreedt met het vanzelfsprekende 
of vertrouwde. Met deze verhalen leggen ze verbindingen en creëren ze samenhang “between the 

16 De conjunctief of aanvoegende wijs is een taalkundige begrip voor een in Nederland niet zo bekende vervoegwijze van 
een werkwoord. Met behulp van de aanvoegende wijs worden betekenisaspecten zoals een onwaarheid, onzekerheid, 
wens, aansporing, aanwijzing of toegeving tot uiting gebracht. 
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exceptional and the ordinary” (Bruner, 1990, p.47). Geconfronteerd met breuklijnen tussen ideaal 
en realiteit en tussen zelf en samenleving is echter nog een tweede reactie mogelijk, dat vertellers 
de ontstane breuk open laten en dus incoherentie laten bestaan. Beide functies van narratieven, 
het construeren van coherentie of juist het laten bestaan van de breuk in een vertelde 
gebeurtenis, hebben relevantie voor in transformatieprocessen geïnteresseerde onderzoekers 
(Emerson & Frosh, 2004). Door aandacht te hebben voor beide reacties op breuken wordt zowel 
meer behoudende als meer vernieuwende betekenisverlening onderwerp van onderzoek.  
Die vernieuwende, openende vorm van betekenisverlening is vooral van belang waar het de 
creërende gezondheidsvorm betreft (§2.4.). 

In welk opzicht verschilt het begrip breuklijnen nu van het eerder in dit hoofdstuk 
gebruikte begrip trouble dat ik ook ontleen aan Bruner? Trouble verwijst naar de disbalans 
tussen elementen in een verhaallijn die aanleiding geeft tot het vertellen van een verhaal om de 
ontstane disbalans of breuk te adresseren. Zoals ik het begrijp is trouble een begrip waarmee de 
aandacht van de onderzoeker komt te liggen op de dramatische kwaliteit van het verhaal vanuit 
vertellerperspectief. Het is zijn of haar perceptie van het drama dat in het verhaal tot uitdrukking 
komt. Het begrip trouble vestigt de aandacht op de omgang van vertellers met een ervaren 
disbalans, maar ook op manieren om deze te laten bestaan of zelfs uit te vergroten. Het gaat dan 
om de relatie tussen de twee elementen waartussen de balans verstoort is. Het begrip breuklijnen 
(mijn vertaling van breaches) daarentegen richt de aandacht minder op de (verbroken) 
verbindingen die de verteller legt. Hierdoor wordt de identificatie van breuken vanuit 
onderzoekerperspectief mogelijk in plaats van de bepaling van wat een breuk constitueert vanuit 
vertellerperspectief voorop te stellen. Het begrip breuklijnen geeft onderzoekers de mogelijkheid 
om verdergaande interpretaties te doen ten aanzien van de impliciete en expliciete omgang van 
vertellers met breuken (of die nou behoudend of openend is). 

Het begrip breuklijnen noemde ik eerder in de context van het dialogische, op Bakhtins 
werk geïnspireerde perspectief op de ontwikkeling van identiteit en zelf (zie §5.1.2.). De 
dialectische relatie tussen het bewuste en het onbewuste die ik noemde als onderdeel van dit 
dialogische perspectief kan de analytische werking van het begrip breuklijnen verhelderen. 
Dialectisch betekent dat de woorden die we gebruiken tegelijkertijd de aandacht vestigen op het 
ene (bewuste) en de aandacht van het andere (onbewuste) afleiden (Shotter & Billig, 1998). Om 
de reproductie van ideologie of juist het ontstaan van nieuwe betekenisverlening bloot te leggen, 
moeten onderzoekers in hun analyse daarom niet alleen aandacht hebben voor grote, ideologisch 
geladen woorden (zoals democratie en vrijheid), maar ook voor de kleine woorden17 die in 
communicatie vaak aan de bewuste aandacht ontsnappen. Kleine woorden “operate in the service, 
as it were, of the big words, and as such are the unobtrusive servants of dialogue” (Shotter & 
Billig, 1998, p.20). Het werken met kleine woorden vertoont overeenkomsten met dat van 
narratieve therapeuten, die mensen aanmoedigen om ‘the untypical’ in detail te onderzoeken18 
(White & Epston, 1990). 

17 Een voorbeeld van een in interviews veel voorkomend klein woord is ‘gewoon’.
18 Narratieve therapeuten maken gebruik van het opsporen en uitvergroten van details om mensen te helpen ontsnappen 

aan dominante verhalen die hun waarnemingen en levens beïnvloeden. Dit betekent dat oneffenheden, contradicties 
en losse eindjes niet worden weggepoetst of in dienst staan van de invoeging in een overkoepelende plot. 
Integendeel, ze worden uitgebuit, ‘verdikt’ en onderzocht op hun potentieel voor alternatieve verhalen (Payne, 2006; 
Bohlmeijer, 2007). 



130 | deel III
ConCretIseren

7.2.3. Belangenanalyse
Wanneer onderzoekers door het gebruik van hun eigen verbeeldingskracht en met behulp 

van breuklijnen en kleine woorden een veelvoud aan alternatieven om gezond te leven construeren, 
lopen zij het risico van overinterpretatie. Willen deze interpretaties enig werkelijkheidsgehalte 
hebben, dan is het van belang dat deze verankerd worden in de lichamelijke, morele en sociale 
realiteit. Om deze verankering in concrete materiële, sociale en morele omgevingen te versterken, 
kan een narratieve onderzoeker aanvullende interpretatieve vragen stellen (naast de reeds 
genoemde met betrekking tot identiteit, actorschap en de positionering op de drie niveaus) zoals 
de vraag “what is at stake?” (Kleinman & Seeman, 2000, p.236). 

Deze vraag verkent de link tussen culturele of morele eisen van de omgeving en 
persoonlijke ervaring en gaat verder dan een psychologische analyse van belangen, maar situeert 
deze in een bredere morele context. Deze interpretatieve vraag houdt de analist scherp met 
betrekking tot het doel van de positioneringsanalyse, namelijk om de onderzoeken hoe 
geïnterviewden zichzelf construeren als morele actor, ook of juist als die constructie afwijkt van 
culturele en maatschappelijke normen ten aanzien van gezond leven. De focus op wat in de 
ervaring op het spel staat zorgt er bovendien voor dat narratieve onderzoekers verder kijken dan 
cognitieve, reflectieve manieren van in het leven staan. Mensen zijn meer dan interpreterende, 
categoriserende wezens die betekenis opleggen aan de wereld. Ze worstelen met sociale, culturele 
en materiële bronnen die voorhanden zijn of doen het daar simpelweg mee. Een belangenanalyse 
richt de aandacht op de manier waarop mensen moreel en emotioneel betrokken zijn bij gezond 
leven in plaats van te focussen op hun vermogen tot het maken van rationele keuzes, tot 
strategisch opereren en tot het maken van kosten-batenanalyses. Op deze manier worden 
onderzoekers sensitiever voor tegenstellingen, onbepaaldheid en morele vraagstukken waardoor 
de praktijk van gezond leven gekenmerkt wordt (Kleinman & Seeman, 2000). 

7.3. samenvatting 
In dit hoofdstuk heb ik de positioneringstheorie als analytisch kader geïntroduceerd, 

toegepast op een voorbeeldcasus en nader uitgewerkt. Dit analytisch kader heb ik vervolgens 
aangevuld met enkele analytische middelen om de constructie van alternatieve verhaallijnen voor 
gezond leven te ondersteunen. Een narratieve positioneringsanalyse bestaat uit de analyse van de 
positionering op drie analyseniveaus (respectievelijk de positionering van karakters in 
verhaallijnen, van sprekers in interactie en van subjecten in lokale morele contexten). Het 
resultaat van deze analyse is inzicht in subjectiviteit, identiteit en actorschap met betrekking tot 
gezond leven en wat er emotioneel, moreel en sociaal gezien op het spel staat in de ontwikkeling 
daarvan. Die analyse op drie niveaus heb ik gedemonstreerd aan de hand van 7 stappen:

  Positioneringsniveau 1. Verhaallijnen:

Stap 1.  Globale verkenning van de positionering in het interview als geheel 
Stap 2 De identificatie van elementen, plots en verhaallijnen 
Stap 3.  Aanduiding van verhaallijnen en hun onderlinge relatie
  Positioneringsniveau 2. Interactie:

Stap 4.  De analyse van de wederzijdse positionering door interviewer en geïnterviewde 
Stap 5.  Karakterisering van de interactie
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  Positioneringsniveau 3. Morele contexten:

Stap 6.  De analyse van morele contexten en de status daarvan
Stap 7.  Verkenning van onderbelichte, alternatieve verhaallijnen

Op het eerste niveau van de verhaallijnen heb ik de dramatische pentad gespecificeerd als 
middel om de opbouw van verhaallijnen te analyseren. Dit is mijn eerste bijstelling van de 
positioneringsanalyse. Als tweede bijstelling heb ik de pentad zelf aangepast met het oog op 
gezond leven door de terminologie aan te vullen en te wijzigen. De resulterende pentad bestaat 
uit vijf elementen: lokatie of setting; karakters, waarbij protagonisten en antagonisten worden 
onderscheiden; handelingen en gebeurtenissen; hulpmiddelen en helpers; doelen en resultaten. 
Op het derde niveau is de bepaling van de status van verhaallijnen (dominant, canoniek, 
alternatief, counter) aan de orde. De bepaling van die status kan, net als de bepaling van identiteit 
en actorschap, plaatsvinden vanuit vertellerperspectief en vanuit onderzoekerperspectief. Voor 
de constructie van alternatieve verhaallijnen heb ik als aanvullende analytische middelen 
genoemd: het gebruik van verbeelding, het literaire middel van de aanvoegende wijs, breuklijnen 
en kleine woorden en een belangenanalyse. Het gebruik van literaire middelen maakt dus 
onderdeel uit van zowel de analyse van verhaallijnen in de positioneringsanalyse als van de 
aanvullende analytische middelen. 

De analysemethode lijkt vooral compatibel met een kleine verhalenbenadering, die de 
constructieve micro-activiteit van vertellers in het hier-en-nu centraal stelt. Maar er is ook ruimte 
voor een groot verhaal in de zin van een compleet narratief bestaande uit alle vijf de 
verhaallijnelementen en de verbindingen daartussen. De aandacht in de analyse kan echter ook 
uitgaan naar ontbrekende elementen. Dit is een van de analytische activiteiten die ik in de 
komende hoofdstukken zal verkennen. De hier onderscheiden zeven analysestappen laten zich 
niet per se direct vertalen in de volgorde van de rapportage van resultaten. In de volgende 
hoofdstukken zal ik deze stappen bekend veronderstellen, en me richten op het uitbouwen en 
nader specificeren van methodologische kwesties die ik in de toepassing van het samengestelde 
analysekader tegenkom.
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In dit hoofdstuk analyseer ik de positionering van 
twee vertellers. Doordat de interviewer zich hierin 
niet tot de in onderzoek gangbare interviewerrol 
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geïnterviewde te onderzoeken. Deze analyse geeft 
inzicht in onderhandelingsmogelijkheden en  
opzichte van canonieke verhaallijnen en daarmee  
van actorschap.
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Centraal staat het gesprek tussen twee Marokkaanse vrouwen, Karima (de interviewer) 
en Aisja (de geïnterviewde). Aisja is 52 jaar, gehuwd en heeft 3 kinderen. Ze is laagopgeleid en 32 
jaar in Nederland. Aisja vertelt een herseninfarct en hartaanval gehad te hebben. Ze is de enige 
geïnterviewde Marokkaanse vrouw die aangeeft zowel binnen- als buitenshuis actief te zijn (dit 
betreft sociale activiteiten). Het (islamitische) geloof speelt geen expliciete rol in het interview. 
Interviewer en geïnterviewde komen op veel identiteitsposities overeen, namelijk sekse, leeftijd, 
etniciteit, geloof, fysieke gezondheidstoestand en opleidingsniveau. Niet alleen ‘op papier’ lijken 
deze vrouwen op elkaar. Zo blijkt Karima, een laagopgeleide Marokkaanse vrouw van 
vergelijkbare leeftijd, dezelfde medicijnen te slikken. Een verschil dat gaandeweg relevant zal 
blijken, is dat Karima alleenstaand is en haar dochter alleen opvoedt. Tijdens het interview wordt 
het steeds meer een gesprek tussen gelijken. Het interview vertoont dan ook een belangrijk 
kenmerk van een klein verhaal (§4.2.3.) en wat ik specifieker een ‘natuurlijk onderzoeksgesprek’ 
noemde, namelijk meerdere actieve vertellers in plaats van een duidelijk waarneembaar 
onderscheid tussen interviewer en geïnterviewde (§6.1.2.). 

De opbouw van dit hoofdstuk (en het volgende hoofdstuk met voorbeeldcasussen) is om 
eerst een stuk analyse te demonstreren gevolgd door een methodologisch commentaar. In dit 
methodologische commentaar reflecteer ik op een bepaald methodologisch punt dat in de titel 
van de betreffende paragraaf reeds is aangekondigd en benoem ik de bijbehorende 
methodologische opbrengst(en) en suggesties voor aanpassingen. In de eerste paragraaf gebruik 
ik enkele kleinere fragmenten (8.1. t/m 8.5.) om inzicht te krijgen in Aisja’s positionering ten 
aanzien van twee voor gezond leven centrale verhaallijnen in het interview. In de tweede 
paragraaf ga ik dieper in op één langer fragment (8.6.). Dit langere fragment is een akte in termen 
van de dramaturgische weergave met als thema de mogelijkheid tot zinervaring van Karima en 
Aisja in een derde, voor hun canonieke verhaallijn. Zoals besproken (§6.2.3.) bestaat een akte uit 
kleinere units (scènes, sequensen en regels). Om de analyse van dit langere fragment voor de 
lezer navolgbaar te maken, doe ik deze scène voor scène1. 

In de analyse van het langere fragment ga ik dieper in op de co-creatie van gezond leven 
door Karima en Aisja. Dit doe ik door systematisch hun divergerende en convergerende 
positionering te analyseren. Hun positionering ten aanzien van verhaallijnen en morele contexten 
komt soms overeen en verschilt op andere punten. Ik demonstreer wat de analyse van deze 
convergerende en divergerende positionering van interviewer en geïnterviewde oplevert, 
evalueer de gevolgde analyse- en interviewmethode, en kom tot suggesties voor aanpassing van 
deze methoden. Hoewel alle drie de positioneringsniveaus dus in de analyse terugkomen, 
concentreer ik me op het interactieniveau.

8.1. Verkenning van de positionering ten opzichte van twee   
centrale verhaallijnen 
In deze eerste paragraaf verken ik twee verhaallijnen waarvan de relevantie voor 

gezondheidsbevordering het meest direct duidelijk is gezien het onderwerp: gezond eten. De ene 
verhaallijn betreft Aisja’s ideaal waarin alles gezond is en de andere de door haar ervaren realiteit 
die niet helemaal gezond en daarom in haar beleving ongezond is. Hoe verhoudt zij zich tot deze 
op het eerste gezicht absolute tegenstelling tussen alles of niets? In de komende analyse zoek ik 

1  Lezers die graag een gevoel krijgen voor het geheel van dit fragment verwijs ik naar de volledige weergave in bijlage I.



135 | hoofdstuk 8
de posItIonerIng van twee vertellers (karIma & aIsja)

binnen Aisja’s positionering en vanuit deze positionering verder denkend naar mogelijkheden 
voor gezond leven. 

8.1.1. Verhaallijnen: De diversiteitssensitieve bepaling van actorschap
Het fragment (8.1.) ‘Waarom zowel wat je wil eten als wat je moet eten ongezond is’ is 

illustratief voor twee verhaallijnen, die Aisja’s positionering in het grootste deel van het interview 
goed weergeven. Ze vormen het vertrekpunt waarbinnen en van waaruit ik op zoek ga naar 
aanknopingspunten voor gezond leven en specifiek van actorschap. 

Fragment 8.1. 

Scène 1. Waarom zowel wat je wil eten als wat je moet eten ongezond is

Sequens 1 Waarom oppassen met eten ongezond is

KARIMA: Wat moet u dan doen voor om gezond te leven?1. 
AISJA: Kijk ik wil graag maar gezondheid die gaat niet meer terug2. 
Ik ga niet kopen3. 
Dat kan niet 4. 
Een van twee 5. 
En ik wil ook alles gezond eten en lekker eten6. 
Kan ook niet7. 
KARIMA: Nee (lacht)8. 
AISJA: Ik moet een dieet houden9. 
KARIMA: ja, helaas! (lachen samen)10. 
AISJA: ik moet een dieet houden11. 
Dat is toch12. 
KARIMA: Dat is jammer ja13. 
AISJA: Dat is jammer ja14. 
Ik wil gezond, gezond eten, lekker eten alles eten enzo 15. 
Maar mag niet 16. 
KARIMA: nee17. 
AISJA: Alles moet oppassen 18. 
KARIMA: ja19. 
AISJA: dat is mag niet 20. 
Dat is dan toch niet gezond eten? 21. 
KARIMA: nee22. 
AISJA: En je bent niet gezond, niet gezond eten23. 
Ja dat is toch niet gezond24. 

Sequens 2. Waarom apart eten ongezond is

KARIMA: Ja en en ja wat denkt u dan? Wat wat ja wat wat zou dat wel of niet 25. 
lukken, wat om gezond te leven, om gezond te zijn?
AISJA: Ik weet niet wat ik gaat proberen om te lukken26. 
Ik denk ik weet niet 27. 
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KARIMA: Nee? 28. 
AISJA: Nee (..) als je niet alles kan eten (lachend) en (het) niet gezond (is) ja wat je 29. 
wil hebben ja
KARIMA: Is niet gezond?30. 
AISJA: Nee, tuurlijk niet gezond31. 
KARIMA: Ja, omdat u als u dat niet als u dat eet, u wordt ziek 32. 
AISJA: Je wordt ziek als je gaat eten33. 
Als je iets klein beetje vindt (waar je) trek in hebt, (dan) denk (je) ik ga proberen 34. 
Volgende dag je gaat niet meer opstaan of suiker hoog, of ziek of zo35. 
En dat. Ja dat is kan niet36. 
Moet oppassen37. 
Je je gaat gewoon als je op visite of (als) iem iemand komt, dan maak je iets38. 
Je gaat maken iets aparts39. 
Je zit altijd apart 40. 
Dat is toch niet leuk, niet gezond?41. 
KARIMA: Niet gezond42. 

Sequens 3. Evaluatie: constructie van ideaal, alles gezond

AISJA: Gezond als je eet alles43. 
Je bent ook gezond lichamelijk, he;rsens44. 2

Ja eigenlijk hersens is gezond, lichaam gezond, dat is toch gezond wat ik denk 45. 

Twee verhaallijnen die ik in dit fragment zie zijn ‘ik wil dat alles gezond is’ en ‘ik moet 
oppassen met alles wat ik doe’. Overeenkomsten tussen beide verhaallijnen betreffen de 
protagonist (‘ik’) en het gewenste doel of resultaat (‘alles’). Er is maar één aanwijzing voor de 
setting waarin deze verhaallijnen zich afspelen, namelijk dat het oppassen met eten opspeelt als 
Aisja ‘op visite gaat of als iemand op visite komt’ (r.38). Wat betreft het handelen treedt een 
breuklijn op: tussen willen en moeten. In de keuze voor deze werkwoordsvormen geeft Aisja al 
een aanwijzing van wat zij wenselijk vindt (willen) en wat zij als verplichting ervaart (moeten). 
Deze overeenkomsten en het verschil werk ik uit in de nu volgende analyse, waarbij ik aan de 
hand van de (gewenste) doelen en middelen op zoek ga naar wat nu gezond is volgens Aisja of 
wat, verder denkend met haar, gezond zou kunnen zijn.

Aisja’s gewenste doel (‘wat ik denk’ r.45) is dat alles gezond is, waarbij de kwalificatie 
‘alles’ voor Aisja drie betekenissen heeft. Ten eerste omvat gezondheid als toestand zowel fysieke 
als psychische gezondheid (sequens 3). Ze hanteert onderzoeksmatig gezegd een 
multidimensionaal criterium voor gezondheid. Ten tweede verwijst ‘alles’ op het terrein van 
gezond gedrag ernaar dat ze alles kan eten in plaats van een dieet moet houden (sequens 1). 
Tegenover ‘alles’ eten plaatst Aisja ‘apart’ eten. Apart eten verwijst naar iets aparts maken (r.39) 
en naar apart zitten (r.40) en dus naar twee soorten scheidingen: gescheiden van normale voeding 
en gescheiden van anderen moeten eten. Het gezondheidscriterium is nu functionaliteit of 
normaal kunnen functioneren3. Niet langer normaal kunnen eten en apart zitten is ‘niet leuk, niet 

2 Commentaar Karima: Ze bedoelt psychisch.
3 Deze functionele betekenis van gezondheid wordt veelvuldig aangetroffen onder lagere sociaal-economische klassen. 

Zolang zij hun normale, dagelijkse functioneren kunnen voortzetten (zorg voor kinderen, werk) beschouwen zij zichzelf 
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gezond’ (r.41). Daarmee zijn twee in het dagelijks leven van Aisja naar het lijkt conflicterende 
doelen voor gezond leven gegeven: een individueel doel van een (fysieke en psychische) 
gezondheidstoestand enerzijds en een sociaal doel van leuk leven anderzijds (r.15). 

De derde betekenis van ‘alles’ omvat twee doelen (gezond en lekker), want ze wil ‘alles 
gezond eten en lekker eten’ (r.6). Aisja verhoudt zich niet op dezelfde manier tot deze twee 
doelen. Het gebruik van de individuele protagonist ‘ik’ (frequenter in sequens 1) is indicatief voor 
een grotere mate van identificatie dan ‘je’ (frequenter in sequens 2 en 3). Dit verschil in 
identificatie geeft aan dat lekker leven voor Aisja als wenselijker (nabij in de betekenis van 
betrokken) of in ieder geval reëler (nabij in de betekenis van dichterbij, binnen handbereik) dan 
gezond leven naar voren komt. 

Welk handelen en welke middelen heeft de protagonist ter beschikking in de twee 
verhaallijnen en wat is de locatie of setting? Het handelen heeft hier betrekking op een sociale 
gebeurtenis die Aisja tot centraal onderwerp maakt: eten. In de eerste verhaallijn geeft het 
werkwoord willen een verlangen aan om alles te mogen eten en samen te eten met anderen, maar 
ontbreekt het aan concrete mogelijkheden hiertoe. Wat Aisja wil ‘kan niet en mag niet’ (r.7, 16).  
In de tweede verhaallijn ‘mag’ zij wel eten, zij het beperkt en met mate. Juist de beperking, het 
moeten houden van een dieet en oppassen, is volgens Aisja echter niet gezond. Zij evalueert deze 
vorm van gedrag (gekenmerkt door ‘op moeten passen’ r.18 en ‘een dieet moeten houden’ r.11) als 
negatief (‘helaas’ in r.10 en ‘jammer’ in r.13-14) en zelfs als indicatie van ongezond leven (‘niet 
gezond’, r.21, 23, 24). Hiermee construeert ze een dubbele binding waarin beide verhaallijnen 
geen gezonde uitkomst bieden. Lekker eten leidt tot fysieke ongezondheid en gezond eten tot 
sociale ongezondheid (zie de nevenschikking ‘als je niet alles kan eten en het niet gezond is wat je 
wil hebben’ r.29). Aisja legt uit waarom oppassen met eten ongezond is: Het afwijken van een 
dieet is fysiek ongezond, omdat zelfs een klein beetje eten waar je trek in hebt al tot een verhoging 
van haar suikergehalte leidt (r.34). Apart eten voor zichzelf maken resulteert bovendien sociaal 
gezien in ongezondheid, omdat apart zitten van anderen ‘niet leuk, niet gezond is’ (r.41) is. 

Fragment 8.2 is kenmerkend voor (het gebrek aan) mogelijkheden voor gezond leven die 
Aisja voor zich zelf ziet. De zin ‘als niet kan niet, kan niet’ (r.10) verwijst naar een accepterende 
strategie die samengaat met het onvermijdelijk ongezonde resultaat van de twee verhaallijnen. 
Deze dubbele binding loopt als een mantra door het interview. Dit fragment geeft weinig 
aanleiding voor optimisme over een gezonde uitkomst. 

Fragment 8.2. Gewoon doorzetten en sterk doen

AISJA: Eigenlijk ik wil alles gezond, ik eh eten gezond eten1. 
Ik doe ook, ik probeer met alles gezond2. 
Maar ja als je bent lichamelijk niet gezond, dan niks te doen3. 
Je probeert gezond maar ja. Moet je proberen gewoon, maar ja als je lukt niet, lukt 4. 
niet, kan niet
[…] Je wil proberen gezond, denken ja ik ga vergeten, ik doe zo wat5. 
Ik vergeet of ik luister niet wat ik heb6. 

als gezond (zie bijvoorbeeld Calnan, 1987). Omdat de nadruk in de functionele gezondheidsvorm vooral ligt op het 
niet gehinderd zijn door fysieke klachten, is dit eerder een negatieve dan positieve definitie van gezondheid te noemen.
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Je wil proberen gewoon door (te) zetten7. 
Je denkt ja ik wil gewoon sterk doen8. 
En dan wat ik, maar ja als lukt niet, lukt niet9. 
Je doet (je) best, maar ja als niet kan niet, kan niet10. 

Dit fragment voegt aan de tot nu toe statische verhaallijn ‘ik wil alles gezond’ actorschap 
toe in de vorm van doorzetten, proberen, sterk doen, je best doen (‘ik doe’ r.2. ‘doen’ r.3, ‘ik doe’ 
r.5., ‘sterk doen’ r.8, ‘je doet je best’ r.10). De zin van deze strategie van doorzetten wordt echter 
ondermijnd door het onzekere resultaat ‘als kan niet, kan niet’. Aisja presenteert zich dus als 
doorzetter, maar relativeert of ondermijnt zelfs deze vorm van actorschap.

Methodologisch commentaar
Een aantal centrale vragen die Bamberg (2005) in zijn bijdrage aan The Routledge 

Encyclopedia of Narrative Theory met betrekking tot actorschap (agency) in narratief onderzoek 
onderscheidt, zijn: Wat is een actie of handeling (in tegenstelling tot bijvoorbeeld een gebeurtenis 
of toestand)? Wiens handeling is het? Wie kan voor de handeling verantwoordelijk worden 
gehouden? Is de handeling betekenisvol en moreel ‘goed’ of ‘slecht’? In dit onderzoek naar gezond 
leven gaat het om vragen zoals: wordt gezond leven als toestand of handeling gezien? Wie handelt 
in dat gezonde leven of om dat gezonde leven te bereiken? Wie wordt verantwoordelijk gehouden 
voor het behouden of bevorderen van gezond leven? Worden de verrichte handelingen als 
betekenisvol en moreel juist beschouwd4? Bamberg maakt daarbij onderscheid tussen 
verschillende manieren waarop actorschap gebruikt wordt in narratief onderzoek. Een daarvan, 
die op dit eerste positioneringsniveau van verhaallijnen aan de orde is, is linguistic agency (de 
analyse van karakterrepresentaties in verhalen). 

Deze vragen geven ruimte aan verschillende betekenissen van actorschap, waarbij de 
onderzoeker zelf niet vanuit een theoretisch kader bepaalt wat zij onder actorschap verstaat, 
maar onderzoekt wat geïnterviewden als zodanig construeren. Daarbij is het echter wel van 
belang dat een onderzoeker gesensitiveerd is voor verschillende culturele betekenissen van 
actorschap. Gedurende dit onderzoek ben ik, met name waar het de Marokkaanse vrouwen betrof, 
herhaaldelijk gewezen5 op mijn potentieel westerse, individualistische bias ten aanzien van de 
bepaling van actorschap. Mijn kritische meelezers in dit geval waren een lichaamsgericht 
therapeut, vrouwelijke onderzoekers afkomstig uit Turkije en India, de Marokkaanse peer en 
intermediairs in het ZGL-project. Zij zagen vaak veel meer kracht, eigen regie en hoop dan ik kon 
ontdekken in hetzelfde fragment. 

Een belangrijk onderdeel van een (culturele) diversiteitssensitieve duiding is oog te 
hebben voor collectieve naast individuele vormen van actorschap. Het door Aisja geconstrueerde 
actorschap in de verhaallijn ‘wij leven voor anderen’ zit voor een belangrijk deel in het garanderen 
van een goede toekomst voor hun kinderen. Als de kinderen het goed hebben, hebben zij het ook 
goed (zie de volgende analyses). Dit is een vorm van uitgesteld actorschap (geïnspireerd door Van 

4 De andere twee aspecten of perspectieven (Bamberg noemt deze twee aanduidingen) op agency in narratief 
onderzoek zijn agency als epistemische kwestie (wanneer sociale wetenschappers dit begrip in onderzoek gebruiken) 
en agency in het al vertellende construeren van een wereld. Dit laatste aspect verwijst naar de relatie auteur-verteller-
publiek en bevindt zich op interactieniveau. 

5 Met dank aan Remo Arcante voor zijn commentaar, dat hij baseert op zijn ervaringen in de lichaamsgerichte 
hulpverlening aan allochtone vrouwen.
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den Berg, 2007).6 Toegerust met een grotere diversiteitssensitiviteit zet ik de analyse voort, 
ditmaal van pogingen van Karima en Aisja om tot een direct voor hun eigen leven relevante 
invulling van gezond leven te komen. 

8.1.2. Interactie: Een dialogische analyse van identiteit
In deze paragraaf zet ik de analyse van mogelijkheden voor actorschap voort door een 

analyse van identiteit zoals die in interactie tussen Karima en Aisja wordt bewerkstelligd. Een 
belangrijk analysemiddel op dit niveau dat ik hier wil introduceren is de vertelmodus (Bamberg, 
1997a, 2003). Dit is de manier van vertellen in relatie tot de (aanwezige of geanticipeerde) 
luisteraar(s). Analyse van de vertelmodus is een van de middelen die de onderzoeker ter 
beschikking staan om de verhouding van de spreker tot verhaallijnen te bepalen. In fragment 8.1. 
valt op dat Aisja veelvuldig gebruik maakt van de constructie ‘dat is toch/dan…’ (r.12, 14, 20, 21, 
24, 36, 41). Hiermee lijkt ze te protesteren tegen, vragen te stellen bij of twijfels te uiten bij dat 

wat is. Deze constructie zou ik dan ook als voorbeeld noemen van de conjunctieve vertelmodus7.
Qua vertelmodus spreekt Aisja op een manier die weinig tegenspraak duldt en haar 

perspectief tot vanzelfsprekendheid maakt (door gebruik te maken van woorden als gewoon, 
tuurlijk, toch, etc). Bovendien hoor ik bij het beluisteren van dit interview (of fragment) ironie in 
haar stem. Aisja’s vertelmodus en de ironische toon maken dat ik het interview niet te snel als 
zonder hoop zou karakteriseren, in tegenstelling tot de inhoudelijke analyse tot nu toe. Aisja’s 
ironische toon gecombineerd met het lachen van Karima en het gezamenlijk lachen in fragment 
8.1 (r.8, 10) vormen een contrast met de zware inhoud van de tekst, dat gezond (eten) eigenlijk 
niet mogelijk is. Is het lachen een manier om te relativeren? Ongemak weg te nemen? De zwaarte 
draaglijk te maken? Of is het een vorm van verzet, het ridiculiseren van het houden van een dieet? 
Karima’s reacties bevestigen over het algemeen wat Aisja zegt (in negatieve zin ‘nee’ r.8, …. Of 
positieve zin r.19 ‘ja’), vullen haar aan (‘dat is jammer ja’ r.13). Karima bevestigt de consequenties 
van de dubbele binding, waarin zowel de bevestiging als de ontkenning ‘als u dat niet als u dat eet’ 
(r.32) negatief uitpakt in termen van ziekte in plaats van gezondheid.

Een ander middel op interactieniveau is het naar voren halen van het dramaturgische 
karakter van het vertellen, hier specifiek door aandacht te besteden aan de belichaamde 
nabootsingen van (herinnerde) interacties tussen Aisja en haar kinderen.

In fragment 8.2 geeft Aisja commentaar op de door haar gewenste identiteit (sterk 
overkomen), wat voorkomt dat ik haar als slachtoffer zie ondanks haar onfortuinlijke 
omstandigheden. Ik vraag me af waar Aisja kracht uit put om ‘door te zetten’ (r.7) en ‘sterk te 
doen’ (r.8). Een meer sceptische reactie is ook mogelijk: is het wel gezond om te vergeten wat je 
hebt of niet te luisteren naar wat je hebt? (r.6). In het volgende fragment (9.3) belichaamt Aisja 
deze identiteitsperformance wanneer zij de interactie met haar kinderen ‘nadoet’. Hiermee brengt 
ze de door haar gewenste identiteit letterlijk ten uitvoer. Wat laat zij op deze manier aan haar 
publiek (Karima? De onderzoekers?) zien over wie zij is, was en wil zijn? Aanwijzingen voor  

6 Van den Berg (2007) onderzocht sociale mobiliteit onder Marokkaanse vrouwen. Ook zij spreken van een uitgestelde 
verwachting. Hoewel zij het voor zichzelf niet altijd mogelijk meer achten te participeren op de arbeidsmarkt, de taal te 
leren of op een andere manier sociaal te stijgen, zetten zij zich erg in om deze wens voor hun kinderen wel bewaarheid 
te laten worden.

7 Al weet ik niet of dit grammatikaal in de Marokkaans-Nederlandse taal ook als zodanig taalkundig klopt.
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beide evaluaties van het effect van haar performance, zowel kracht als twijfel, vind ik in dit 
fragment terug. 

Fragment 8.3: 

Scène 1. Bescherming van wederkerigheid met kinderen

Sequens 1. Uiterlijke gezondheid als bescherming van anderen

KARIMA: En wat maakt dat u zelf gezond leeft? […]1. 
AISJA: (onverstaanbaar) Ik kan dit proberen aan mijn kinderen te uiten en ik heb ook 2. 
kinderen 
Ik moet proberen mijn kinderen mis niet misbruik van mijn kinderen3. 
Zij gaan ook ziek worden door mij. 4. 
Als ik ziek ben, beter ik ziek (dan dat) wij met het hele gezin, iedereen gek worden. 5. 
Ik laat zien aan mijn kinderen ‘ik ben goed ik ben gezond’, maar ik ben binnen kapot 6. 
KARIMA7. : Ja 
AISJA:8.  Maar maar van uiterlijk ik probeer, van(wege) hun, ‘ik ben gezond, ik ben 
goed’ (dan? zodat?) Laten zij ook voelen (dat) ik nog goed ben9. 

Sequens 2. Aisja’s performance: Bewaking continuïteit

Ik ga, als er iets met mij gebeuren, zij bang  10. 
“ja mama gaat weg, mama gaat dood, 
mama het, mama zo” 
(dat) zij blijven alleen leven 
Ik zeg “nee ik maak gewoon, ik ben goed, ik ben gezond 11. 
Jullie maak je geen zorgen 
Jullie gaan nog studeren,  
Jullie moeten doorzetten
Als ik niet ben12. 8, ja  
moeten jullie gewoon leven doorzetten  
moeten jullie proberen 
Of ik nou leef of dood ben13. 9,  
jullie moeten gewoon leven doorzetten”  
[spreekt deze laatste regels van reported speech uit met geruststellende stem]

Sequens 3. ‘Doen alsof’ als bescherming van haar zelf en haar kinderen

KARIMA: Maar, van dan, denkt u dat u gezond bent als u zo doet, zo dat zo 14. 
zogenaamd 
doet dat u gezond bent, terwijl u niet gezond bent? 15. 
AISJA: Ja! ik wil proberen gewoon16. 
KARIMA: U probeert het, positief denken17. 

8 Bedoelt ze hier ‘als ik er niet meer ben’ of ‘als ik niet meer gezond ben’?
9 Oorspronkelijke woorden ‘Als ik als ik leven of dood’.
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AISJA: Ja, tuurlijk, als ik alleen ga denken ‘ik ben niet gezond, ik ben niet’, (dan) ga ik 18. 
eerder kapot
Maar ik probeer gewoon een beetje ja 19. 
KARIMA: Voor de kinderen?20. 
AISJA: Ja, ik lache van mijzelf eigenlijk, ja, maar ik doe het gewoon voor mijn kinderen21. 
KARIMA: Ja, ja (...) om de kinderen, eigenlijk, eigenlijk u doet meer om de kinderen 22. 
een beetje blij te maken
AISJA: Ja, tuurlijk, om hun blij te maken23. 
(dan) Vergeten die wat ik heb24. 

Sequens 4. Aisja’s performance: wederzijdse gezondheidswinst 

Zij, iedereen met mij gedachte25. 10 bezig 
van(wege) hun “weet je wat” ja van(wege) “mama (wat) gaat met haar gebeuren?” 
als ik medicijnen niet neem
Mijn dochter zij woont in Am eh Amsterdam26. 
Iedere keer bellen 27. 
Altijd bij familie van(wege) medicijnen28. 
“Mama [stem omhoog, vanaf hier versneld] heb (je) medicijnen genomen, mama niet 29. 
vergeten, mama”
Ik zeg “nee ik ben gezond,  30. 
je mag niet denken voor mij [gaat vanaf hier rustiger praten, kalmerend] 
ik vergeet niet 
ga maar rust 
ga maar (naar) jouw eigen leven, weet je, gewoon ja”
KARIMA: ja, ja, ja31. 

Sequens 5. Twijfel aan afschermingsstrategie

AISJA: Kijk als je één ziek thuis (dan) wordt niet iedereen ziek 32. 
KARIMA: nee33. 
AISJA: maar zoiets ieder iedereen 34. 
Als ik iedere keer, ja ik ben zo; ja zo, iedereen gaat gek worden35. 
Iedereen wordt ziek36. 
Beter één als je met meer 37. 
Ik zou denken38. 
Maar ja ik weet niet (of) dat goed is of niet?39. 
KARIMA: Het is goed, het is goed40. 
AISJA: Maar ik zou denken41. 
KARIMA: Het is goed (.)42. 

In de bespreking van het eerste fragment (in 8.1.1.) kwam naar voren dat Aisja apart 
zitten en apart eten maken ongezond vindt. In dit derde fragment brengt zij echter zelf 
verschillende scheidingen en tegelijkertijd verbindingen aan als onderdeel van gezond leven: 

10 Mijn gedachten of in gedachte?
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afschermen van ziekte binnen haar lichaam, beschermen van anderen (haar kinderen).  
De volgende twee manieren van (af)scheiden bieden inzicht in relevante breuklijnen  
én verbindingen in Aisja’s vertelling, en zetten ons zo hopelijk op het spoor van aanknopings-
punten voor gezond leven. 

Ten eerste houdt Aisja de ziekte binnen haar lichaam door een gezonde buitenkant 
(uiterlijk) te laten zien. Het uiten van haar ongezondheid aan haar kinderen (r.2) heeft als risico 
dat ‘iedereen gaat gek worden’ (r.5). Ten tweede bewaakt zij de continuïteit van het gezonde leven 
van haar kinderen in de toekomst (sequens 2), door haar kinderen in parallelle bewoordingen met 
haar eigen strategie aan te moedigen om ‘door te zetten’. Aisja noemt een voor zichzelf indirecte 
gezondheidswinst van het binnenhouden van haar ziekte, namelijk wanneer haar kinderen ‘laten 
voelen dat ik nog goed ben’ (r.9). Positief denken levert haar echter ook directe gezondheidswinst 
op omdat zij anders ‘eerder kapot’ gaat (r.18). Karima lijkt echter niet overtuigd, want ze vraagt 
vervolgens wat de gezondheidswinst is van wat zij interpreteert als uiterlijk doen alsof ze gezond 
is (r14, 15). Het antwoord van Aisja laat zien wat er voor haar op het spel staat: de relatie met en 
het welzijn van haar kinderen (naast haar fysieke gezondheid). De performance van weder-
kerigheid laat een verwevenheid zien van haar eigen gezondheid met die van haar kinderen. 

Net als Karima ben ik als onderzoekend luisteraar echter niet overtuigd, omdat ik me 
afvraag of de krachtige zelfpresentatie haar wel gezond leven brengt. Aisja presenteert zichzelf in 
dit fragment, en dan met name in de herhaalde belichaamde nabootsingen van de interactie met 
haar kinderen, als de regisseur van het gezonde leven van zichzelf en anderen in haar gezin. In 
deze regiefunctie zit Aisja’s actorschap. Haar regie richt zich vooral op het scheiden van het zieke 
en gezonde. Het aanbrengen van deze scheidingen (met als effect bescherming van haar kinderen 
door afscherming van zichzelf) dient het belangrijke maar tegelijkertijd kwetsbare belang om de 
relatie met haar kinderen goed te houden (en hún gezonde leven te bevorderen). Het paradoxale 
karakter van het relatiebeheer van iemand die ziek is, is eerder beschreven als de noodzaak om 
krachtig over te komen (in plaats van zich als patiënt op te stellen) om zo te laten zien het recht 
op zorg waard te zijn (Parsons, 1951; Radley & Billig, 1996). Een voorbeeld van de uitvoering van 
de paradoxale ziekterol in dit fragment is het gepaard gaan van de ondersteuning van haar 
medicijngebruik door haar dochter en het zich groot houden van Aisja (r.29, 30)11. 

Een aanknopingspunt voor gezond leven komt naar voren als Aisja zelf twijfelt of de 
afschermingsstrategie wel goed is (sequens 5: ‘ik weet niet dat is goed of niet?’, r.39). Deze twijfel 
biedt aanknopingspunten om tot een nieuwe betekenisverlening te komen. In co-constructie met 
Karima krijgt deze twijfel hier echter niet de kans zich te ontwikkelen tot een alternatief. Dit 
gebeurt echter wel helemaal aan het einde van het interview, wanneer de grenzen aan het leven 
voor anderen nu door Karima bevraagd worden (zie fragment 8.6.).

11 Hoe verhouden het gezonde leven van Aisja zelf en dat van haar kinderen zich tot elkaar? Ik volg haar eigen 
expressieve causaliteit om te begrijpen hoe haar zelfopoffering niet alleen helpt om anderen gezond te laten leven, 
maar ook zichzelf. Aisja’s opmerking ‘beter één als je met meer’ (r.37) begrijp ik namelijk als zelfopoffering: het is beter 
dat een persoon zich sterk betoont, zodat de rest van het gezin tenminste niet ziek wordt. Om te begrijpen hoe dit voor 
haarzelf gezond is, doe ik hier een beroep op het eerder genoemde gewenste doel van sociale gezondheid van 
belang. In vrije vertaling luidt de gedachte dan ‘als het niet mogelijk is om fysiek gezond te leven, dan kan ik tenminste 
proberen om te doen alsof ik gezond ben om zo in harmonie met mijn kinderen te kunnen leven’ (en aldus sociaal 
gezond te leven).
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Methodologisch commentaar
In deze paragraaf heb ik twee analysemiddelen verkend ten behoeve van de analyse van 

de positionering op interactieniveau: de vertelmodus en het dramaturgische karakter. Dit laatste 
heb ik gedaan door aandacht te besteden aan de belichaamde nabootsingen van (herinnerde) 
interacties tussen Aisja en haar kinderen. Dit deed ik niet alleen in de analyse, maar ook al door in 
het transcript (zie §6.3.) die nabootsingen als kleinere sequenties binnen een sequens bij elkaar te 
houden in plaats van aparte regelnummers toe te kennen (zie fragment 8.3., sequens 2). In de 
weergave (van r.10-13) heb ik geprobeerd het ritme van de gesproken taal te volgen. Daardoor 
komt ook het stijlmiddel van de herhaling duidelijker naar voren (‘jullie’ en ‘moeten’). Op deze 
wijze voer ik Riessmans aanpassing van Gee’s psycholinguïstische transcriptiemethode om het 
dramaturgische karakter sterker naar voren te halen verder door. Deze werkwijze sluit aan bij het 
dialogische perspectief op identiteit zoals uiteengezet in hoofdstuk 5.

Een methodologisch aandachtspunt dat ik hier naar voren wil halen is het dialogisch 
vermogen van de analist. Een houding van dialogische betrokkenheid (§3.2.) is nooit een 
eenvoudige opgave, maar in dit specifieke interview treedt een extra probleem op, omdat ik niet 
zelf het interview heb behouden. Daardoor mis ik veel non-verbale informatie en een belichaamde 
herinnering aan het interview. Dit bemoeilijkt een dramaturgische analyse. Toch is mijn conclusie 
niet dat een dergelijke analyse afgeraden zou moeten worden in het geval van interviews waar de 
interviewer en analist niet dezelfde zijn. Ook is mijn aanbeveling niet per se om dus maar geen 
peers meer in te zetten, maar wel dat voorzichtigheid in acht moet worden genomen bij de 
analyse. De belemmering van een door anderen afgenomen interview is namelijk ook een kans 
gebleken. 

Omdat ik als analist net als de lezer de analyse meer dan bij een zelf afgenomen interview 
op een transcript moet baseren, helpt de gedwongen voorzichtige werkwijze om niet te 
‘hineininterpreteren’ of dit heel bewust te doen en te verantwoorden. Tegelijkertijd heb ik als 
analist op een andere manier toch meer belichaamde toegang tot informatie dan de lezer waarop 
ik me kan beroepen, doordat ik de stemmen op het bandje heb gehoord en door meermaals 
luisteren een auditieve informatielaag kan aanboren. Deze informatie lijkt me wel cruciaal voor 
dit type analyse. Auditieve informatie is niet alleen noodzakelijk om een linguïstische analyse te 
doen, maar lijkt me ook nodig om het dramaturgische karakter te kunnen duiden. Waar relevant 
heb ik die geëxpliciteerd (bijvoorbeeld de ironie van Aisja). Daarnaast ken ik de interviewer en 
heb ik de mogelijkheid gehad met haar over het interview te spreken. Ook die achtergrondkennis 
heb ik zoveel mogelijk geëxpliciteerd in de tekst of in voetnoten. 

Naast deze aanwijzing voor de rapportage (explicitering van achtergrondinformatie),  
heb ik in de rapportage aangegeven wanneer de interpretatie dichterbij en wanneer deze verderaf 
staat van wat met concrete bewijsvoering kan worden onderbouwd. De bewijsvoering is 
opzettelijk uitvoerig (fragment als geheel laten zien, verwijzingen naar uitspraken door middel 
van regelnummers) om de analyse zo transparant en daarmee navolgbaar mogelijk te maken.  
De analyses zijn uitgebreid besproken, genuanceerd en aangevuld door deze aan andere 
onderzoekers en studenten voor te leggen (dit is een voorbeeld van intersubjectieve toetsing,  
zie §3.2.). 
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8.1.3. Situering in de context van de gezondheidsbevordering
Aisja’s positionering ten aanzien van de twee verhaallijnen (‘ik wil dat alles gezond is’ en 

‘ik moet oppassen met alles wat ik doe’) ondermijnt een aantal kenmerken van het 
gezondheidsbevorderingsnarratief (BRAVO), al zal ze het zelf waarschijnlijk niet in die termen 
benoemen. Tegenover het opsplitsen in deeldomeinen (BRAVO) stelt zij multidimensionaliteit (ik 
wil alles). Tegenover de wenselijkheid van risicomijdend individueel gedrag (ik moet oppassen 
wat ik eet) stelt zij de waarde van het leven voor anderen, niet alleen voor de kinderen maar ook 
voor haarzelf. Tegenover het morele imperatief van de gezondheidsbevordering (Lupton, 2000) 
stelt zij verlangen en lekker leven. Waar Williams (1998) stelt dat in de gezondheidsbevordering 
discipline (hier: oppassen) goed en gezond wordt gevonden en genieten (hier: lekker leven) 
ongezond en risicovol, keert Aisja deze normering om. 

Zijn er salutogene aanknopingspunten in deze positionering te ontdekken? Ik zie een 
kleine opening verschijnen in de toevoeging ‘wat ik denk’ in de laatste regel (r.45, fragment 8.1.). 
Zou ze zichzelf wel gezond kunnen noemen als ze anders zou gaan denken, oftewel niet meer 
‘alles’ zou nastreven. Of zit het salutogene potentieel eerder in anders handelen van zichzelf of van 
anderen in haar omgeving? Als gezondheidsbevorderaar zou ik aansluiting bij de voor Aisja 
belangrijke sociale gebeurtenis (samen eten) zoeken om van daaruit het eten van gezonde 
voeding zoals gedefinieerd in het BRAVO-narratief te stimuleren. Dit is belangrijk om ervoor te 
zorgen dat een fysiek gezonde leefwijze verankerd kan worden in bestaande leefpatronen en zo 
beter vol kan worden gehouden. De keuze voor ander eetgedrag is een ingebedde handeling 
waarin Aisja zich op complexe wijze probeert te verhouden tot verschillende morele contexten. 
Dit betreft een norm van individuele, gedragsmatige zorg voor haar lichaam en een sociale norm 
van leven voor anderen. Van belang voor de gezondheidsbevordering is dat haar individuele 
eetgedrag niet eenvoudig losgekoppeld kan worden van haar rol als moeder en bereider van het 
eten en van de sociale context waarin het gezamenlijk eten zo belangrijk is.

8.2. toevoeging: meerdere vertellers
In de nu volgende analyse breid ik het interactieniveau verder uit door nu de 

positionering van Karima, en de wisselwerking tussen beide vertellers, in de analyse te betrekken. 
De divergerende en convergerende positionering tussen hen beiden benut ik om 
onderhandelingsmomenten op te sporen tussen hun eigen betekenisverlening en canonieke of 
dominante narratieven.

Het fragment (8.4) dat ik in deze paragraaf uitgebreid analyseer begint in het 
Marokkaans-Arabisch, maar gaat in de loop van het fragment in het Nederlands verder. Tijdens 
het afluisteren en vertalen van het Marokkaans-Arabisch gesproken deel op de band geeft Karima 
commentaar (dit hele proces is vervolgens weer opgenomen en uitgewerkt). Karima’s 
commentaar12 behandel ik in de onderstaande analyse als aparte ‘stem’ die extra informatie 
verschaft over hoe de interviewer het gesprek duidt (weergegeven als commentaar in de 
fragmenten met verwijzing naar de specifieke plek op het bandje wanneer zij dit commentaar 
gaf). Het fragment komt helemaal aan het einde van het interview en begint wanneer het 

12 Dit commentaar is tevens een manier voor Karima om zich het gezamenlijke verhaal toe te eigenen. Zij vervult een 
dubbele rol van zowel interviewer die een taak in het project vervult en het perspectief van Aisja probeert over te 
brengen, als van degene die spreekt en gehoord wil worden en zodoende haar eigen perspectief verwoordt ten 
opzichte van de onderzoekers. 
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‘officiële’ gedeelte van het interview is afgelopen. Daarna praten beiden nog wat na. Halverwege 
dit nagesprek besluit de interviewer Karima de bandrecorder weer aan te zetten13. Aangezien het 
in dit onderzoek te doen is om wat vertellers zelf relevant maken, is dit naast de inhoudelijke 
relevantie een extra reden voor de keuze van dit fragment. Bovendien neem ik Karima nu als 
vertegenwoordiger van de stem van peers serieus. 

Omdat het om twee vertellers gaat, wier beider positionering ik wil onderzoeken, stel ik 
de geformuleerde interpretatieve vragen iets bij. In welke opzichten komt de positionering van 
deze vrouwen overeen en in welke verschilt deze? Construeren ze ieder hun eigen of gezamenlijke 
verhaallijnen? En hoe verhouden ze zich daartoe? Wat staat daarbij op het spel? Hoe verloopt hun 
interactie en welk effect heeft dat op de ontwikkeling van verhaallijnen, het bepalen van de 
canonieke en alternatieve status? Tot welke morele contexten verhouden zij zich, dezelfde of 
andere? Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Draagt hun interactie bij aan gezond leven? Met deze 
vragen ga ik de analyse in.

8.2.1. Identiteitsanalyse: breuklijnen en verbindingen tussen vertellers
In deze paragraaf verken ik de dominante morele context waartoe Karima en Aisja zich 

gedurende het interview verhouden en waarvoor zij gezamenlijk een alternatief ontwikkelen.  
Het volgende fragment (8.4), dat ik scène voor scène presenteer, heb ik de aktetitel ‘De zin van 
voor anderen en voor onszelf leven’ gegeven. Deze titel verwijst naar deze dominante (wij 
Marokkaanse vrouwen leven voor anderen) en alternatieve verhaallijn (wij mogen/moeten ook 
leven voor onszelf). De titel onderstreept bovendien dat de vrouwen zinervaring (en het gebrek 
daaraan) een grote rol toekennen in het interview. 

Fragment 8.4: Akte. De zin van voor anderen en voor onszelf leven

Scène 1: Leven voor anderen heeft geen zin meer

Sequens 1. Geen zin meer (om te kopen)

KARIMA: [a] Als ik bijvoorbeeld iets leuk vind, dan wil ik (het) kopen1. 
Nee waarom, wat moet ik ermee? 2. 
Ik heb geen zin meer om iets te kopen3. 
Ik geniet niet meer van het leven4. 
[b] Ik zie mooie dingen, wat moet ik (er) mee?5. 
Ik koop ‘m alleen voor de kast en ik draag ‘m toch niet6. 
Ik heb (er) geen behoefte meer aan [c]7. 

Commentaar Karima bij sequens 1 ‘Geen zin meer’: 
(a) Wij zaten te praten over gevoel, over hoe je voelt nu. 
(b) En zij denkt hetzelfde hierover, wij denken hetzelfde. Ik begrijp haar. Kijk, zij is ziek, zij  

13 Ze vindt namelijk dit gedeelte van het nagesprek relevant voor het onderzoek naar gezond leven. Ze besloot dit 
nagesprek op te nemen. Dit deed ze naar aanleiding van mijn nadere instructie toen bleek dat ze na een eerder op 
band opgenomen interview van een halfuur nog uren door had gepraat met betreffende geïnterviewde zonder dit op te 
nemen. Dit laat een leereffect zien in peer-peeronderzoek, wat me ertoe noopt meerdere interviews aan te bevelen om 
hen de kans te geven zich te ontwikkelen als onderzoekers.
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  voelt zich niet lekker. Zij leeft alleen voor, haar kinderen zijn voor haar belangrijk. 
(c) En dat heeft zij ook, hetzelfde gevoel. 

Sequens 2. Marokkaanse vrouwen leven voor anderen

We leven niet voor onszelf, we leven voor onze kinderen8. 
Als we een man hebben, dan leven we voor onze man9. 
Wij als Marokkaanse vrouwen, wij leven niet voor onszelf10. 

Sequens 3. Zin alleen nog in Marokko 

Als ik een mooie jurk zie, dan neem ik ‘m mee naar Marokko, dan draag ik ‘m in 11. 
Marokko 
Ik blijf ‘m dragen12. 
Wat moet ermee eigenlijk? Pff, het zegt me niks meer13. 
Waarom moet ik ‘m kopen? Waarom? Waarvoor? 14. 
Ik heb geen zin meer15. 
AISJA: ja, dat is wel zo16. 

Sequens 4. Verkeerde manier van leven 

KARIMA: Dat is de verkeer, vind ik de verkeerde manier van leven van ons17. 
Dat wij leven niet voor ons, wij leven altijd voor anderen18. 
Wij leven voor onze kinderen voor onze mannen19. 
Als zij het (maar) goed hebben, meer hebben wij niet nodig20. 14 
Als zij het maar goed hebben, dan maakt het niks uit 21. 

Sequens 5. Geen hoop meer

AISJA: jij denkt (daar) nu anders over22. 
Als jij iets ziet dan denk je wat moet ik (er)mee?23. 
Wat, waarom moet ik dit ding aanschaffen? 24. 
Het hart [d] dat leeft, hoopt25. 
Maar nu heb je geen hoop meer. De hoop is weg26. 

(d) ze bedoelt het gevoel

Sequens 6. Ambivalent toekomstperspectief

KARIMA: ik ga niet voor je liegen [e]27. 
Nu als ik iets wil kopen, dan moet ik eerst weten of mijn dochter dat later kan 28. 
gebruiken
Dan koop ik ‘m, want ik denk net alsof ik morgen doodga29. 

(e) dat is een manier van praten.

14 Deze zin is mijn interpretatie, mede gebaseerd op de context waarin deze zin geformuleerd wordt, van de  
oorspronkelijk gesproken woorden ‘dan hebben wij die niet nodig’ (anders gezegd ‘dat is alles wat we nodig hebben’).
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Sequens 7. Ik voel jou

AISJA: Ik ook, ik ben ook zo30. 
Ik zie het, ik begrijp je31. 
Ik voel het, ik voel jou, daarom praat ik zo met jou32. 
Ik voel wat je bedoelt. Ik wil huilen nu.33. 

Sequens 8. Leven 

KARIMA: meisje, lieverd, wij leven nog, wij moeten ook voor ons leven34. 
Lieverd, wij leven nog. Waarom moeten we zo denken?35. 

De centrale verhaallijn in deze scène zou ik formuleren als ‘wij leven voor anderen’ (r.10). 
De protagonist ‘wij’ (Marokkaanse vrouwen) kan zowel verwijzen naar de groep Marokkaanse 
vrouwen in het algemeen als naar de twee vrouwen die hier samen praten. Hebben Karima en 
Aisja dezelfde ‘wij’ voor ogen? Het is vooral Karima (de interviewer) die hier aan het woord is en 
commentaar levert. Hoe verhoudt zij zich tot de geschetste verhaallijn (leven voor anderen)?  
Deze vraag is van belang om inzicht te krijgen in hoe vrouwen omgaan met eventuele conflicten 
tussen zelfzorg en zorg voor anderen. Uit een analyse van medeonderzoekers in het ZGL-project 
blijkt dat ook voor de Nederlandse vrouwen de zorg voor anderen belangrijk is voor hun gezonde 
leven15. Het omgaan met eventuele spanningen tussen de zorg voor anderen en voor zichzelf en 
hoe in concrete levens vrouwen eigen ruimte creëren is een vraag die met behulp van een 
positioneringsanalyse beantwoord kan worden. 

Zowel inhoudelijk als qua vertelmodus zie ik aanwijzingen dat Karima het leven voor 
anderen als vanzelfsprekende context aanneemt en deze bekritiseert. Inhoudelijk concentreert 
het canonieke leven voor anderen bij Karima zich rondom het kopen en dragen van mooie kleren; 
niet rondom eten zoals bij Aisja. Door het fragment heen klinkt Karima’s verlies aan zin om te 
kopen (sequens 1)en het gebrek aan zin om (in Nederland?) mooie kleren te dragen, behalve 
wanneer ze in Marokko16. is (sequens 3). In de manier waarop ze spreekt over dit verlies aan zin 
klinkt verontwaardiging door over dat Marokkaanse vrouwen voor anderen leven (sequens 2). 
Dat ze het niet eens is met deze manier van leven leid ik verder af uit haar beoordeling van het 

15 Er is wel een verschil in de anderen voor wie zij zorgen. De Nederlandse vrouwen zorgen vaak voor (schoon)ouders en 
eenzame of gehandicapte mensen. De partner wordt door hen nauwelijks genoemd behalve wanneer een zorglast- of 
plicht wordt ervaren. De Marokkaanse vrouwen waarvan de kinderen vaak nog thuis wonen, noemen het zorgen voor 
hun directe familie als belangrijk (Mens-Verhulst & Bavel, 2006). De partner wordt door Aisja echter ook niet genoemd, 
zij heeft het vooral over haar kinderen. Terwijl de Nederlandse vrouwen in het ZGL-project vertelden deze zorgplicht 
voor een deel los te hebben laten, is deze voor de Marokkaanse vrouwen nog heel actueel. De effecten van 
emancipatie kunnen verschillen voor vrouwen van verschillende etnische achtergronden. De Marokkaanse groep 
vrouwen in het ZGL-project lijkt namelijk niet alleen hulp maar ook last te ervaren van de emancipatie, vanwege de 
rolconflicten die met verschuivende man-vrouwverhoudingen gepaard gaan (Mens-Verhulst & Bavel, 2006).

16 In een onderzoek onder witte middenklasse respondenten van 35 tot 55 jaar blijkt ook sprake te zijn van gender-
specifieke betekenisverlening. De vrouwen vonden hun lichamelijke gezondheid belangrijk met het oog op a) ‘doing for 
others’ en b) een representabele uiterlijk verschijning (Saltonstall, 1993). Dit wijst erop dat de betekenisverlening van 
Karima en Aisja genderspecifieke kenmerken vertoont, maar niet per se cultuurspecifieke. Een representabele uiterlijke 
verschijning, die voor Karima belangrijk was, hangt naast een genderspecifieke betekenisverlening mogelijk ook samen 
met klasse: Karima identificeerde zich in Marokko met de middenklasse en is nu schoonmaakster in Nederland.  
Zij vertelde mij in een informeel gesprek hoe zij zich in Marokko toen zij nog een jonge vrouw was, altijd mooi kleedde, 
make-up opdeed en hoge hakken droeg. Ze werkte toen in een bioscoop in een grote stad. Hier in Nederland, waar zij 
werkt als schoonmaakster, doet zij dat niet meer.
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leven voor anderen als verkeerd (sequens 4), en uit het door Aisja geconstateerde gebrek aan 
hoop gekoppeld aan het ontbreken van zin om een mooie jurk te kopen (sequens 5). Hieruit maak 
ik op dat Karima niet zozeer de wenselijkheid van het kopen van mooie dingen aan de kaak stelt, 
maar dat ze de zin ervan niet meer ziet vanwege het gebrek aan concrete anderen voor wie zij 
zich mooi kan maken (er zijn geen concrete antagonisten in haar verhaal, behalve haar dochter) of 
omdat ze denkt dat ze morgen doodgaat (zie later in deze paragraaf). 

In dit fragment zijn ook een aantal breuklijnen aan te geven, die aanknopingspunten voor 
gezond leven bieden. Aan het einde trekt Karima de vanzelfsprekendheid van het leven voor 
anderen in twijfel door zich af te vragen ‘waarom moeten wij zo denken’ (r.35) en door te stellen 
‘wij moeten ook voor ons leven’ (r.34). De breuklijn is die tussen haar eigen ervaring (het 
bijzondere) en de algemene culturele vormgeving (het canonieke). Hierdoor ontstaat de 
mogelijkheid van een alternatieve verhaallijn ‘wij leven voor onszelf’, waarin meer ruimte is voor 
autonomie. Maar ook binnen de verhaallijn ‘leven voor anderen’ ontwikkelt Karima mogelijkheden 
voor gezond leven. In de zesde sequens (ambivalent toekomstperspectief) verbindt Karima haar 
eigen zin (om te kopen) aan haar dochter. Ze geeft haar eigen zin in gezond leven daarmee 
betekenis in termen van het canonieke ‘leven voor anderen’ en neemt niet helemaal afstand van 
deze norm. 

De door haar geformuleerde oplossing is illustratief voor nog twee breuklijnen: zowel de 
temporele als spatiele lijn is verbroken. Nederland is het land waar het kopen zich afspeelt. 
Marokko is het land waar de gekochte mooie jurk gedragen werd. In beide landen heeft het kopen 
nu geen zin meer (r.28), maar denkt ze morgen dood te gaan. Een onbereikbaar geachte gezonde 
toekomst voor haar zelf ruilt zij in voor een mogelijke gezonde toekomst voor haar dochter (r.28). 
Hoewel een gewenste subjectpositie van mooie jonge vrouw voor haar zelf is afgesneden, kan zij 
als moeder het gezonde, zinvolle leven op haar dochter overdragen. Het moederschap komt hier 
net als een vorm van uitgesteld actorschap, dat daarmee hoop voor de toekomst biedt. Dat het 
loslaten van haar vroegere identiteit geen geringe opgave is, leid ik af uit de haar op dramatische 
toon vertelde verhaal dat Aisja karakteriseert als ‘hart zonder hoop’ en waarvan ze zelf aangeeft 
dit te leven alsof ze morgen dood kan gaan. Hoewel (of juist omdat) ze dit vertelt met een 
geëmotioneerde stem, is een positieve duiding mogelijk van dit leven alsof ze morgen dood is.  
Er klinkt voorzichtige hoop en vastberadenheid door in ‘we leven nog’(r.34)17. 

Wat karakteriseert de interactie in deze scène? Het benadrukken van de 
gemeenschappelijkheid in het commentaar vat ik op als Karima’s manier om naar mij (of de 
andere onderzoekers) haar band met Aisja als vriendschappelijk of zusterlijk te presenteren. 
Consistent met het idee van vriendschappelijkheid is het informele karakter van het gesprek 
waarvan het intieme woordgebruik ‘lieverd’ (r.34) en de emotionele uitwisseling in sequens 7 en 
8 getuigt. Met de uitspraak ‘ik ben ook zo’ (r.30) bevestigt Aisja de rolomkering die Karima met 
haar persoonlijke ontboezemingen al in heeft gezet, en waarbij de oorspronkelijke geïnterviewde 
Aisja ondersteunend gaat optreden ten aanzien van de interviewer Karima. Door de woorden ‘ik 
voel jou’ geeft Aisja gehoor aan de oproep tot ondersteuning en draagt door haar empathische 

17 Terwijl westers opgegroeide publieken waarmee ik dit fragment besprak verbaasd waren dat het praten over de dood 
al aan de orde is bij vrouwen begin vijftig, zagen niet-westerse onderzoekers en hulpverleners met veel ervaring in het 
werken met migrantenvrouwen veel meer hoop en actorschap en herkenden haar krachtige positionering. Deze 
uitspraak moet daarom volgens mij vanuit cultuursensitief oogpunt positiever geïnterpreteerd worden dan een kaal 
overleven (zie ook het methodologisch commentaar bij §8.1.1.).
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houding bij aan de zusterlijke of vriendschappelijke band. De studenten en anderen aan wie ik 
deze analyse voorlegden18, verschilden van mening over of Aisja ook inhoudelijk instemt met 
Karima. De nabijheid zou ook nog groter kunnen zijn. Het is mogelijk dat Aisja’s positionering hier 
betekent dat ze ook inhoudelijk bij elkaar te komen. Het lijkt Aisja te raken dat ‘ik voel jou, ik voel 
het’ en dat ze zo met iemand praat. 

Hoe verhoudt Aisja zich tot de verhaallijn ‘wij Marokkaanse vrouwen leven voor anderen’? 
Aisja is in deze scène vooral toehoorder. We weten al uit de vorige paragraaf dat ook zij zich deels 
identificeert met het leven voor anderen (haar kinderen), maar hier ook wat op af te dingen heeft. 
Zij spreekt hierover niet met verontwaardiging zoals Karima, maar met ironie. Of deze verhaallijn 
ook voor haar de zin heeft verloren wordt niet helder in de vijfde sequens. In haar verhaal 
figureren de onzijdige (‘ja, dat is wel zo’, r. 16) en de tweede persoon ‘jij’ (r.22-26) als de 
voornaamste karakters; zij spreekt niet in ik- of wij-termen. Dit suggereert geen instemming, 
maar een neutralere positie19. Haar antwoord ‘ja, dat is wel zo’ (r.16) geeft volgens mij geen 
instemming weer met de evaluatie van Karima. Het is eerder een bevestiging van een realiteit 
waarin zinervaring uitgedrukt in materiele termen (mooie dingen kopen en mooie kleren dragen) 
aan betekenis verloren heeft (geen hoop meer). 

Methodologisch commentaar
In de analyse tot nu toe heb ik het aan Bruner (1990) ontleende analytische begrip 

‘breuklijnen’ op verschillende manieren gehanteerd. Zoals ik het hier opvat kunnen er breuklijnen 
optreden binnen verhaallijnen (bijvoorbeeld als het middel, gezond eten, niet resulteert in het 
gewenste doel, gezond leven), maar ook tussen verhaallijnen (bijvoorbeeld wanneer de ene 
verhaallijn een gewenste handeling zoals ‘willen zijn’ bevat en de andere een ongewenste 
handeling zoals ‘moeten doen’), en tenslotte tussen vertellers die zich weliswaar tot dezelfde 
verhaallijn verhouden, maar dit op verschillende wijze doen (bijvoorbeeld met ironie of 
verontwaardiging). Ik zou dit laatste punt ook minder technisch kunnen formuleren, in termen 
van de nabijheid en distantie die vertellers onderling creëren door naar elkaar toe (convergeren) 
en uit elkaar (divergeren) te bewegen. Hierdoor worden verschillen en overeenkomsten in 
inhoudelijke positionering zichtbaar (in antwoord op de vraag welke verhaallijnen zij ieder 
afzonderlijk en gezamenlijk construeren).

De convergerende en divergerende positionering van vertellers wil ik hier ook gebruiken 
om de interpretatieve vragen ten aanzien van de bepaling identiteit aan te vullen (zie §5.2.).  
De geformuleerde op het zelf gerichte vragen (wie ben ik, wie was ik, wie wil ik zijn) zijn in mijn 
optiek onvoldoende om de op de sociale, op verbinding met anderen gerichte component van 
gezond leven in de analyse te betrekken. Daarvoor zijn aanvullende vragen nodig zoals welk 
antwoord geeft de verteller op vragen als: met wie verbind ik mij? van wie voel ik me afgesloten? 
tot welke groep behoor ik?’ Door deze vragen te stellen richt de analist de aandacht op Karima’s 
gewenste zelf als zij commentaar levert op haar interactie met Aisja. In plaats van een individuele 
protagonist ‘ik’ kan bovendien een collectief ‘wij’ de hoofdpersoon in het verhaal zijn zoals in ‘wij 
leven voor anderen’. Deze uitbreiding van de analytische vragen ten aanzien van zelf en identiteit 

18 Met dank aan Mieke Daams voor het onderbouwen van de inhoudelijke verwantschap.
19 Welke jij bedoelt ze in haar samenvatting van Karima’s standpunt ‘jij denkt nu anders over’ (r.22)? Aangezien het hier 

om een vertaling gaat is lastig te achterhalen of het om een benadrukt jij (Karima) of een algemeniserend je gaat.
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is van belang vanwege de wens uit het ZGL-project om een diversiteitssensitief kader voor gezond 
leven te ontwikkelen. Aandacht voor culturele diversiteit betekent in het geval van identiteit dat 
de Westerse subjectopvatting van een individueel ‘bounded subject’ (Geertz, 1973) niet domineert. 
De divergerende en convergerende positionering tussen vertellers kan nog verder uitgebuit 
worden om breuklijnen (en daarmee gezond potentieel) op te sporen.

8.2.2. De co-creatie van een alternatieve verhaallijn: het gebruik van  
discursief-psychologische middelen
Aan de hand van de vervolgscènes van hetzelfde fragment, waarin Karima en Aisja samen 

een alternatief ontwikkelen voor het leven voor anderen, zet ik de analyse van de interactie  
tussen beide vrouwen voort aan de hand van discursief-psychologische analytische middelen. 
Deze middelen zijn specifiek geschikt voor de analyse van retorische en performatieve effecten 
van uitspraken in interactie (Edwards & Potter, 1992; Potter & Wetherell, 1992) en worden 
daarom wel toegepast op het tweede positioneringsniveau (Bamberg, 1997, 2003). In deze 
analyse zal duidelijker worden in welke opzichten de positionering van deze vrouwen inhoudelijk 
overeenkomt dan wel verschilt. Via de analyse van hun positionering worden onderhandelings-
mogelijkheden zichtbaar en (vaak subtiele) manieren waarop zij zich verhouden tot canonieke en 
dominante verhaallijnen. Dit is van belang om mogelijkheden voor (het vergroten van) actorschap 
op te sporen ten opzichte van de, in ieder geval door Karima, als onwenselijk voorgestelde 
canonieke verhaallijn ‘wij leven voor anderen’. In de tweede scène komt Aisja’s eigen perspectief 
meer naar voren en biedt tegenwicht en geruststelling aan Karima.

Fragment 8.4. 

Scène 2: Mogelijkheden om te genieten 

Sequens 1. Aisja: genieten indien betaalbaar

AISJA: ja, ik weet het, ik weet het36. 
Maar ik koop ook dingen37. 
Als ik iets leuk vind, koop ik ook als ik kan betalen38. 

Sequens 2. Karima: Samen genieten van kleine dingen

KARIMA: maar het gaat niet om die dingen, om die dure dingen39. 
Als je alleen patat neemt op straat en daar geniet je van40. 
Dat is ook leuk41. 
Als je alleen patat neemt en zit met je kinderen, en de kinderen zijn naast je 42. 
Dat is ook gezond43. 
Dan voel je je ook lekker44. 

Sequens 3. Aisja geniet mee

[Vanaf hier gaat het interview verder in het Nederlands]
AISJA: tuurlijk, dan ga ik ook met m’n kinderen uit45. 
En ik vind he;erlijk le;kker geze;llig enzo46. 
Ja tuurlijk als je, zij eten ik geniet ook mee 47. 
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Geeft niet als ik niet eet met hun, maar ik geniet mee48. 
En dat vind ik heel [f]49. 
Maar laatste tijd ik wil eh met hun met mijn kinderen ja als zij gaan [ik eh50. 

(f) Ze zegt ik geniet, maar al eet ik niet want zij heeft suikerz, zij is diabetes, en (de) ijs  
  kan zij niet nemen, patat en eh, dus zij moet aan eh oppassen wat zij eet, en zij zegt als 
  zij eten (daar) geniet ik van. Al eet ik die dingen niet, maar dan geniet ik ook

Sequens 4. Karima bevraagt leven voor anderen 

KARIMA: Maar waarom] wi;j dan de Marokk51. a;anse vrouwen 
Waarom 52. wi;j denken altijd aan kinderen? 
Waarom denken we niet aan ons53. zelf? (verheft haar stem, klinkt emotioneel/
wanhopig/verontwaardigd?)

Sequens 5. Aisja geniet met haar dochter

AISJA: Nee weet je waaro;m? 54. 
Kinderen van ons zij geven ook meer aandacht aan ons 55. 
KARIMA: Ja? (klinkt timide, zachtjes en aarzelend)56. 
AISJA: Ja tuurlijk57. 
E;h voorbeeld ja zij geven ook meer aandacht aan ons58. 
Daar59. o;m (stem omhoog) 
Ja60.  ik denk zelf zo ja (zachter)
KARIMA: ja?61. 
Ja. Voorbeeld, mijn dochter (als) zij weggaat zij zegt niet eh “dag mama ik ga weg ik 62. 
Kom” 63. nee zij zegt “dag mama ik ga naar buiten wil je met mij alsjeblieft gezellig 
sa;men” 
Ja 64. tuurlijk je gaat niet zeggen aan haar nee. 
Je ge65. niet met haar ook en zij ook geniet met jou ook
Toch 66. gezellig samen? (KARIMA zegt ondertussen herhaaldelijk ja)

Sequens 6. Karima wil met haar dochter genieten

KARIMA: Maar kijk ik ik bijvoorbeeld 67. ik
Ik heb een dochter68. 
Zij gaat met haar vrienden uit 69. 
Bijvoorbeeld eh even bijvoorbeeld een terrasje een ijsje nemen of eh of eh of eh70. 
AISJA: ja71. 
KARIMA: zij kan een chocolaatje kopen en eten72. 
AISJA: Maakt niks uit ja 73. 
KARIMA: Maar 74. ik kan dat niet doen 
Dan zeg ik nee! mijn dochter is niet bij me (.) 75. 
Dan vind ik die koffie niet le;kker 76. 
Dan vind ik die [ijs niet le;kker dan wil ik met 77. ha;ar genieten 
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Het gewenste doel in de verhaallijn in deze tweede scène is genieten en de locatie een 
plek buitenshuis (‘op straat’ r.39 en ‘uit’ r.45). De protagonist in deze verhaallijn is voor beide 
vrouwen ‘ik’, waarmee deze verhaallijn anders dan de voorgaande twee een meer individueel 
karakter heeft. De vrouwen verschillen van mening over de middelen (de rol van anderen, het 
soort eten en de evaluatie van hoe belangrijk geld is) om te genieten. Immers, in de eerste 
sequens borduurt Aisja voort op het thema kopen in de vorige scène. Het ‘maar’ kondigt een 
verschil aan, namelijk dat zij wel dingen koopt, niet voor anderen maar wanneer ze daar zelf zin in 
heeft (‘als ik iets leuk vind koop ik’ r.38)20. Maar in de tweede sequens, als Karima het thema 
genieten overneemt, brengt zij twee variaties aan. Ze relativeert het belang van geld als middel 
door te benadrukken dat ze kan genieten van kleine dingen én dat het bovendien belangrijk is dat 
je kinderen naast je zijn. Ze versterkt de geldigheid van deze opvatting door in de je-vorm te 
spreken. In de tweede en zesde sequens verschijnen de eetvoorkeuren van de twee vrouwen als 
zowel op elkaar lijkend als verschillend. In de details over het soort eten (patat, ijs, koffie en 
chocolaatje r.34, r. 41, r. 59, r.61 en r.64) is te zien dat het Karima om typisch ‘lekker’ eten gaat, wat 
past bij gezond leven als genieten. Het genieten treedt ook voor Aisja op de voorgrond in de derde 
sequens in plaats van ‘gezond’ eten21. De oplossing van Aisja in de vijfde sequens om mee te 
genieten biedt haar een alternatief voor het eerder genoemde onwenselijke ‘apart zitten’.

Met deze korte analyse van de positionering op verhaallijnenniveau worden al enkele 
verschillen en overeenkomsten tussen Karima en Aisja zichtbaar. In hun interactie hanteren zij 
bovendien verschillende discursieve strategieën, waaruit een verschillende oriëntatie ten 
opzichte van de hier geconstrueerde alternatieve verhaallijn van genieten is af te leiden. Aisja 
bevestigt (letterlijk en door haar performance van de langgerekte klanken) hoe heerlijk het 
gezellig samen (r.64) genieten is. Met ‘maar de laatste tijd’ (r.49) zet Aisja vervolgens twijfel in ten 
aanzien van de vanzelfsprekende toeschrijving van zichzelf opofferend moederschap (sequens 3). 
Deze twijfel wordt overgenomen maar ook onderbroken door de emotionele bevraging van het 
zorgen voor anderen door Karima (vierde sequens). In reactie op het drama van Karima spreekt 
Aisja geruststellend (vijfde sequens). Karima lijkt door de woorden en toon van Aisja ook 
daadwerkelijk gerustgesteld te worden (zie haar timide vervolgreactie). Op deze manier neemt 
Aisja de rol van ondersteunende interviewer op zich, waarbij haar eigen twijfel van tafel lijkt te 
verdwijnen. In deze gezamenlijke performance bewerkstelligen ze samen een vriendschappelijke 
interactievorm in het interview. Wat ze vanuit deze gezamenlijkheid doen is de canonieke 
verhaallijn uit de vorige scène onderuithalen, maar tegelijkertijd de alternatieve verhaallijn in 
relatie tot het canonieke verwoorden. 

Wat er op het spel staat in het verschil in positionering van Aisja met Karima voor zover 
het de invulling van het leven voor anderen betreft, wordt duidelijker door nader in te zoomen op 
de breuklijn tussen de alternatieve verhaallijn (genieten) en de canonieke verhaallijn (wij leven 
voor anderen). In plaats van een eenzijdig ‘wij leven voor anderen’ benadrukt Aisja de 
wederkerigheid met haar kinderen (‘zij geven ook meer aandacht aan ons’, r.54). Zij identificeert 
zichzelf met deze wederkerige invulling in het voorbeeld over haar dochter met wie zij ‘gezellig 

20 Aisja maakt het hebben van geld tot een relevant criterium om te kopen, terwijl bij Karima het behoren tot een sociale 
klasse eerder doorslaggevend was voor haar motivatie om zich mooi te maken. In beide gevallen speelt klasse een rol, 
maar op een andere manier.

21 Dit is relevant vanuit gezondheidsbevorderingsstandpunt in verband met haar suikerziekte (zie het commentaar f van 
Karima).
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samen’ geniet. Karima spiegelt in de zesde sequens Aisja’s antwoordstijl (herhaling van 
‘voorbeeld’) in de vierde sequens (Aisja geniet met haar dochter) met een tegenvoorbeeld 
(Karima wil met haar dochter genieten) waarin zij duidelijk maakt dat zij graag hetzelfde wil ‘dat 
wil ik met haar genieten’. Maar de parallel loopt spaak en hapert letterlijk (r.65, r.68). In de 
werkelijkheid van Karima wordt het ‘leven voor anderen’ niet problematisch omdat zij te weinig 
aan zichzelf denkt (scène 1) en dus iets is wat zij niet kan. Zij krijgt geen toegang tot de wel degelijk 
gewenste wederkerigheid met haar dochter die – in tegenstelling tot Aisja’s dochter – ‘niet bij mij 
is’ (r.73). Dit is een belangrijke aanwijzing voor een verschil in wat er op het spel staat voor deze 
twee vrouwen (autonomie voor Aisja, een band met haar dochter voor Karima zoals ik later in de 
analyse nog duidelijker zal maken) als zij zoeken naar een wenselijk en werkbaar alternatief. 

Op welke morele contexten oriënteren Karima en Aisja zich? Door de keuze voor het 
woord ‘patat’ (r.39) invoceert Karima een Nederlandse eetcultuur. Ik stel me voor dat Aisja toen ze 
het eerder over eten had geen patat op het oog had. Door het ontbreken van concrete informatie 
werd het soort eten bekend verondersteld, wat het vermoeden versterkt dat het expliciteren van 
patat op deze plek nodig is omdat het aan een niet vanzelfsprekende eetcontext refereert.  
Het commentaar ‘dat is ook gezond’ legt expliciet de link tussen genieten en gezond leven, en is 
misschien ook te lezen als uitleg aan het onderzoekerteam over waarom iets ‘ongezonds’ als patat 
toch gezond kan zijn. Zo geïnterpreteerd oriënteert Karima zich op een 
gezondheidsbevorderingscontext. Dat Aisja van het Marokkaans-Arabisch op het Nederlands 
overgaat (sequens 3) zie ik vervolgens in deze interactiecontext als indicatie dat zij de door 
Karima ingezette oriëntatie op de Nederlandse context oppakt. Deze interpretatie wordt verder 
ondersteund door het gebruik van een typisch Nederlands woord als gezelligheid en door het 
uitgaan wat het betreden van de Nederlandse publieke ruimte impliceert. Maar het kan ook te 
maken hebben met een hernieuwd bewustzijn van de interviewcontext (door het noemen van het 
onderwerp gezond leven) en het willen overbrengen aan de onderzoekers van het eigen 
perspectief. Het samen met je kinderen genieten tenslotte is een norm die niet noodzakelijk in een 
Marokkaanse context gesitueerd hoeft te worden, maar door de voorgaande thematiek van het 
leven voor anderen van Marokkaanse vrouwen in ieder geval daar niet vreemd is. Met het oog op 
gezondheidsbevordering is een dergelijke analyse van belang om inzicht te krijgen in de 
verschillende, soms strijdige, soms elkaar aanvullende, morele contexten en de belangen die 
daarin op het spel staan wanneer mensen proberen gezond te leven.

Methodologisch commentaar 
De onderhandeling over een breuklijn kan inzicht geven in mogelijkheden voor 

persoonlijke én sociale verandering (Emerson & Frosh, 2004). Om die onderhandeling zichtbaar 
te maken, heb ik gebruik gemaakt van discursief-psychologische middelen gericht op het 
analyseren van welke sociale handelingen sprekers verrichten (zoals het gezicht redden, een 
bepaalde versie van de werkelijkheid als feitelijke waarheid presenteren, het vergroten van de 
geloofwaardigheid van uitspraken). Dit is een analytisch middel uit de discursieve en/of 
retorische psychologie (Potter & Wetherell, 1992; Edwards & Potter, 1992). Om dit analysemiddel 
optimaal te kunnen inzetten, is uitgebreidere kennis van de betreffende analysemethode nodig.  
In mijn analyse is het echter alleen maar een van de hulpmiddelen op het tweede positionerings-
niveau. Het gebruik van dit middel is niet ongebruikelijk in de positioneringstheorie, die niet voor 
niets ‘discursieve’ positioneringstheorie heet (Harré & Langenhove, 1999). 



154 | deel III
ConCretIseren

Een andere reden om voorzichtig te zijn met de inzet van dit analytische middel in een 
narratieve analyse is dat het doel van beide analysevarianten verschilt. Een van de belangrijkste 
kritieken is dat de discursieve psychologie teveel op discursieve en retorische effecten zou 
focussen ten koste van inzicht in het levende subject van vlees en bloed (Crossley, 2000; Radley, 
2005). En dat is nu juist waar de narratieve psychologie zich mee bezig wil houden. Om die focus 
op het levende subject niet uit het oog te verliezen, noemde ik eerder de belangenanalyse als 
middel om de positioneringsanalyse te verankeren in de materiele en sociale werkelijkheid (zie 
§7.2.3.). Een analyse van welke verschillende belangen er op het spel staat in een thematisch 
overeenkomstige verhaallijn (genieten) door nauwkeurige aandacht voor de positionering in 
morele contexten leidt tot het volgende inzicht. Terwijl ‘wij leven voor anderen’ de meest 
dominante culturele context representeert in de positionering van deze vrouwen, speelt de 
gezondheidsbevorderingscontext een qua frequentie kleinere rol in het interview. Maar ook voor 
de relevantie van die context heb ik aanwijzingen genoemd, zoals de afstemming op de onderzoeks- 
vraag naar gezond leven. In de onderzoekscontext moeten Karima en Aisja zich mogelijk meer 
verhouden tot de Nederlandse gezondheidsbevorderingscontext dan in hun dagelijks leven. Dit 
effect kan in een interview met een interviewer uit een andere sociaal-culturele context versterkt 
optreden, zoals in de analyse van Abdullah’s vertelling in hoofdstuk 9 zal blijken.

8.2.3. Lokale morele contexten: het gebruik van de oriëntatie van vertellers 
De subtiele positionering in gelijktijdig een Nederlandse en Marokkaanse, en in een zowel 

persoonlijke (vriendschappelijk) en onderzoeksmatige context, laat zien hoe deze vrouwen op 
discursieve wijze een plek zoeken in contexten waarin een heel verschillend beroep op ze wordt 
gedaan. Samen genieten sluit nog relatief goed aan op de canonieke verhaallijn ‘wij leven voor 
anderen’, maar alleen genieten vormt naar het lijkt een grotere breuk met ‘wij leven niet voor 
onszelf’. Hoe lukt het Aisja om deze relatief grotere breuk met de canonieke verhaallijn narratief 
voor elkaar te krijgen? Hoe reageert Karima hierop? Welke belangen staan daarbij op het spel?

Fragment 8.4. 

Scène 3: Constructie van zelf genieten als goed

Sequens 1. Zelf genieten doet goed

AISJA: Nee, nee], nee ik 78. doet niet 
KARIMA: Nee? (hoge stem)79. 
AISJA: Nee. Als ik ga naar 80. buiten lopen ik heb trek in koffie
Ik eh wil graag koffie81. 
Als ik heb 82. trek in koffie ik ga ergens anders zitten22

Koffie drinken he;erlijk genieten ik alleen zelf83. 
KARIMA: Heerlijk 84. 
AISJA: En dan ik kom 85. terug23

KARIMA: Want dat doet ook 86. goed 

22 Ze zegt ‘zetten’ in de oorspronkelijke tekst.
23 Terugkomen is een uitdrukking die ik vaker ben tegengekomen bij Marokkaanse vrouwelijke respondenten. Het lijkt iets 

te betekenen als herstellen, tot jezelf komen, tot rust komen. 
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Sequens 2. Legitimatie en normalisering genieten

AISJA: Waarom niet als je 87. zij niet bij mij
(vanaf hier stemverheffing) Maar als zij alleen 88. met haar eigen man gaat genieten, ik 
blijf achter haar lopen wachten? 
Nee89. . Ik werk niet zo
KARIMA: Is goed 90. 
AISJA: Als ik 91. alle;en (ben) ik ga op terrasje zitten of iets ergens of als  
ik ben moe of iets
Ik denk ja ik ga ergens 92. anders zitten 
Gewoon93.  koffie drinken of iets drinken, spa rood of zoiets 
Ik ga lekker drinken geni;eten, lekker ru;stig 94. 
Ben ik van mij95. zelf ik kom terug (.)

Sequens 3. Aisja maakt ruimte voor verschil

Zolang mijn kinderen maar niet ziek worden96. 24 alleen ik ga dood (?)25

Nee kan niet97. 
Ik moet ook mee leven98. 
KARIMA: En daarom is goed voor je echt 99. 
AISJA: Nee ik doet nee nee ik ben niet zo nee100. 
KARIMA: Oh gelukkig 101. 
AISJA: Nee. Ik denk aan mijzelf ook (lacht)102. 
KARIMA: Is goed is goed 103. 
AISJA: Nee, ik vind mijn kinder echt, ik 104. trots op mijn kinder ik

Sequens 4. Verschillen tussen Marokkanen

KARIMA: Maar hoe denkt u over ander Marokkanen? 105. 
AISJA: Niet allemaal 106. zelfde (.)
KARIMA: nee?107. 
AISJA: één denkt aan kinderen één denkt aan de ander 108. 
Maar ja, 109. verschillend 
Iedereen is 110. anders (..) 
Kijk Marokkanen niet allemaal (het)111. zelfde (stem omhoog)
KARIMA: Nee nee 112. 

Sequens 5. Zelf genieten als moreel goed

AISJA: Eh voorbeeld. ik wil met mijn dochter ui;t 113. 
Ik wil 114. op terrasje zitten
Ander vrouw wil niet115. 
Zij zegt nee ik ga 116. niet op terras zitten of ik ga niet naar de kof café zitte;n of zo
Dat is 117. schandalig gaat alleen slechte vrouw daarheen of zo
Maar ik ben ik niet118. 

24 Interpretatie van ‘maar als mijn kinder niet ziek’.
25 Retorische vraag.
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Ik ga gewoon 119. heen 
Mogen120.  zij zeggen wat ze, schijt aan iedereen
Ik ga gewoon zitten (.) 121. 
Ik met Hol122. landse vriendi;n ik ga ook koffie drinke;n 
Mijn vriendin als ze zegt “ja wij gaan koffie” ik ga 123. mee
Waarom 124. niet? 

Aisja verricht in de loop van het fragment wat ik kort samengevat ‘discursieve arbeid’ zou 
noemen gericht op het legitimeren van de verhaallijn ‘ik geniet zelf ’ en het onderuit halen van  
de vanzelfsprekendheid van ‘wij leven voor anderen’. Met discursieve arbeid bedoel ik dat zij veel  
en zware retorische middelen inzet (zie bijlage V voor mijn analyse van Aisja’s inzet van deze 
middelen). Ik concentreer me hier op de vraag wat er in de nu divergerende (Aisja) en 
convergerende (Karima) positionering voor beide vrouwen op het spel staat. 

Terwijl Aisja eerder aangaf niet apart te willen zitten, maakt ze hier ruimte voor zichzelf 
om ergens anders te gaan zitten (r.91). Op deze manier slaagt Aisja erin een dynamisch alternatief 
te formuleren waarin zij niet wacht op anderen, maar zelf mobiel is en letterlijk haar 
handelingsruimte vergroot. Karima’s reactie is een herhaaldelijke bevestiging dat het ‘goed’ is 
(r.85, r.89, r.98, r.102 2x). Met haar individualiserende opmerking ‘is goed voor je echt’ (r.98) 
maakt ze het alternatief van zelf genieten tot iets wat voor Aisja persoonlijk ‘goed’ is. Aisja 
volhardt echter dat zij niet ‘zo’ is (r.99), maar ook aan zichzelf denkt (r.101). Door vervolgens 
terug te komen op haar kinderen (r.103) construeert Aisja een alternatief van alleen genieten én 
leven voor anderen (ook, r.85) in tegenstelling tot Karima die deze als twee tegengestelde opties 
neerzette (scène 1).

Naast het legitimeren van zelf genieten doet Aisja nog iets anders in dit fragment. Vanaf 
sequens 3 haalt ze de vanzelfsprekendheid onderuit van ‘Marokkaanse vrouwen hebben niet 
meer nodig dan dat hun man en kinderen het goed hebben’. Ze trekt deze gang van zaken tot in 
uiterste consequentie ironisch door met de vraag ‘zolang mijn kinderen maar niet ziek worden, 
alleen ik ga dood?’ (r.96). Deze overdrijving26 functioneert om het absurde van deze 
vanzelfsprekende praktijk aan te tonen en een alternatieve realiteit te construeren (nee kan niet, 
ik moet ook mee leven, r. 97). Door deze opmerking ‘ik moet ook mee leven’ krijg ik de indruk dat 
ze binnen de vanzelfsprekende verhaallijn zoekt naar een manier om hiermee te kunnen leven in 
plaats van radicaal te breken met de als Marokkaans geconstrueerde manier van leven. Kortom, 
haar alternatieve perspectief formuleert zij in aansluiting op, niet tegenover, de relationele 
Marokkaanse context. Zij herdefinieert de soort relatie in deze verhaallijn door de nadruk die zij 
legt op samen met een vriendin27 genieten van familie naar vriendschap en transformeert de 
protagonist ‘wij’ naar ‘ik met een vriendin’.

Hoe reageert Karima op de discursieve arbeid van Aisja? Is zij overtuigd van de 
legitimiteit van het alternatief ‘alleen genieten’? Karima neemt haar interviewerrol weer op zich 
door het gebruik van de formele aanspreekvorm ‘u’ (vierde sequens). Wat bewerkstelligt zij 
hiermee? Qua interactie schept de formele aanspreekvorm afstand, in contrast met de liefkozende 

26 Een technische term in discourse analyse voor uitvergrotingen, overdrijvingen en soortgelijke retorische middelen is 
‘extreme case formulation’, afgekort ECF (Edwards, 2000).

27 Ik vraag me af of het toevallig is dat het om een vriendin gaat, niet om een mannelijke vriend. Dat zou haar afwijkende 
positionering vermoedelijk verder problematiseren.
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woordjes eerder die juist nabijheid schiepen. De afstand was inhoudelijk gezien echter al 
gecreëerd door Aisja’s divergerende standpunt, waardoor ‘consolideren van de afstand’ misschien 
adequater beschrijft wat het aannemen van de interviewerrol bewerkstelligt. De vraag van 
Karima (‘Hoe denkt u over andere Marokkanen?’ r.104) veronderstelt de relevantie van de 
Marokkaanse context. Haar ‘maar’ suggereert dat het door Aisja voorgestelde alternatief botst 
met wat gangbaar is in de Marokkaanse context. 

Wat voor functie heeft het om deze vraag te stellen vanuit haar interviewerrol en niet 
meer persoonlijk zoals ze hiervoor wel deed (ze spreekt Aisja consequent aan met ‘je’)? Is het 
inderdaad een manier om afstand te scheppen of geeft het kracht om iets in te brengen tegen het 
stevige betoog van Aisja? Of is het een manier om voorzichtig een opening te creëren voor kritiek 
op de Marokkaanse gemeenschap? Voor de duidelijkheid, ik stel deze vragen niet om Karima’s rol 
als interviewer te evalueren, maar als onderdeel van een analyse naar onderhandelingsruimte van 
Aisja als individuele actor in relatie tot canonieke verhaallijnen in een morele context die Karima 
maar al te goed kent.

Het antwoord van Aisja (sequens 4) dat niet alle Marokkanen hetzelfde zijn, begint al  
net zo voorzichtig, of neutraal. Tegenover het geïmpliceerde beeld van een homogene 
Marokkaanse groep ‘andere’ Marokkanen van wie zij zou afwijken stelt ze een diverser plaatje.  
In haar antwoord ‘iedereen is anders’ honoreert ze aan de ene kant de verschillen binnen de 
groep Marokkanen waarmee ze ruimte open houdt voor een eigen afwijkend standpunt. Maar 
tegelijkertijd houdt ze zich hiermee op de vlakte ten aanzien van een mogelijk negatief oordeel of 
implicatie dat zij zelf negatief zou denken over andere Marokkanen en dan met name degenen die 
‘denke aan kinder…(of) aan de ander’. Of heeft ze hier Karima op het oog die tenslotte ook 
Marokkaanse is en niet helemaal hetzelfde standpunt huldigt als Aisja? Dan komt Aisja met een 
persoonlijk voorbeeld (sequens 5), waarin duidelijk wordt dat zij anders is en zij het recht opeist 
om anders te zijn. Ze neemt een ongezouten standpunt (‘schijt aan iedereen’ r.118)28 in ten 
aanzien van de moraal dat het ‘schandalig’ en ‘slecht’ is om als vrouw alleen op een terras te zitten 
zoals zij zelf doet. Door de introductie van de Hollandse vriendin vervolgens, identificeert ze zich 
met een alternatieve, door de woordkeuze als Nederlands (tegenover Marokkaans) voorgestelde 
morele context waarin op terras zitten met een vriendin wel ‘mag’. Ze daagt de Marokkaanse 
context uit waarin vrouwen niet alleen (zonder een mannelijk familielid?) zich buiten mogen 
begeven, met ‘waarom niet?’ Ze eist daarmee een eigen ruimte buitenshuis op waar zij rustig 
alleen kan genieten van een kopje koffie. 

Samenvattend zien we dat Aisja veel argumentatie aanvoert ter legitimering van ‘zelf 
genieten’, wat een indicatie is dat veel bewijslast nodig is voor de ontwikkeling van dit alternatief. 
De relativering of ontkrachting van de canonieke verhaallijn ‘leven voor anderen’ lijkt nog meer 
discursieve arbeid te vereisen, wat ik afleid uit de inzet van stevige retorische middelen (zie 
bijlage V) en het ondubbelzinnige taalgebruik ‘schijt aan’ van Aisja. De uiterst voorzichtige 
reacties van Karima doen vermoeden dat voor haar het leveren van kritiek op of het innemen van 
een afwijkend standpunt ten opzichte van de canonieke verhaallijn in de Marokkaanse context 

28 Ze spreekt geen concrete individuen in de Marokkaanse gemeenschap aan, maar spreekt over ‘iedereen’ (r.118),  
een algemene ‘andere vrouw’ (r.114) en een niet nader gedefinieerd ‘ze’ (r.118). Deze manier van ´accounting blame´ 
maakt niemand persoonlijk verantwoordelijk. Dit heeft als effect dat enerzijds niemand zich persoonlijk aangevallen 
hoeft te voelen, hoewel vanuit een holistisch gedachtegoed kan tegelijkertijd iedereen zich aangesproken voelen. 
Anderzijds heeft dit als effect dat ook niemand in actie hoeft te komen, zowel persoonlijk als collectief niet.
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niet vanzelfsprekend is. Misschien speelt mee in dit verschil in voorzichtige versus ongezouten 
kritiek dat Aisja goed ingebed lijkt in de Marokkaanse gemeenschap, terwijl Karima juist erg op 
de Nederlandse samenleving georiënteerd is en relatief weinig (positieve) ervaringen heeft met 
de Marokkaanse gemeenschap29. 

De gedetailleerde analyse van de dans of onderhandeling tussen beide vertellers maakt 
het mogelijk te zien hoe zij samen proberen grip te krijgen op gezond leven. Ze proberen een 
gezamenlijkheid te creëren, of hiervan uit te gaan. Maar de basis blijkt voor beiden steeds vanuit 
een andere ervaring belichaamd te zijn, uit een andere materiele omstandigheden voort te komen, 
of er blijkt voor ieder iets anders (sociaals en moreels) op het spel te staan. Door het perspectief 
van Karima ook in de analyse te betrekken, in plaats van het interview af te keuren vanwege de 
rolwisseling van interviewer en geïnterviewde, wordt het mogelijk om de nuances in 
positionering tussen twee vrouwen met een relatief overeenkomstige achtergrond in kaart te 
brengen. Dit is een manier om de onderhandeling van ruimte voor verschil in relatie tot in plaats 
van helemaal los van de canonieke verhaallijn zichtbaar te maken. 

Uit gezondheidsbevorderingsoogpunt kan aandacht voor deze verschillende inbeddingen 
relevant zijn om meer inzicht te krijgen in waar gezondheidsgebruikers zich toe verhouden en 
waar ondersteuning gewenst is, bijvoorbeeld vergroten van de inbedding in een bepaalde 
gemeenschap of juist het versterken van de autonomie ten opzichte van die gemeenschap (zie 
bijlage VII voor de verkenning van de relevantie van verschillende morele contexten in dit 
interview voor gezond leven). 

Methodologisch commentaar 
Om de inbedding in bepaalde morele contexten en gemeenschappen te kunnen 

achterhalen is het onvoldoende in een narratieve analyse zoals deze om de relevantie van deze 
contexten of inbedding al van tevoren te veronderstellen. Mijn analyse hier laat zien dat vrouwen 
met een soortgelijke culturele en sociaal-economische achtergrond, ondanks grote 
overeenkomsten in verhaallijnen waartoe zij zich verhouden, toch op het punt van inbedding en 
oriëntatie verschillen. Het in de tekst (wat en hoe iets verteld wordt) op zoek gaan naar 
aanwijzingen dat een bepaalde morele context, identiteitspositie30 of herinnering van belang is 
voor de spreker op dat moment in de conversatie (Widdicombe & Wooffit, 1995), is een 
analytische middel dat afkomstig is uit de conversatieanalyse. De eigen oriëntatie ten opzichte van 
identiteitsposities, normen en geschiedenis wordt ook in de positioneringstheorie beschouwd als 
indicatie dat vertellers aannemen dat een bepaald aspect van de lokale morele context in werking 
is (Harré & Langenhove, 1999). Dit conversatieanalytisch middel zetten narratieve onderzoekers 
in om te voorkomen dat zij van buitenaf betekenissen opleggen. Het ongegrond en van buitenaf 
toeschrijven van betekenissen wordt wel ascriptivisme genoemd (Emerson & Frosh, 2004). 

29 Ze heeft vooral Nederlandse mensen in haar kennissenkring, zo weet ik uit gesprekken met haar. Wat daarbij 
meespeelt is dat zij van Arabisch-Marokkaanse afkomst is, niet van Berber afkomst zoals het overgrote deel van de 
Marokkaanse arbeidsmigranten die naar Nederland zijn gekomen.

30 Een verteller hoeft zich niet met alle door de onderzoeker in het onderzoek of tijdens het interview ingebrachte 
identiteitsposities te identificeren. Zo merkte een van de vanwege haar leeftijd als ‘oudere’ aangemerkte geïnterview-
den in het ZGL-onderzoek op dat zij ouderen in haar omgeving ondersteunde. Zij doelde op mensen van de generatie 
van haar ouders (door gerontologen ook wel aangeduid met de vierde generatie). Ten opzichte van mij als zesentwin-
tigjarige interviewer was zij met haar (61) jaar echter ‘oud’. Wat geldt als oud varieert dus naar gelang de context en de 
luisteraar. Bovendien is het mogelijk dat bepaalde identiteitsposities meer op de voorgrond treden in de ene context 
dan in de andere.
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Dit betekent echter niet dat onderzoekers in hun analyse zich helemaal blanco tonen  
ten aanzien van achtergrondkennis (bijvoorbeeld over de Nederlandse samenleving of de 
Marokkaanse gemeenschap) en de persoonlijke situatie van onderzochten (bijvoorbeeld dat 
Karima alleenstaand is en een dochter heeft). Anders dan in strikte toepassingen van 
conversatieanalyse gangbaar is, proberen narratieve onderzoekers ascriptivisme te voorkomen, 
maar tegelijkertijd toch iets over de wijdere context te zeggen (Phoenix, 2008). Het punt is veeleer 
dat zij de relevan  tie van wijdere contexten en identiteitsposities voor de geïnterviewden op 
specifieke momenten in het gesprek moeten aantonen in plaats van die relevantie maar 
vanzelfsprekend aan te nemen.

Zo blijkt uit de bovenstaande analyse dat Karima’s motivatie om kleren te kopen minder 
afhangt van hoeveel geld ze heeft dan of ze de zin ziet van het dragen ervan. Of deze relativering 
samengaat met een gunstige of juist minder gunstige financiële situatie dan Aisja blijft onbekend. 
Dit zou van belang kunnen zijn als hypothesen ontwikkeld worden over de mogelijkheden tot een 
salutogeen perspectief in relatie tot de aard en mate van de concrete obstakels. Ik heb echter geen 
informatie over de financiële situatie van Karima, of over de precieze financiële situatie van Aisja 
(alleen een schatting van het gemiddelde jaarinkomen van haar gezin), waardoor een vergelijking 
van de impact van een dergelijk verschil op de betekenisverlening niet mogelijk is. Narratief 
onderzoek hoeft zich dus niet te beperken tot de betekenisverlening los van concretere informatie 
uit het dagelijks leven31. 

8.3. reflectie op de relevantie van een kleine verhalenbenadering
Door uit te gaan van een van de kenmerken van het kleine verhaal, het gedeelde verhaal 

en meerdere vertellers, wordt het mogelijk de individuele positionering van beide deelnemers 
aan het gesprek in de analyse te betrekken, en tevens de co-constructie van twee deelnemers in 
dezelfde participantgroep te bestuderen. Dit betekent in deze voorbeeldcasus dat we inzicht 
krijgen in Aisja’s zeggenschap over waar, hoe en met wie ze wil eten en in Karima’s empowerment 
als interviewer en (h)erkenning die ze vindt als lotgenoot. Karima lijkt kracht te putten uit haar 
interviewerrol en groeit hierin in dit voor haar tweede interview32. Momenten waarop zij 
teruggrijpt op de interviewerrol kunnen, met enige voorzichtigheid, geïnterpreteerd worden als 
een manier om tot een kritische bevraging van de Marokkaanse context te komen. Aisja geeft met 
haar ironie en krachtige zelfpresentatie blijk van een goed ontwikkeld narratief vermogen: het 
vermogen zichzelf en de wereld op narratieve wijze vorm te geven. De vriendschappelijke relatie 
tussen interviewer en geïnterviewde in dit interview lijkt voor Karima van belang om haar sociale 
geïsoleerdheid te doorbreken. Vriendschappelijkheid werkt voor haar gezondheidsbevorderend. 

Wat het empowermentdoel van het ZGL-project betreft, lijkt dit type peer-peergesprekken 
dan ook vruchten op te leveren. Het gezamenlijke proces van betekenisverlening kan ook op 
zichzelf beschouwd worden als een manier om gezond leven te constitueren. Karima en Aisja 
creëren namelijk samen op narratieve wijze mogelijkheden voor gezond leven (of maken deze 

31 In de biografisch narratief interpretatieve methode (BNIM, ontwikkeld door Tom Wengraf, 2001) worden bijvoorbeeld 
systematisch biografische gegevens verzameld ten behoeve van de constructie van het geleefde verhaal. Dit verhaal 
wordt in de analyse naast het vertelde verhaal gelegd om te kijken op welke manier vertellers verbindingen leggen 
tussen de gebeurtenissen in hun leven. 

32 De eerste keer duurde het interview maar een half uur. Door de tussentijdse evaluatie in de projectgroep heeft ze 
geleerd dat het belangrijk is het bandje aan te laten staan, ook of juist tijdens een informeel nagesprek, wat dit 
interessante interviewmateriaal heeft opgeleverd.
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weer ongedaan). De analyse levert daarmee ook kennis op over de narratieve constructie van 
gezond leven door twee vertellers.

Een terugblik op de verhaallijnen in dit hoofdstuk laat de relevantie zien van nog een 
aantal andere kenmerken van het kleine verhaal. Voorbeelden van openheid en toekomst-
gerichtheid zijn Karima’s verontwaardiging en hoop; Aisja’s doorzetten, proberen; Karima’s 
uitgestelde verwachting. Wat betreft de verschillende ordeningsprincipes die ik heb aangestipt 
laat de uitgestelde verwachting van Karima een verbroken temporele ordening zien. Een spatiele 
ordening blijkt relevant in de beschrijving van de positionering binnen- en buitenshuis, en in 
Nederland en in Marokko. De analyse maakt tenslotte gebruik van het kleine verhaal als genre dat 
kleine verhaaltjes over alledaagse thema’s tot serieus onderzoeksonderwerp maakt. De analyse 
laat zien dat deze kleine verhaaltjes echter niet losstaan van grotere canonieke verhalen waarin ze 
zijn ingebed. Details en schijnbaar triviale zaken zoals het kopen van een jurk, de soort eten, en 
waar je koffie drinkt geven inzicht in de wijdere lokale morele contexten waarin deze zijn ingebed. 
Een analyse van het kleine geeft tegelijkertijd de mogelijkheid te zien waar onderhandelings-
momenten zitten ten opzichte van dit grotere, wat daarmee inzicht geeft in mogelijkheden tot 
actorschap. 

De analyse van de interviewinteractie bevestigt dat zowel een betrokken, zelfs 
vriendschappelijke band als een sturende interviewstijl in sommige gevallen zinvol kan blijken 
(zie §6.1.2.), zelfs als dat niet bewust is ingezet. Het ‘verzet’ van Aisja tegen Karima (‘nee, ik doet 
niet nee nee ik ben niet zo nee’, r.99) laat zien dat een geïnterviewde zich in dit geval weerbaar 
kan opstellen en het eigen verhaal juist in verhouding tot een (eventueel contrasterend) verhaal 
van een gelijke en tot een canonieke verhaallijn kan verwoorden. Voor Aisja kan de nabijheid die 
samengaat met de vriendschappelijkheid de mogelijkheid voor verschil en haar krachtige zelf- 
presentatie als reactie op Karima’s wanhoop gefaciliteerd hebben. Tegen de vriendschappelijke of 
sturende houding van de interviewer kan ingebracht worden dat een meer afstandelijke en 
opener houding een aantal zaken verhelderd zou kunnen hebben die nu in het ongewisse blijven.



hoofdstuk 9
de gezamenlijke constructie van de geïnterviewde 

als deskundig (abdullah)

Een van de uitgangspunten in dit onderzoek is dat 
‘lekenkennis’ over gezond leven op zichzelf als 
waardevol wordt gezien. Om lekenkennis tot z’n recht 
te laten komen en op waarde te kunnen schatten is 
 aandacht nodig voor de inhoudelijke expertise van de 
geïnterviewde én voor diens wijze van uitdrukken.  
Dit is de centrale stelling in dit hoofdstuk. Ik verken 
hoe de interviewer en geïnterviewde samen tot een 
verruiming komen van wat onder gezondheids-
expertise verstaan kan worden komen én hoe zij 
gezamenlijk de geïnterviewde als deskundig 
construeren. Het gaat dan zowel om zijn 
gezondheidsexpertise als om zijn narratieve 
competentie om die gezondheidsexpertise naar voren 
te brengen. Dit doe ik aan de hand van een interview 
dat gekenmerkt wordt door een relatief grote sociale 
afstand tussen de interviewer en geïnterviewde 
(bijvoorbeeld wat betreft leeftijd, sekse, 
opleidingsniveau en etniciteit) in vergelijking met de 
andere interviews.
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Centraal staat de vertelling van Abdullah, een Marokkaanse man van Tamazigh (Berber) 
afkomst. Abdullah is 53 jaar, afkomstig uit een klein dorpje in het Noorden van Marokko, en is 
sinds 34 jaar woonachtig in Nederland. Hij is analfabeet, noemt zichzelf een actief gelovig man, is 
gehuwd, vader van 8 kinderen en grootvader van 3 kleinkinderen. Zijn gezondheidsklachten 
variëren van zware bronchitis tot last van verstopte bloedvaten, pijnlijke voeten en suikerziekte. 
Ik ben Abdullah’s gesprekspartner in het interview. We verschillen wat betreft sekse, etnische 
achtergrond, opleidingsniveau, leeftijd, fysieke gezondheidstoestand en geloof. Op het eerste 
gezicht lijken we weinig gemeenschappelijk te hebben.

Ik comprimeer de analyse van Abdullah’s positionering in (lokale morele) 
handelingscontexten in zowel het interview als geheel als in meer detail in één uitgebreider 
fragment in de eerste paragraaf. Daarbij veronderstel ik via de twee voorbeeldanalyses (Said en 
Karima/Aisja) in de voorgaande hoofdstukken bekendheid van de lezer met de positionering van 
karakters in verhaallijnen, van vertellers in interactie en van subjecten in morele contexten. In de 
tweede paragraaf verschuif ik de aandacht naar Abdullah’s positionering in (lokale morele) 
spreekcontexten om een methodologisch punt te illustreren: het zichtbaar maken van 
verschillende aspecten waarop de geïnterviewde narratief competent kan zijn. Ik ga in op zijn 
competentie om zeggenschap te verkrijgen over zijn woorden en op de manier waarop hij zichzelf, 
in interactie met mij, herpositioneert als deskundige. 

Ondanks de onderzoekssetting, die er specifiek op is gericht Abdullah’s mening over 
gezond leven te eliciteren (als onderdeel van het stem geven aan tot dan toe gemarginaliseerde 
stemmen), spreekt zijn deskundigheid op het gebied van gezond leven niet vanzelf. Het 
bewerkstelligen van goed “rapport” tijdens het interview door middel van empathie en een 
dialogische relatie is des te meer nodig naarmate de marginalisatie op meerdere – 
maatschappelijk ondergewaardeerde of zelfs ronduit vijandig bejegende – terreinen geldt: 
opleidingsniveau, etnische achtergrond én religieuze oriëntatie. Het dialogische perspectief en de 
positioneringstheorie van waaruit ik onze interactie analyseer, begint weliswaar met een poging 
tot empathisch begrijpen, maar richt de aandacht uiteindelijk op iets anders dan het zo goed 
mogelijk eliciteren van Abdullah’s authentieke verhaal over gezond leven. Door de confrontatie 
van twee heel verschillende werelden en in zijn pogingen om zich verstaanbaar te maken aan mij, 
ontstaat een vorm van interculturele conversatie. In deze conversatie co-construeren wij de 
betekenis van gezond leven en herpositioneren we Abdullah als deskundig. Deze co-constructie is 
het onderwerp van dit hoofdstuk.

9.1. de narratieve herdefiniëring van gezond leven 
In deze paragraaf werk ik drie verhaallijnen (lichaam-natuur, mode en reflectie) en de 

wijze waarop Abdullah zich hiertoe verhoudt uit. Ik concentreer me in de analyse op de soorten 
gezondheidskennis die in deze verhaallijnen centraal staan, en situeer deze kennis in 
verschillende morele contexten en tijdsperspectieven. De keuze om op kennis en tijd in te zoomen 
is omdat deze thema’s als een rode draad door het interview lopen in steeds wisselende 
betekenissen. De verschillende soorten kennis en tijd bieden een breder perspectief op wat 
gezondheidskennis kan omvatten en dragen op die manier bij aan een verruimd spectrum waar 
gezondheidsbevordering zich op zou kunnen richten. 
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9.1.1. Verhaallijnen: gesitueerdheid en co-constructie 
Ter illustratie van het constructieproces waarin interviewer en geïnterviewde en later de 

onderzoeker in de analyse proberen stukje bij beetje de betekeniswereld van de geïnterviewde te 
verkennen en verhelderen (Smaling, 1996; Emerson & Frosh, 2004), beschrijf ik in de nu volgende 
analyse uitgebreid en open enkele interpretatieproblemen. Ik begin met een fragment bijna aan 
het begin van het interview (zie 9.2.1. voor een uitgebreidere beschrijving van dit plotse begin), 
waarin Abdullah twee thema’s en hun onderlinge verband introduceert (zo begrijp ik achteraf): 
lichaamskennis en modegevoeligheid. 

Fragment 9.1. 

Scène 1. Lichaamsgevoel 

Sequens 1. Tweeledige lichaamskennis

ABDULLAH: Ook lichaam, met geest die in geplaatst door de God om  1. 
lichaam te laten 
voelen van alle kant 
Als pijn, dat gaat lichaam helemaal pijnlijk als wat echt eh zeg maar prettig dat heelt2. 1 
lichaam gaat mij op dit moment goed 
ANNEKE: ja ok dus het kan twee kanten op3. 
ABDULLAH: het kan van twee kanten op kijken 4. 
als iemand iets eh warm drinkt die voelt de brand 
En het gevoel gaat niet alleen op een plek, nee het gaat heel het lichaam
Het gevoel heeft over de brand5. 
En ook precies hetzelfde als je iets koud neemt, echt fris, eh dan je voelt ook door 6. 
het hele lichaam voelt het koud binnenin 
Dat is het gezond tijd 7. 
Tijd gaat met het gevoel van de persoon8. 

Sequens 2. Modegevoeligheid 

Als iemand geld heeft genoeg, hij (.) Is (.) Tevreden 9. 
Meer dan zonder geld 10. 
Hij lopen en hij weten dat heeft wel geld om zijn boodschappen te doen11. 
Dan lopen met zonder mode hij weet eigenlijk graag wat hij graag wil, betaald12. 
Maar als iemand zonder geld, heeft heel ander gevoel in zijn lichaam13. 
Hij wil wat, maar is geen geld14. 
Hoe kan hij gezondheid (onverstaanbaar) naar voren brengen? Dat kan niet! 15. 
Hij heeft een ander gevoel dan die andere16. 
Dat is het gezondheid17. 
Ieder persoon heeft eigen gevoel ook voor zijn gezondheid 18. 

1 Hij bedoelt hier dat pijn helend werkt, en niet hele lichaam, zo licht hij bij navraag later toe.
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Op drie manieren sluit Abdullahs beginonderwerp in het interview (sequens 1) aan bij 
Canguilhems conceptualisering van gezondheid. Het lichaam krijgt ten eerste een 
eigenstandigheid. Dit is bijvoorbeeld te zien aan het gebruik van ‘het gevoel’ als protagonist 
(r.6-7). Het pijnlijke, prettige, koude en warme gevoel geeft informatie en ‘heelt’ (r.2). Hoewel 
Abdullah nergens expliciet naar traditionele Islamitische geneeswijzen refereert, lijkt hij hier te 
verwijzen naar de balans tussen lichaamssappen en elementen die daarin centraal staat (Khan, 
1986; Ullman, 1978)2. Ten tweede legt Abdullah de nadruk op de individuele ervaring van 
gezondheid en pijn. Het lichaamsgevoel van het individu (bij Canguilhem organisme, bij Abdullah 
de persoon) kenmerkt zich ten derde door een momentane evaluatie: ‘gaat mij op dit moment 

goed’(r.2)3. 
Deze theoretische geïnformeerdheid had me tijdens het interview kunnen helpen om 

gesensitiveerd te zijn voor wat Abdullah verstaat onder gezond leven. Het verstaan van Abdullah 
werd namelijk niet alleen bemoeilijkt doordat ik tijdens het interview (maar ook in de analyse) 
moeite had te verstaan wat Abdullah zegt. Ik vraag me als analist af wat Abdullah bedoelt met zijn 
verwijzing naar de ‘tijd’ (r.10), wat herhaaldelijk terugkomt in het interview. Door aandacht voor 
deze herhaling te hebben, kon ik waarnemen dat wat ik eerder aanzag voor Abdullahs gebrekkige 
Nederlandse taalbeheersing en inconsistentie4 verwijst naar een heel belangrijk onderscheid 
tussen de gezonde tijd en gezondheid. Later in het interview legt hij uit dat gezonde tijd verwijst 
naar het tijdelijke aardse leven waarin gewerkt moet worden en gezond leven naar het eeuwige 
leven in het hiernamaals waar alles wat men wil aanwezig is zonder inspanning. Abdullah legt ook 
uit aan mij waarom aandacht voor woorden zo belangrijk is. Gezond leven als woord, waar ik naar 
vraag, verwijst voor mensen met een religieuze achtergrond naar gezond leven in het 
hiernamaals. Gezond leven zoals ik het bedoel, als geleefde praktijk, heet volgens hem in zijn 
wereld gezonde tijd.

Net als de ‘tijd’ was er nog een woord dat mijn aandacht trok: de mode. Wanneer Abdullah 
(sequens 2) ineens overgaat naar wat mij een heel ander domein leek, geld en ‘mode’, grijp ik, net 
als bij de ‘tijd’ verbaal niet in door om nadere uitleg te vragen. Als interviewer worstelde ik met 
het spanningsveld tussen enerzijds Abdullah interrumperen wanneer ik hem niet begreep of 
verstond en anderzijds hem de ruimte geven zijn verhaal ongestoord te doen en zijn woorden-
vloed niet te onderbreken. Mijn idee is dat rapport zowel beschadigd kan worden als iemand zich 
onbegrepen voelt als wanneer iemand zich continu onderbroken voelt. Misschien zag hij dat ik 
hem niet begreep, en probeerde hij zijn verhaal over de gezonde tijd en een gezond gevoel te 

2 In de islamitische geneeskunde wordt kou met warmte bestreden, droogte met natheid. Deze klimatologische 
gesteldheden corresponderen met de elementen lucht en vuur, aarde en water, met de kleuren wit, rood, zwart en geel 
en met de lichaamssappen speeksel, bloed, gele en zwarte gal (Khan, 1986; Ullmann, 1978). De relevantie van de 
islamitische geneeskunde heb ik niet van tevoren bepaald, maar op basis van de aanwijzingen hier in de tekst. Het 
doel hiervan is om het risico van ascriptivisme te voorkomen (het extern toekennen van een bepaalde context of 
identiteit zonder dat er concrete aanwijzingen in de tekst zijn dat deze context of identiteit relevantie heeft voor de 
spreker, zie §9.).

3 Ter verheldering, door hier in mijn argumentatie vanuit het theoretisch kader te redeneren suggereer ik ten onrechte 
een top-down analyse. In de praktijk van het onderzoek was eerder sprake van een wisselwerking tussen theorie en 
empirie. Door aandacht aan de woorden van Abdullah (en andere respondenten) te besteden kwam ik op het spoor 
van de relevantie van het momentane karakter van gezond leven, zodat ik Canguilhem lezend de relevantie van zijn 
conceptualisering voor het onderwerp beter begreep.

4 Hij lijkt gezondheid en gezond tijd door elkaar te gebruiken. Voor de bepaling van de weergave in het transcript (r.7) 
heb ik me niet alleen gebaseerd op de semantische overwegingen. Ik heb ook zorgvuldig het bandje meerdere malen 
beluisterd om te horen hoe hij op dit moment in het interview de woorden uitspreekt in vergelijking met r.18. 
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vertalen naar mijn (veronderstelde) belevingswereld. Hij koppelt namelijk het verhaal over 
tevreden zijn met geld, of juist iets willen wat niet kan aan het eigen gevoel voor zijn gezondheid 
(r.20), waarmee hij de relevantie van het geldvoorbeeld voor zijn introductie over het 
lichaamsgevoel duidelijk probeert te maken. Omdat mijn verwarring in het transcript niet 
zichtbaar wordt, is het echter moeilijk te bepalen welke invloed ik als luisteraar precies heb gehad 
op de abrupte overgang (die voor hem misschien helemaal niet zo abrupt was). 

Wat ik wel meen te begrijpen uit de stortvloed aan woorden aan het begin van dit 
interview, is wat hij vertelt over de seizoenen en het land5. Daarop vraag ik door in het volgende 
fragment. 

Fragment 9.2. 

Scène 1. Vergane tijd: natuurwijsheid 

Sequens 1: gezonde (voor)ouders

ANNEKE: Kun je dan zeggen dat de Marokkanen daar] dat jullie dichter bij de natuur 1. 
leefden dan in Nederland  
en dat dat makkelijker maakte om gezond te leven 
begrijp ik dat goed?
ABDULLAH: Zeker2. 
ANNEKE: Ja3. 
ABDULLAH: Zeker. Omdat, dat is dat vertel ik hier niet alleen (over) mezelf, nee, 4. 
over wat (wij hebben) meegemaakt met onze ouders
ANNEKE: Ja, ja5. 
ABDULLAH: Dat als ik nou hier over mijn opa die eigenlijk 105 jaren leefde, hij heeft 6. 
eigenlijk één keer een prik gehad van de arts
ANNEKE: Ja, dus hij was heel gezond7. 
ABDULLAH: Heel gezond geweest8. 
En (als) hij eigenlijk tussendoor ziek (was), zwaar verkouden 9. 
(ging hij) eigenlijk gewoon naar bed 
wordt met olijfolie eh ingesmeerd eh beetje warm gemaakt met een zeg maar een 
lappie eh 
wordt (hij) goed (toe)gedekt met dekens, met (onverstaanbaar) 
En dan langzaam is hij genezen10. 
Gezond worden is geen probleem geweest […]11. 

5 Van informanten heb ik begrepen dat de cyclus van de dagen, seizoenen en van het leven als geheel een centraal 
element is in het dagelijks leven van de veelal van het platteland afkomstige berbers in Nederland. Zij bevestigen  
ook het belang dat met name de eerste generatie hecht aan wat in hedendaagse termen ‘transparantie van de 
voedselketen’ zou heten: weten waar het eten vandaan komt. Daarom zullen zij niet gauw naar een McDonalds gaan. 
De herkomst van het eten wordt niet alleen van belang geacht uit gezondheidsoverwegingen, maar ook om zich ervan 
te verzekeren dat de voeding halal is (voldoet aan religieuze hygiënevoorschriften). Het vinden van de juiste voeding in 
Nederland is een veelbesproken thema. Zo was ik getuige van een levendige discussie onder de Marokkaanse 
interviewers over de goede olijfolie. De toename van Marokkaanse winkels in Nederland wordt in dit verband door 
sommige geïnterviewden toegejuicht. Informanten vertelden over de vele vragen die imams in het begin van de 
migratie kregen over het naar de plaatselijke bakker gaan. Bij gebrek aan vertrouwde voeding gaf een respondent aan 
te zoeken naar producten die ‘nabij’ zijn.
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Sequens 2. Nu jong met pijn

ANNEKE: En dat is ook jouw voorbeeld?12. 
ABDULLAH: Dat is mijn voorbeeld, omdat ik zit nog alleen met pijn13. 
ANNEKE: Ja14. 
ABDULLAH: Ik hoor dat nou van mensen alleen maar pijn pijn15. 
Dat is eh in de leeftijd van 40 en je ziet een jongeman van 40 jaar die gaat gewoon 16. 
klagen 
“Ja met mijn rug mijn (hoofd) met mijn voeten met”17. 
Ook met mij, ik ben ja 53 jaar, maar mijn voeten (ik heb altijd pijn)18. 
En als (je) wakker wordt ‘s morgens kunnen (onverstaanbaar) helemaal niet staan19. 
Echt langzaam anders20. 
Waar dat vandaan komt21. 
ANNEKE: Iedere dag?22. 
ABDULLAH: Dat is dagelijks. Is dagelijks23. 
Dat is geen gezond meer. Dat is geen gezond meer24. 
Lichaam wordt gewoon is niet meer niet meer terug naar de gezondheid25. 

Sequens 3: oorzaak van pijn: ontwikkelde groenten

Omdat […] voeding is gewoon ontwikkeld door de (gespecialiseerde mensen) […] 26. 
Aardappel is één één groente die eigenlijk in zijn vorm (is) gebleven27. 
En uien dat is (de) tweede groente die in zijn vorm (is) gebleven28. 
Maar rest is maar allemaal naar zeg maar naar een goeie vorm gebracht om alleen 29. 
het gezicht te laten zien
Niet (één) vitamine (is) te zien in de markt30. 
ANNEKE: Ja dus het ziet er mooi van [buiten uit, maar van binnen is het niet goed31. 
ABDULLAH: ja van buiten maar van binnen, (lachje)]32. 

In dit fragment lever ik als interviewer een actieve bijdrage aan de formulering van de 
verhaallijn ‘wij leefden vroeger gezonder omdat we dichtbij de natuur leefden’. Abdullah 
identificeert zich hiermee (‘zeker’, r.2, r.4) en plaatst zichzelf in een lange traditie. Wellicht door de 
toevoeging ‘begrijp ik dat goed?’ (r.1) voelt Abdullah zich uitgenodigd te vertellen dat het niet 
alleen over hem persoonlijk gaat, maar over zijn ouders en grootouders zoals het voorbeeld van 
zijn opa duidelijk maakt. De continuïteit tussen generaties is echter verbroken, zoals uit 
verschillende breuklijnen in Abdullahs vertelling blijkt. Zijn gezonde oude opa contrasteert met 
de jongeman die voortdurend pijn heeft (protagonist). Abdullahs opa laat zich verzorgen (r.9), 
terwijl de jongeman klaagt over zijn pijnen (handeling/gebeurtenis). 

Dit voorbeeld zou opgevat kunnen worden als een kritiek op het behandel- in plaats van 
zorgregime in de gezondheidszorg. Zou Abdullah zich als relatief jonge man fysiek beter voelen 
als iemand hem zou insmeren met olijfolie en hem toedekt met dekens tegen de kou? De moraal 
van Abdullahs verhaal is ook kritisch, maar op een ander vlak. In termen van wat ik vanuit 
onderzoekersperspectief een ecologisch discours zou noemen, zou ik zijn positionering duiden als 
voorstander van lokale, biologische producten (de groenten die in hun natuurlijke vorm zijn 
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gebleven) en tegen fabrieksbewerkte, bespoten of genetisch gemanipuleerde groenten (voeding 
die ontwikkeld is door ‘gespecialiseerde mensen’)6.

Tijd speelt een belangrijke rol in het verschil tussen de natuurlijke en ontwikkelde 
groenten (middel). Abdullah geeft elders in het interview het belang aan van het op hun tijd eten 
van producten: Appels wanneer het appeltijd is, aardappels wanneer het aardappeltijd is. 
Tomaten en aardappelen hebben volgens hem twee oogsttijden per jaar, andere groenten (of fruit) 
slechts één oogsttijd. Niet alleen de jaarlijkse cyclus, maar ook de dagelijkse cyclus en de 
levenscyclus spelen een rol in het onderscheid tussen Abdullahs leven vroeger en nu. Terwijl zijn 
opa maar één keer een prik van de arts heeft gehad in zijn hele leven, heeft Abdullah dagelijks pijn 
(resultaat). De dagelijkse cyclus komt hier niet zo duidelijk uit de verf, maar blijkt later in het 
interview als hij het heeft over zijn dagindeling. Een ander tijdaspect tenslotte betreft de snelheid 

van de tijd. Terwijl zijn opa langzaam is genezen (verandering op individueel, lichamelijk niveau), 
is het nu de omgeving die zich langzaam ontwikkelt op een niet gezonde manier (r.21). 

Ik zie twee spatiële breuklijnen (Marokko en Nederland, stad en platteland) die 
specificeren welke omgeving volgens Abdullah ongezond is (setting/lokatie). In het leven op het 
platteland werkt hij als schapenhoeder in Marokko en maakt hij gebruik van plaatselijke 
producten die op de markt verkocht worden. In de stad Rotterdam worden de groenten vanuit de 
hele wereld geïmporteerd. Elders in het interview merkt Abdullah op dat het in Marokko nu 
misschien nog wel (economisch) slechter is geworden dan toen hij vertrok, maar dat ze destijds 
nooit gebrek hadden aan goede voeding. Deze vanzelfsprekendheid ervaart hij in Nederland niet 
meer en lijkt hem af te snijden van zijn kennis over wat gezond is. Door de koppeling aan het 
natuurlijke herstelvermogen van het lichaam (r.26) vat ik de verhaallijn over natuurwijsheid op 
als onderdeel uitmakend van hetzelfde plot als dat waarin lichaamskennis een rol speelt. Daarom 
zou ik spreken van één verhaallijn met een plot waarin de gezondheid van lichaam en natuur aan 
elkaar verbonden zijn. De pijn van je lichaam voelen om beter te worden is geen houdbare 
oplossing als je dagelijks pijn hebt (r.26). Kennis van de natuur heeft ook nog maar weinig waarde 
in een verstedelijkte en in toenemende mate globaliserende omgeving. 

Wat doe je vervolgens in een gesprek met een onderzoeker die vraagt naar jouw huidige, 
persoonlijke mogelijkheden om gezond te leven? Zoals medeonderzoekers opmerkten, is het 
interview op te vatten als een poging mij ter wille te zijn en zo goed mogelijk mijn (vreemde) 
vragen te beantwoorden.

Methodologisch commentaar
Onderdeel van mijn analysekader is de aandacht voor kleine woorden (zie §7.2.2.). Dit 

analytische middel heb ik hier gebruikt om de narratieve logica van Abdullah op te sporen7 aan de 
hand van het analyseren van zijn gebruik van ‘tijd’. Ik heb geanalyseerd hoe het begrippenpaar 
gezond leven en gezonde tijd gebruikt wordt in een context waarin Abdullah het verschil tussen 
gelovige en niet gelovige manieren van gezond leven probeert duidelijk te maken aan mij als 
seculier veronderstelde luisteraar8. De hier voorgestelde narratieve analyse richt de aandacht op 

6 In het verkennen van de overeenkomsten en verschillen tussen Abdullahs betekenisverlening met een ecologisch 
discours zit een mogelijk aanknopingspunt voor gezondheidsbevordering.

7 Hij getuigt (misschien juist omdat hij analfabeet is) zelf van een grote woordsensitiviteit. Dit is een onverwacht punt van 
verwantschap tussen ons. Met dank aan Geert van der Laan voor de aanmoediging om de verwantschap tussen 
Abdullah en mij (ondanks op papier grote verschillen) te expliciteren.

8 Een ander begrippenpaar dat in het interview naar voren komt, is gezond en goed leven. Hiermee geeft Abdullah aan 
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de gesitueerdheid van betekenissen afhankelijk van het publiek waartoe de spreker zich verhoudt 
en van de discoursecontext in het interview (Emerson & Frosh, 2004; Riessman, 2007).  
Dit publiek kan de interviewer zijn, maar ook een geanticipeerd publiek buiten het interview.  
De analysemethode (positionering) heeft daarom zowel aandacht voor de wisselwerking tussen 
interviewer en geïnterviewde als voor de wijdere contexten waarin gezond leven gesitueerd 
wordt9. Dit is in de lichaam-natuurverhaallijn hierboven bijvoorbeeld een religieuze 
gezondheidscontext (via impliciete en expliciete verwijzingen naar de islamitische geneeskunde 
en naar het hiernamaals) en een rurale leefwijze (het leven op het platteland in Marokko versus 
het leven in de stad Rotterdam).

Gezond leven en gezonde tijd komen soms ook in andere betekenissen voor in het 
interview dan in de fragmenten die ik hier heb geanalyseerd. Mijn doel was echter niet om een 
alomvattende, consistente logica te formuleren of te proberen Abdullah te betrappen op 
inconsistenties, maar om te onderzoeken waarom op een bepaald moment in het interview juist 
die betekenis geconstrueerd wordt in interactie met de interviewer. Op deze manier maakt de 
analysemethode het mogelijk om het ambivalente en contradictoire karakter van 
gezondheidsaccounts zichtbaar te maken (zie §6.1.3.). De aandacht voor de co-constructie maakt 
bovendien het aandeel van de interviewer transparant. Dit draagt niet alleen bij aan de 
betrouwbaarheid van de analyse, maar heeft als bijkomend ethisch voordeel het bijdragen aan 
een symmetrische representatie van interviewer én geïnterviewde. 

9.1.2. De dynamische gepositioneerdheid van de onderzoeker
De tweede verhaallijn, die al werd aangekondigd met het woord ‘mode’ werk ik uit aan de 

hand van het uitgebreide fragment ‘Ik zie mij niet passen in de omgeving’, waarvan ik twee scènes 
analyseer (scène 1 ‘Houding ten opzichte van de mode’ in 9.1.2. en scène 2 ‘co-creatie van een 
persoonlijk alternatief’ in 9.1.3.). Dit fragment heeft betrekking op verschillende door mensen 
gemaakte en bevolkte omgevingen (in tegenstelling tot de natuurlijke omgeving in de eerste 
verhaallijn) waarin Abdullah zich voelt passen en geeft aldus informatie over de in zijn ogen 
ongezonde omgeving. Ik onderzoek hoe hij zich op dynamische wijze verhoudt tot het soms 
tegenstrijdige beroep dat vanuit verschillende morele contexten op hem gedaan wordt, inclusief 
de onderzoekscontext. Daarbij reflecteer ik op hoe Abdullah en ik samenwerken om gezond 
potentieel aan te boren ondanks die zo ongezond voorgestelde menselijke omgeving.

Fragment 9.3: Akte. Ik zie mij niet passen in omgeving 

Scène 1: Houding ten opzichte van de mode

Sequens 1. Modegevoeligheid als grens

ANNEKE: Ok. Kun je een voorbeeld van jou 1. zelf geven?
ABDULLAH: (.) Ik zeg gewoon als ik nou 2. over mij
Ik zie mij persoonlijk niet passen 3. 

wat binnen een religieuze context de relatie is tussen gezond en goed leven.
9 Discoursecontext is hier een technische term die de inbedding in de omliggende tekst in een interview aanduidt. Het 

begrip discourse zo gebruikt moet niet verward worden met het Foucauldiaanse begrip vertoog dat een rol speelt op 
het niveau van de genoemde wijdere contexten. 
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ANNEKE: Mm.mm4. 
ABDULLAH: 5. in omgeving
Omdat ieder graag 6. mode hebben
Alles wat in de markt (is)7. 
ANNEKE: Mm.mm8. 
Verandert snel9. 10 
Mode na mode komt10. 11 
Mensen willen eigenlijk met de mode doorgaan11. 
En dat is 12. onmogelijk 

Sequens 2. Klassenbegrenzing

Als ik met mensen praat over mode 13. 
En als ik ga vragen aan (een) persoon wat is 14. zijn eigen vak12 zeg maar13 wat hij doet 
En de persoon vindt dat hij veel 15. te veel achterloopt op de mode die in de markt is14

Dat is stom16. 
Want hoe gaat iemand 17. zonder diploma 
ANNEKE: Ja18. 
ABDULLAH: 19. zonder werk 
ANNEKE: Mm.mm20. 
ABDULLAH: op auto rijden 21. 
ANNEKE: Mm.mm. Ja? Op auto?22. 
ABDULLAH: Op een 23. auto rijden? 
ANNEKE: ja24. 
ABDULLAH: die (persoon) kan (dat) gewoon niet25. 
Je hebt geen werk 26. 
ANNEKE: Mm.mm27. 
ABDULLAH: en je verdient niks 28. 
ANNEKE: Mm.mm29. 
ABDULLAH: en je (bent) 30. ongediplomeerd 
ANNEKE: Mm.mm31. 
ABDULLAH: En je denkt 32. wel ik moet wel in (een) auto gaan rijden
Dat kan 33. gewoon niet. 
Dat laatste kun je gewoon niet betalen34. 
En die persoon blijft altijd ongezond35. 
Hij denkt altijd aan dat 36. ding 

10 Hij zegt letterlijk: ‘wordt snel veranderd’ (bedoelt hij: ‘de markt wordt gekenmerkt door snelle verandering’?)
11 Hij zegt letterlijk: ‘Mode naar mode’ en tikt hierbij ritmisch mee op tafel
12 Ik vraag me dit lezende af of het misschien (in aanvulling op wat ik in de intro van dit hoofdstuk aangeef) ook een 

noodzaak is om zijn vakmanschap te definiëren en te legitimeren in een context waarin dit vakmanschap niet 
vanzelfsprekend gewaardeerd wordt. Vakkundigheid is op zichzelf niet noodzakelijk een bijdrage aan gezond leven. 
Maar wel kunnen de maatschappelijke waardering voor en het zelf weten wat ‘je vak is’ zoals Abdullah het uitdrukt, 
bijdragen aan gezond leven via de ervaring van de ‘sense of coherence’ die voor een deel bepaald wordt door het 
gevoel te hebben zinvol te kunnen participeren in de samenleving (Antonovsky, 1987).

13 Hij zegt letterlijk: ‘zelf zeg maar vak’
14 Hij zegt letterlijk: ‘en vindt de persoon is heel te veel achterstand van dat mode (die is in de markt = die op dat 

moment geldt).
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Niet alleen maar aan een auto 37. 
Nee hij denkt ook aan de mo;de die het laatst ontwikkeld is in de  38. 
markt (stem omhoog)

Sequens 3. Zelfbegrenzing

ANNEKE: Ja. Maar is het dan een kwestie van geld van 39. 
Je kunt niet 40. mee doen met de mode of bedoel je iets anders?
ABDULLAH: Ik weet ik weet] nee, nee dat is een (con)sequentie voor een persoon 41. 
die niet kijkt naar zijn waarden zelf
ANNEKE: Hij beweegt teveel mee bedoel je?42. 
ABDULLAH: Hij wil iets ber43. eiken dat is niet voor zijn leerzaam15, niet  
voor zijn (be)grip16 
Mensen44. 
Voorbeeld mensen willen graag allemaal twee telefoons45. 
En hoe vaak zullen ze elkaar bereiken? 46. 
Misschien twee keer contact per dag?47. 17 
En je hebt 48. twee telefoons 
En dat kost alleen maar 49. geld 
Dat kost alleen maar geld 50. 
Je gaat met een verbruik van 51. ander18 
En je wil dat ook als iemand zien dat heeft en dat wil je ook 52. doen
Mensen kijken in naar elkaar 53. teveel 
Mensen willen gewoon (het)54. zelfde in de aarde19 leven en dat is niet zo
Is niet zo55. 
Mensen moeten gewoon de tijd naar de 56. tijd kijken wat zij zelf doen
Ieder moet naar zichzelf even kijken57. 

De tweede verhaallijn ‘mensen willen meedoen met de mode’ zal ik in het vervolg afgekort 
aanduiden als de modegerichte verhaallijn. Uit welke elementen (karakters, handelingen/
gebeurtenissen, locatie/setting, middel/helper en doel) bestaat deze verhaallijn? Uit de 
karakterisering van de belangrijkste karakters (hebberige en consumptief ingestelde ‘mensen’) 
maak ik op dat Abdullah met mode niet verwijst naar ‘fashion’ (hoewel dat er een aspect van zou 
kunnen zijn) maar het vooral als aanduiding gebruikt voor de waan van de dag in een snelle, 
consumptief ingestelde omgeving. Met de drie werkwoorden die centraal staan, willen  
(sequens 1), kunnen (sequens 2) en kijken (sequens 3) zijn vervolgens verschillende vormen van 

15 Leerzaam voor hem?
16 Hij wil iets dat niet binnen het bereik ligt van wat hij kan bevatten (een dubbeltje wordt geen kwartje). Deze interpretatie 

wordt ondersteund door wat hij tijdens het tweede interview vertelde; over zijn terugkeer naar Marokko na enkele jaren 
in NL gewoond te hebben. Hij had met zijn vrouw geld gespaard om een eigen bedrijfje te beginnen in Marokko. Hij 
ging daarvoor in zee met iemand in Marokko. Na twee jaar was het bedrijfje failliet en moest hij onverrichter zake 
terugkeren naar Nederland en weer helemaal opnieuw beginnen. Uit deze ervaring trok Abdullah de conclusie dat hij 
niet teveel moet verwachten van het leven, niet meer moet willen dan binnen het bereik van zijn kunnen ligt.

17 Hij zegt letterlijk: En zullen ze elkaar maar hoeveel bereiken? Contact per dag misschien twee?
18 Bedoelt hij, je gaat het consumptiepatroon overnemen van een ander? Of je gaat de gewoonten van een ander 

overnemen? 
19 In het aardse leven of op de aarde?
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actorschap (of het gebrek daaraan) geïmpliceerd met bijbehorende middelen en doelen. Het 
willen doorgaan met de mode (r.11) en hetzelfde willen als anderen (r.49-50) is op te vatten als 
conformisme en voor mij daarmee een indicatie van gebrek aan actorschap. Het niet kunnen (r.25, 
r.33, r.34) laat een protagonist zien die onthand is. Het naar de tijd kijken en naar zichzelf kijken 
en wat zij zelf doen (r.54, r.55) is wat Abdullah als alternatief presenteert. 

Het gewenste doel van de reflectieve activiteit ‘kijken’ blijft vooralsnog onuitgesproken. 
Het willen doorgaan met de mode construeert Abdullah als onwenselijk doel dat anderen dan 
hijzelf nastreven. De onwenselijkheid zit in de onmogelijkheid om het tempo van de mode bij te 
houden (sequens 1), om als persoon zonder diploma boven je (klassen)stand te willen leven 
(sequens 2), altijd maar bezig te zijn met de dingen die je niet kunt betalen (sequens 2), iets 
willen bereiken dat niet leerzaam is (sequens 3), en teveel naar anderen kijken in plaats van naar 
je zelf en de tijd (sequens 3). 

Hoe verschijnt de tijd in deze scène? Terwijl de tijd in de natuur-lichaamverhaallijn 
langzaam ging en de omgeving langzaam veranderde, gaat de (modegevoelige) tijd snel. Terwijl 
vroeger het individu zich langzaam (lichamelijk) aanpaste, is nu het continu willen aanpassen aan 
de snel veranderende mode ongezond. Het organisch dynamische individu heeft plaatsgemaakt 
voor een gefixeerde klassenpositie. In Abdullahs constructie van de dynamische relatie tussen 
individu omgeving gaat een tempoversnelling van de omgeving gepaard met een fixatie van het 
zelf dat niet meer in staat is zich aan te passen. De tijd speelt vervolgens een belangrijke rol in 
Abdullahs voorgestelde reflectieve alternatief van kijken naar jezelf en wat je doet: daarbij hoort 
naar de tijd kijken. Dit is een manier om de snelle tijd stil te zetten. Deze temporele thematiek is 
ook te vertalen in termen van zelfpresentatie: ik zou zeggen dat Abdullahs gewenste zelf een 
geduldig man is. 

Welke morele contexten maakt Abdullah in interactie met mij relevant? De modegevoelige 
omgeving is de dominante context waartoe hij zich verhoudt. Abdullah heeft het niet zo op met de 
mode, of tenminste met de mensen die willen meegaan met de mode. Door mijn vraag naar ‘iets 
anders’ (sequens 3) draag ik bij aan de ontwikkeling van een niet-modegerichte alternatieve 
morele context. Mijn ‘radar’ is daarbij ingesteld op psychologische motieven (‘hij beweegt teveel 
mee bedoel je?’) en structurele ongelijkheden (klasse, opleidingsniveau), waardoor ik de 
mogelijkheid niet hoor dat hij een spirituele dimensie op het oog heeft als hij over zijn waarden 
zelf en zijn begrip spreekt. Psychologisch geduid zou ik ‘zijn waarden zelf’ (r.41) als eigenwaarde 
vertalen. In termen van de mode zou ik het als imagokwestie opvatten (je eigen waarde wordt 
door anderen bepaald op basis van het vermogen met de mode mee te doen). Mijn vragen in dit 
fragment zijn op te vatten als pogingen om te begrijpen of hij de begrenzingen van het niet mee 
willen doen lokaliseert op individueel psychologisch niveau (leren omgaan met beperkingen) en 
in hoeverre hij uitgaat van klassedeterminatie (omgevingsbepaaldheid) zoals zijn evaluaties ‘dat 
is niet zo’ en ‘dat is stom’ suggereren. 

Door de woorden ‘in de aarde’ oriënteert Abdullah zich op een derde, spirituele morele 
context (naast de psychologische en klassebepaalde). In deze morele context is een spiritueel of 
religieus (zelf)begrip relevant, waarin begrip gegeven is, in plaats van iets wat je actief handelend 
voor elkaar zou kunnen krijgen. Voeg ik daar gegevens uit de rest van het interview aan toe, 
waarin Abdullah getuigt van een kosmisch besef van plaats, dan vraag ik me achteraf af of hij niet 
verwijst naar de noodzaak (zie de herhaling van ‘moeten’ r.1, 2, 5) van begrip van de kosmische of 
spirituele plek die hij inneemt: 
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Fragment 9.4. De menselijke morele capaciteit en verantwoordelijkheid

1. Uw leven gaat snel en je moet gewoon hi;ermee naar het (onverstaanbaar geest) 
heeft 

2. Je moet echt meer denken aan wat in jouw omgeving en met alles wat te zien en 
alles wat te horen, te bevatten is, (naar) u zelluf even kijken

3. Waarvoor ben ik in de aarde? 
4. Waarvoor ben ik in de aarde? 
5. Ik moet iets betekenen, niet zomaar
6. Een begrip die aan een persoon is gegeven, een mens gegeven, is niet zomaar 

gegeven
7. Deze man of die vrouw moet even goed aan denken aan 
8. Het is niet zomaar dat een mens begrip heeft gekregen20

9. Dat is dat verschil tussen, eigenlijk dieren en mens(en)
10. Dieren kunnen overal heen lopen, maken geen verschil tussen donker en licht (maar 

de persoon weet)

Begrip verwijst hier naar de menselijke capaciteit en, door de woordkeuze (niet zomaar 
r.5, 6, 8 en ‘moet goed denken aan’r.7) geconstrueerd als verantwoordelijkheid, tot moreel denken. 
Het gegeven (en vereiste) begrip begrijp ik hier als uitdrukking van een algemeen menselijk 
vermogen. Vanuit een moreel besef is Abdullahs opmerking dat mensen niet moeten meedoen met 
de mode eerder een ideologische dan pragmatische. Wat ‘niet zo is’ (r.54, 55, fragment 9.3. scène 
1) is dan niet de modegerichte werkelijkheid maar een morele werkelijkheid waarin vaststaat 
‘wat goed is en wat vergif’ zoals hij later aangeeft. De verantwoordelijkheid van de mens is om 
deze morele capaciteit te gebruiken, want, zo zou ik de redenering afmaken, anders wordt je 
ongezond. 

Voor de duidelijkheid, alle drie de morele contexten kunnen tegelijkertijd of na elkaar aan 
de orde zijn. Het is geenszins mijn bedoeling Abdullahs verhaal terug te brengen tot een eenduidig 
verhaal dat slechts binnen één overkoepelende morele context zou plaatsvinden. Het interessante 
is juist dat Abdullah zich tot verschillende morele contexten verhoudt, steeds met een ander 
publiek en ander belang op het oog. 

Methodologisch commentaar
De analyse in deze subparagraaf wil ik gebruiken om te reflecteren op hoe ik daarin mijn 

gepositioneerdheid als onderzoeker heb ingezet. In hoofdstuk drie gaf ik aan dat die reflectie 
alleen dient te worden opgenomen waar relevant voor de lezer om de interpretatie en conclusie te 
kunnen navolgen. Hier maakte mijn psychologische achtergrond dat mijn radar aanvankelijk op 
psychologische processen was ingesteld. Gedurende het onderzoek heb ik echter ook een 
spirituele radar ontwikkeld, wat het mogelijk maakt een ander betekenisaspect op te merken. De 
gepositioneerdheid van de onderzoeker is hier dus niet statisch, maar verandert gedurende het 
onderzoek. Met de veranderende gepositioneerdheid kwam ik tot een voortschrijdend inzicht. Dat 
is vergelijkbaar met Riessman, die expliciet gebruik maakt van de mogelijkheid tot 

20 Letterlijk: Zijn begrip is niet zomaar de begrip hebben.
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voortschrijdend inzicht van de onderzoeker in wat zij een “tricetold tale” noemt (2004). Zij doet 
verslag van een onderzoek wat zij in de jaren zeventig verrichtte en geeft drie verschillende 
interpretaties die zij door de tijd heen ontwikkelde mede op basis van inbreng van andere 
onderzoekers en op basis van achterafkennis over de economische situatie toentertijd. 

In de literatuurwetenschappen is dit inzicht in de meervoudige betekenis van teksten 
mede als functie van de lezer een bekend gegeven. Door het importeren van dit inzicht naar de 
sociale wetenschappen zie ik enerzijds de mogelijkheid om tot een rijkere, gelaagdere analyse te 
komen door de persoonlijke ontwikkeling van onderzoekers door de tijd heen te benutten. Deze 
werkwijze draagt dan bij aan wat antropoloog Clifford Geertz ‘thick description’ noemde (1973). 
Maar ik zie ook de risico’s van de nooit voltooide analyse (wanneer is het werk dan klaar?) en van 
de overinterpretatie (bijvoorbeeld wanneer een nieuwe analyselaag geen beter inzicht oplevert in 
gezond leven). In mijn analyses heb ik soms de grenzen opgezocht, zoals in het vorige hoofdstuk 
toen ik de zinssnede ‘beter één als je met meer’ onder de loep nam. Deze inhoudelijk verder 
weinig inzicht toevoegende analyse diende daar een methodologisch doel. Dergelijke 
experimenten om verdergaande analyses te doen waarvan het nut niet bij voorbaat vaststaat, 
kunnen volgens mij belangrijk zijn omdat het onderzoekers dwingt een open blik te houden ten 
aanzien van wat zij als relevant beschouwen en de mogelijkheid openhoudt om zichzelf te laten 
verrassen. In de rapportage van dergelijke verkenningen lijkt me terughoudendheid gepast.

9.1.3. Meervoudig actorschap 
In bovenstaande fragmenten (9.3. en 9.4.) wordt naast de lichaam-natuurverhaallijn en de 

modegerichte verhaallijn een derde, reflectieverhaallijn zichtbaar (kijken naar wat je doet, kijken 
naar zichzelf en naar de tijd) die ik uitwerk aan de hand van de tweede scène van fragment 9.3. 
(voor de volledige weergave van dit fragment zie bijlage VI). Bovendien stel ik Abdullahs 
(ambivalente) perceptie van de onderzoekscontext aan de orde aan de hand van de interview-
interactie in de eerste scène van fragment 9.3. Daarin bespeur ik twee opvattingen van 
‘ervaringsdeskundige’ die in het geding zijn. Zoals Abdullah hier vertelt (r.13-15) en ook in een 
ander gesprek aan mij heeft toelicht, heeft hij allerlei mensen in zijn omgeving geïnterviewd over 
hun opvatting van gezond leven. Dit duidt erop dat hij zichzelf als representant van de 
Marokkaanse gemeenschap aangesproken voelt. Nu ik hem vraag naar zijn persoonlijke ervaring 
komt een discrepantie boven tussen hem zelf en wat hij om zich heen ziet (‘ik zie mij persoonlijk 
niet passen’ r.3). Moet hij nu verslag doen van de collectieve of van zijn persoonlijke 
betekenisverlening? En hoe verhouden die zich tot elkaar? Ik zet mijn pogingen om Abdullah te 
bewegen tot een meer persoonlijk verhaal voort door te vragen ‘En wat is voor jou dan 
belangrijk?’ De volgende scène begint op het moment dat Abdullah overgaat op een ik-perspectief:

Fragment 9.3: Akte. Ik zie mij niet passen in omgeving 

Scène 2: Co-creatie van een persoonlijk alternatief

Sequens 1. Handelingsgrens: dagelijkse evaluatie geven en ontvangen

ANNEKE: En wat is voor jou dan belangrijk?58. 
ABDULLAH: voor 59. mij is belangrijk 
Ik kijk eigenlijk me;er naar wat ik 60. doe
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Wat 61. lever ik eigenlijk aan deze maatschappij
Mijn beweging 62. in mijn dagelijks gebruik21 (is) dat (ik) iedere dag moet kijken wat ik 
vandaag heb gedaan
Ik heb vandaag gewerkt 63. 
En ik heb vandaag ook aan iets gedacht 
En ik heb vandaag ook iets geleerd  
En ik heb vandaag ook iets gehoord 
Waar ben ik nou van alles wat ik heb gezien en wat ik heb gehoord en wat ik heb 64. 
gedaan, wat heb ik hier eigenlijk achteraf gekregen? 
En moet ik blijven aan de 65. grens
Ga ik niet buiten de grens66. 
Ga ik niet naar wat ik niet ged67. aan heb
ANNEKE: ja, je kijkt naar alles wat je wel hebt gekregen en niet naar al die dingen 68. 
die je niet hebt kunnen krijgen
ABDULLAH: ja. Niet kunnen krijgen (.)69. 

Sequens 2. Tijdsgrens: uitgestelde beloning

ABDULLAH: E;n. Dat is waar het verschil zit tussen mij misschien en een 70. ander
Ik besluit mijn dage71. 22 leven dat wat ik doe voor mij als ik zeg maar goed leven wil 
kunnen beëindigen
Goed te leven kan ik nu niet zeggen ik heb een goed leven gehad72. 
Nee, een goed leven dat komt 73. later
ANNEKE: Mm.mm. Dat is na dit leven74. 
ABDULLAH: 75. Na dit leven
Daarom past de zin “ik heb een goed leven gehad”76. 23 niet omdat ik verwacht dat ik 
goed doe
Maar 77. wie dat nu garanderen? 
Niemand78. 
Ik zelf niet79. 
Op de dag80. 
ANNEKE: Mm.mm. Maar je doet wel je best om nu gezond, of goed te leven]81. 
ABDULLAH: Ja, ja om goed te leven 82. 
ANNEKE: Mm.mm.83. 
ABDULLAH: Als ik op de d84. ag van het oordeel24een goede lijst krijg  
dan pas ga ik blij worden dat mijn tijd, mijn leven, zeg maar mijn gezondheid op 
goeie manier (heb) uitgevoerd (en) dat ik (een) goed leven (heb ge)had

Deze scène is gelokaliseerd in dezelfde materiële omgeving als in de vorige scène, maar 
Abdullah geeft een andere wending aan de handelingen of gebeurtenissen hierin. De nadruk ligt 
op wat Abdullah levert en doet. Naast deze activiteiten die duidelijk als handelen te herkennen 

21 Oorspronkelijk: (ver/ge)bruiken. 
22 Bedoelt hij dag of dagelijks?
23 Letterlijk: Dat past de zin ik heb een goed leven geweest.
24 Letterlijk: dag van de oord.
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zijn, benadrukt hij ook denken, leren, horen. Voor deze mentale activiteiten gebruikt hij het woord 
‘beweging’. In antwoord op de vraag die Bamberg (2004) formuleerde ten aanzien van de 
interpretatie van actorschap – Wat is een actie of handeling (in tegenstelling tot bijvoorbeeld een 
gebeurtenis of toestand)? – zou ik zeggen dat Abdullah hier reflectie als vorm van actorschap 
opvat. Hij gebruikt namelijk het woord beweging om ‘kijken’ te construeren als mentale 
‘handeling’. Onderwerp van het kijken is ‘wat hij levert en doet’. Leveren en doen zijn soms bij hem 
ook zelf handelingen, maar hier specifiek onderwerp van het mentale handelen. 

Het verschil met de modegerichte verhaallijn is een omkering van een protagonist die de 
omgeving gebruikt naar een protagonist die een bijdrage aan de omgeving levert en vervolgens 
evalueert wat hij heeft bijgedragen en gekregen. Ten opzichte van de materiële verhaallijn 
verschuift bovendien het tijdsperspectief van instant behoeftenbevrediging naar een dagelijkse 
evaluatie, waarmee Abdullah rust inbrengt in de snelle modieuze tijd. De cycliciteit die de 
natuur-lichaamverhaallijn kenmerkt, klinkt door in zijn opsomming van vijf onderwerpen van 
reflectie ‘vandaag’ die een associatie oproepen met de dagelijkse cyclus van vijf gebeden. In de 
tweede sequens komt een nog groter tijdsperspectief aan de orde, die niet alleen het leven als 
geheel betreft, maar het hiernamaals omvat. In een groter tijd- en ruimte perspectief evalueert 
Abdullah ‘alles wat ik heb gezien…gehoord… gedaan’ en reflecteert op ‘waar ben ik nou’. 

De manier waarop Abdullah zijn woorden en zinnen opbouwt, met de nadruk op doen, de 
herhaling van kijken, en nu heel duidelijk de ‘ik’ als protagonist, zorgt ervoor dat de focus 
verandert van de omgeving naar de relatie van het individu tot de omgeving. Hij voldoet op deze 
manier aan mijn vraag naar wat voor hem persoonlijk belangrijk is, en mijn interesse in 
mogelijkheden voor individueel actorschap en verandering, in plaats van de fixatie van de 
klassenpositie die hij hiervoor benadrukte. Abdullahs aankondiging ‘dat is waar het verschil zit 
tussen mij misschien en een ander’, waarmee de tweede sequens begint, komt expliciet tegemoet 
aan mijn vraag naar een persoonlijk antwoord. Hij kiest zijn woorden zorgvuldig en licht toe 
waarom ‘de zin ik heb een goed leven gehad’ (r.76) niet past. 

Wat staat er op het spel dat hij zo zorgvuldig zijn woorden weegt? Anticipeert hij op 
lezers, wellicht mij als interviewer, die onbekend zijn met de Marokkaanse context en 
verwijzingen naar het hiernamaals als gebrek aan eigen verantwoordelijkheid zullen opvatten? 
Door mijn vragende opmerking dat hij wel zijn best doet (r.79) vertaal ik zijn woorden naar deze 
morele (gezondheidsbevorderings?) context waarin de eigen verantwoordelijkheid en motivatie 
om gezond te leven hier en nu van belang wordt gevonden. Een alternatieve verklaring voor zijn 
voorzichtige formulering is bescheidenheid. Meerdere religieuze informanten (behalve degene 
van westerse afkomst) namen grote voorzichtigheid in acht om te vertellen wat gezond leven in 
de Islam betekent, omdat ze vanuit hun religieuze plicht de noodzaak zagen mij goed voor te 
lichten en het Woord van God niet licht te nemen25. 

Het is tenslotte ook mogelijk dat Abdullah reageert op een Rotterdams context van geen 
woorden maar daden. Die context is wellicht vergezocht op deze plek in het interview, maar sluit 
wel aan bij een reactie uit het publiek toen ik dit fragment in een lezing gebruikte: ik kreeg de 

25 Waardenburg (1997) zegt hierover ‘de moslim draagt een zware verantwoordelijkheid als stedehouder Gods’. Dit idee 
kwam ik tegen bij een wat oudere Marokkaanse, mannelijke informant. Ik herinner me dat ik op een gegeven moment in 
een gesprek met hem mijn ervaring benoemde dat ik het gevoel had dat hij me wilde overtuigen. Hij vertelde toen over 
zijn religieuze plicht en dat die hem verhinderde om meer informeel met mij te kunnen spreken. Zolang het over een 
onderwerp uit de Koran ging, en dat was gezond leven dus voor hem, net zoals voor Abdullah, kon hij niet anders dan 
mij zo goed mogelijk van dienst zijn en vertellen wat hierover in het Heilige Boek staat.
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vraag of Abdullah ook nog iets deed behalve achterover leunen en kijken. En dat doet hij zeker.  
Hij participeert op verschillende manieren in de samenleving, bijvoorbeeld door actief te zijn als 
vrijwilliger in zowel een Nederlands opleidingsinstituut als een Marokkaans centrum en als 
(buurt)vader. De vraag van een van de toehoorders tijdens de lezing attendeerde mij op mijn 
eenzijdige analyse van zijn reflectieve handelen ten koste van zijn maatschappelijke, zeker niet 
minder betekenisvolle, daden.

De analyse tot nu toe laat zien hoe Abdullah zich op complexe wijze verhoudt tot 
tenminste drie morele contexten: een materialistische waarin hij zich als arbeidsmigrant begeeft, 
een religieuze of spirituele waarin hij zich als Moslim beweegt, en een psychologische of 
gezondheidsbevorderende waarin eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke copingstrategieën 
een rol spelen. Daarbij moet hij zich bovendien verhouden tot een als seculier veronderstelde 
interviewer, wiens verhouding tot ‘de mode’ en kennis van ‘de natuur’ (als interviewer uit de stad) 
hem onbekend is. In deze uiteenzetting zijn verschillende soorten kennis de revue gepasseerd 
(lichaamskennis, natuurwijsheid, kennis van de psychologische consequenties van het 
participeren in de modegerichte omgeving, religieuze kennis en zelfkennis) die een breder 
perspectief bieden op wat gezondheidskennis zou kunnen omvatten en daarmee een belangrijke 
aanvulling kunnen zijn voor gezondheidsbevordering gericht op mensen met een soortgelijke 
achtergrond als Abdullah. De bredere geldigheid van zijn betekenisverlening moet nog worden 
aangetoond. Die betreft niet per se de groep Marokkaanse ouderen of Marokkanen te zijn, al is het 
maar omdat Abdullah zich ook kritisch betoont ten aanzien van het materialisme van sommige 
van hen. 

Methodologisch commentaar
Ik vervolg hier de bespreking uit het vorige hoofdstuk over de bepaling van actorschap in 

een narratieve analyse (§9.1.1.). In bovenstaande analyse beantwoordde ik een van de door 
Bamberg geformuleerde vragen ten aanzien van actorschap (op het niveau van de positionering 
van karakters in verhaallijnen) door nauwkeurige aandacht voor de manier waarop Abdullah zelf 
handelingen benoemt. Dit resulteerde in de identificatie van een mentale handeling als onderdeel 
van gezond leven als activiteit. De bespreking daarin concentreerde zich op het morele aspect van 
actorschap (als antwoord op vragen als: Wie kan voor de handeling verantwoordelijk worden 
gehouden? Is de handeling betekenisvol en moreel ‘goed’ of ‘slecht’?). Dit deed ik door Abdullahs 
zorgvuldige weging van woorden te duiden als anticipatie op mogelijk onbegrip over zijn invulling 
van actorschap zoals bezien vanuit de gezondheidsbevordering en het Rotterdamse credo geen 
woorden maar daden. 

Het zoeken naar alternatieve verklaringen of interpretaties van aspecten van actorschap 
en deze situeren in verschillende morele contexten dient hier niet het doel om ‘de beste’ 
interpretatie te destilleren, maar om zoveel mogelijk aspecten van het fenomeen (hier de 
betekenis van actorschap in morele contexten) op te sporen. De bepaling van relevante aspecten 
en de bepaling van actorschap gebeurt op basis van een aandacht voor hoe Abdullah zelf 
betekenis geeft ( ‘kijken’ als beweging). Wat geldt als handeling staat in een narratieve analyse als 
deze niet van tevoren vast. Leveren en doen zijn weliswaar vormen van handelen, ook voor 
Abdullah, maar niet in alle gevallen. Het analysekader biedt verder de mogelijkheid om het morele 
aspect van actorschap over het voetlicht te brengen, waarvoor ik gezien de karakterisering van 
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gezond leven als moreel en ideologisch fenomeen gesensitiveerd was. Deze werkwijze helpt de 
narratieve analist dus enerzijds om te vertrekken vanuit de eigen woorden van de verteller en 
geen extern perspectief op te leggen (doel hiervan is het voorkomen van ascriptivisme, zie §). 
Anderzijds behoudt de analist de mogelijkheid om gericht te luisteren vanuit een theoretisch 
kader dat haar sensitiveert voor mogelijk relevante betekenisaspecten vanuit een meer kritische 
blik ten aanzien van bijvoorbeeld de gezondheidsbevordering.

9.1.4. De rol van theorie in de meervoudige constructie van gezond leven 
In deze paragraaf zijn drie verhaallijnen aan bod gekomen, een natuur-lichaam-, 

modegerichte en reflectieverhaallijn. Op welke manier ondersteunen, contrasteren of nuanceren 
deze drie verhaallijnen de conceptualisering van gezond leven als dynamische relatie tussen 
individu en omgeving (zie hoofdstuk 2)? Ik bespreek eerst redelijk uitvoerig de overeenkomsten 
en verschillen tussen de drie verhaallijnen met Canguilhem’s conceptualisering. Deze analyse 
gebruik ik om de relatie tussen de verschaallijnen te specificeren en de consequenties hiervan 
voor het voor Abdullah wenselijke versus haalbare alternatief aan te geven. Daarna beperk ik me 
gezien het bestek tot een korte vaststelling van enkele overeenkomsten met Herzlichs 
bevindingen en de rol van zingeving bij Antonovsky. Tot slot vul ik de conceptualisering van 
gezond leven als dynamische relatie tussen individu en omgeving aan met behulp van aanvullende 
literatuur die op basis van de analyse van Abdullahs positionering relevant lijkt.

De op Canguilhem gebaseerde conceptualisering van de creërende en behoudende 
gezondheidsvorm zie ik ten dele terug in de tijdsperspectieven in de verhaallijnen. Deels zie ik 
hierin ook een verschil. De eerste verhaallijn (lichaam en natuur) is te begrijpen vanuit de 
conceptualisering van gezondheid als een aangelegenheid van het individuele organisme, dat in 
het moment op basis van lichaamsgevoel evalueert of het gezond is. Ik vermoed26 echter dat 
Abdullahs opmerking dat er ‘een geest in het lichaam is geplaatst’ (fragment 9.1. r.1) een verschil 
inhoudt met Canguilhem’s materialistische conceptualisering. In plaats van een volledig 
automatische aanpassing aan de nieuwe omstandigheden luistert de protagonist in de lichaam-
natuurverhaallijn naar zijn lichaam en laat hij zich verzorgen. 

De reflectieverhaallijn contrasteert met het idee van een organisch, voortdurend 
aanpassen aan veranderende normen. De ideale gezondheid in deze verhaallijn is geen tijdelijke 
maar eeuwige, geen veranderlijke maar statische gezondheid. De veranderlijkheid en het 
aanpassen aan maatschappelijke normen in de modegerichte verhaallijn evalueert Abdullah 
wisselend als iets wat niet kan, niet wenselijk of psychisch ongezond is. De tijdelijke, veranderlijke 
en momentane gezondheid krijgt een minder hoge status van Abdullah dan de eeuwige27.  
De norm voor gezond leven binnen het aardse, tijdelijke leven -‘aan de grens blijven’ – staat 
bovendien in contrast met de norm van transcendentie, wat voor Canguilhem zo’n belangrijke 
onderscheiding is van de creërende gezondheidsvorm28. Dit betekent echter niet dat de 
protagonist in de reflectieverhaallijn een passieve is. Het ‘aan de grens blijven’ vereist een continu 

26 Ik zeg ‘vermoed’ omdat het nog niet eenvoudig is te achterhalen in hoeverre er in Canguilhem’s denken sprake is van 
een in bepaalde mate bewust subject of zelf dat, in aanvulling of wisselwerking met een lichamelijk zelf, tot handelen 
komt. Zie voor een discussie over de vraag of er bij Canguilhem sprake is van een subjecttheorie een artikel van de 
Franse filosoof Badiou (1998).

27 Net zoals Aisja die uitstel van haar gezonde leven naar haar kinderen in plaats van gezond leven voor zichzelf als 
gezond alternatief construeert, verschuift Abdullah de oogst van zijn goede werken tot na de gezonde tijd op aarde.

28 Ook in het hiernamaals is geen sprake van transcendentie, omdat hier niets te overstijgen valt: alles is er gewoon.



178 | deel III
ConCretIseren

monitoren van de eigen acties en de relatie met de omgeving en illustreert een manier waarop het 
momentane karakter er concreet uit kan zien. Maar de lichamelijke ‘zelf ’monitoring wordt 
aangevuld of misschien beter gezegd afgewisseld met het ‘kijken’ door een reflectief zelf.  
Het reflectieve zelf en het lichaamsbewustzijn maken namelijk onderdeel uit van twee 
verschillende verhaallijnen, ze komen niet samen voor binnen één verhaallijn. Het reflectieve zelf 
en het modegerichte zelf daarentegen worden wel op elkaar betrokken. Omdat bovendien de 
natuur-lichaamverhaallijn speelt in de verleden tijd concludeer ik dat zelfreflectie en niet 
lichaamsbewustzijn Abdullahs alternatief voor de modegerichtheid is. 

Herzlichs bevinding in haar onderzoek in Frankrijk in de jaren ’60 dat haar respondenten 
de stedelijke leefwijze als ongezond zagen, zie ik terug in de eerste verhaallijn ‘wij leefden vroeger 
gezonder dichtbij de natuur’. Het ongezonde zagen zij als resultaat van de grote concentratie 
mensen, die stress en geluidsoverlast opleverde. Bij Abdullah is het de modegevoeligheid en 
snelheid die hoort bij het stedelijke, moderne leven, zoals in de tweede verhaallijn ‘mensen willen 
meedoen met de mode en dat kan niet’ naar voren komt. Daarnaast ziet hij een door mensen 
gemanipuleerde mooie buitenkant van groenten als ongezonder dan de vitaminerijke binnenkant 
van producten die in hun natuurlijke vorm zijn gebleven29. De reflectieverhaallijn, ‘je moet 
gewoon naar jezelf kijken en naar de tijd’ komt overeen met waar zowel Canguilhem als Herzlichs 
respondenten het gezonde lokaliseerden: in (de houding van) het individu. De modegerichte 
verhaallijn komt overeen met Canguilhem’s stellingname dat maatschappelijke invloeden 
ongezond zijn. In overeenstemming met Antonovsky tenslotte krijgt ook in Abdullahs 
betekenisverlening een zingevingsrelatie tussen individu en omgeving de voorkeur boven een 
instrumentele relatie (focus op wat hij levert in plaats van wat hij gebruikt). 

Abdullahs thematisering van het al dan niet passen van een individu in zijn omgeving  
(zie de analyse van fragment 9.3.) geeft aanleiding om de dynamische relatie tussen individu en 
omgeving verder aan te vullen aan de hand van vier soorten ‘fit’ tussen individu en omgeving die 
ik in de gezondheidsliteratuur (breder dan het kwalitatieve onderzoek naar 
gezondheidsopvattingen) ben tegengekomen. 

Nog binnen het theoretisch kader (hoofdstuk twee) valt de duiding van de eerste 
verhaallijn (natuur-lichaam) in termen van een lichamelijke fit tussen organisme en omgeving. 
Deze conceptualisering richt de aandacht op de organische flexibiliteit en lichamelijke autonomie 
ten opzichte van de omgeving zoals hierboven uiteengezet. Een tweede vorm van aanpassing 
wordt zichtbaar vanuit de omstreden definitie van gezondheid van socioloog Talcott Parsons: “the 
state of optimum capacity of an individual for the effective performance of the roles and tasks for 
which (sh)he has been socialized” (Parsons 1951, p.117). In deze vorm van aanpassing is geen 
sprake van een autonoom zelf, maar van assimilatie aan de omgeving. Dit komt tot uitdrukking in 
de maatschappelijke fit zonder autonomie van de laaggeschoolde die zich bewust moet zijn van 
zijn klassebepaaldheid (in de tweede verhaallijn: modegevoeligheid). 

In de derde reflectieverhaallijn is sprake van een spirituele fit. De taak van de protagonist 
is om te leren wat zijn bestemming is en die te volgen in plaats van iets anders te willen en te 
kijken naar anderen. Voor een beter begrip van deze vorm van afstemming zou de analist 
bijvoorbeeld een beroep kunnen doen op inzichten uit spirituele tradities. In de gezondheids-

29 Een concreet advies voor gezondheidsbevordering op omgevingsniveau zou kunnen zijn om het gebruik van 
biologische voeding en natuurparticipatie te faciliteren en stimuleren, ook bij laagopgeleiden en migranten (zie ook 
rapport van De Witt uit 2006 over natuurparticipatie bij allochtonen). 
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bevorderingsliteratuur wordt melding gemaakt van een vierde vorm van ‘fit’: fit for (post)modern 

personhood (Monaghan, 2001; Staltonstall, 1993) die bij zou dragen aan de gezondheid. Dit 
betreft een vorm van maatschappelijke fit met autonomie, die gekenmerkt wordt door een 
modern zelf dat in staat is zichzelf te scheppen (narratieve therapie is voor een groot deel op deze 
premisse gestoeld). 

Nieuwe vragen die ik als analist kreeg naar aanleiding van deze theoretische verkenning 
zijn: In hoeverre is er in Abdullahs verhaal sprake van een modern zelf of van een traditioneel 
zelf? En wat is eigenlijk gezonder? Een relatief ‘vast’ of ‘kern’zelf, dat figureert in de eerste en 
derde verhaallijn (in termen van klasse cq een kosmische ordening), is volgens Abdullah gezonder 
dan het zich voortdurend aan de mode aanpassende zelf in de tweede verhaallijn. Abdullah 
verhoudt zich in het interview tot drie zelven, tot een veelvoud aan morele contexten en tot mij als 
interviewer. Het zoeken in het interview naar zijn positie, zijn plek in de samenleving, in het leven 
en in een grotere kosmische constellatie is herkenbaar als, in het klein, een voorbeeld van een 
modern zelfproject. Het onderzoeksinterview fungeert zo bezien als een plaats voor 
‘zelfontdekking’. Het is deze onderzoekscontext die in de analyse hierna centraal staat. 

Methodologische reflectie
In deze paragraaf heb ik als analist met behulp van theorie verschillende perspectieven 

geboden op de constructie van gezond leven in aanvulling op een meer bottom-up analyse van 
hoe Abdullah zelf gezond leven construeert. De vier theoretische perspectieven kunnen ieder op 
zichzelf nieuwe inzichten opleveren over Abdullahs positionering. De combinatie (niet 
noodzakelijk synthese) van meerdere theoretische perspectieven, theoretische triangulatie, is een 
(interne) validiteitbevorderende strategie in kwalitatief onderzoek (Denzin, 1978; Teunissen, 
1985). Deze perspectieven zouden ook lezers (onderzoekers, gezondheidbevorderaars of ‘leken’) 
kunnen attenderen op en bewuste maken van verschillende richtingen voor de bevordering van 
gezond leven. Maar de analist kan ook vergelijkende vragen stellen. 

9.2. Zeggenschap en deskundigheid van de geïnterviewde nader beschouwd 
Het begrip narratieve competentie heb ik in hoofdstuk drie gedefinieerd als het vermogen 

om op narratieve wijze zelf en wereld te begrijpen en vorm te geven. In deze paragraaf zal ik 
proberen de narratieve onderzoeker beter toe te rusten om de narratieve competentie van een 
respondent zo optimaal mogelijk te (h)erkennen door aandacht te hebben voor drie aspecten 
waarop macht en kracht, als onderdeel van de aandacht voor diversiteit, in de onderzoekscontext 
een rol speelt: 

zijn manieren om als geïnterviewde • zeggenschap te krijgen voorafgaand, tijdens en na het 
interview (onderdeel van de empowerment van de geïnterviewde in het interview als 
conversatie, zie §6.1.2.);
de positionering van de geïnterviewde als • leek of expert (zie §4.1.3.); 
het herkennen door de onderzoeker van verschillende door geïnterviewden gebruikte • 
genres (overeenkomstig het kleine verhaal, zie §4.2.4. en §4.3.). 

9.2.1. Hoe Abdullah zeggenschap verkreeg over zijn woorden
De vraag hoe Abdullah zeggenschap verkreeg over zijn woorden, beantwoord ik hier door 

in te gaan op zijn rol in het bepalen van de lokatie, van de manier waarop het interview verliep, 
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van het aantal gesprekken en van de keuze van een pseudoniem ten behoeve van het waarborgen 
van zijn anonimiteit in het onderzoek.

Een van de manieren waarop in het ZGL-project werd getracht respondenten zeggenschap 
te geven, was om aan hen de keuze te laten waar het interview zou plaatsvinden: bij hen thuis of 
bij de GGD Rotterdam, of nog een andere plek mochten zij daaraan de voorkeur geven. Abdullah 
had als lokatie een educatieve instelling gekozen, waar hij als vrijwilliger aan verbonden was en 
waar hij Spaans leerde (dit gebeurt gezien zijn schriftelijke ongeletterdheid vermoedelijk via 
auditieve en orale middelen, niet schriftelijk). Achteraf bevalt me gezien het thema ‘leren’ in het 
interview (zie §9.2.2.) de symboliek van deze lokatie, maar op het moment van het interview vond 
ik het vooral problematisch dat het interview in een publieke ruimte (de kantine) plaatsvond30. 
Deze publieke setting druist in tegen de gewenste besloten ruimte waarin een geïnterviewde zo 
ongestoord mogelijk zijn persoonlijke verhaal kan vertellen. De ervaring van het interview met 
Abdullah wees me echter op verschillende betekenissen van privacy. 

Toen ik na het interview met hem bij hem thuis werd uitgenodigd om met zijn vrouw 
kennis te maken, kon ik me voorstellen dat hij gezien het gebrek aan privacy in de kleine woning 
waar zij met een groot gezin woonden, voor een andere interviewsetting dan zijn eigen huis had 
gekozen. De keuze voor de Nederlandse instelling in plaats van het Marokkaanse centrum waar 
hij ook vrijwilliger is en waar ik hem in een vervolginterview trof, was mogelijk gemotiveerd door 
zijn eigen afwijkende positie ten opzichte van de door hem geïnterviewde Marokkanen die hij 
geacht werd te representeren. De keuze voor een publieke setting kan tot slot te maken hebben 
gehad met het willen voorkomen van roddel over het in één ruimte verkeren van een man en 
vrouw die geen familieband met elkaar hebben. Deze laatste interpretatie strookt met de setting 
van het tweede interview. In het Marokkaanse centrum waar dit tweede interview plaatsvond, 
had Abdullah namelijk een ruimte uitgekozen met een raam erin, zodat wij zichtbaar maar niet 
hoorbaar waren voor anderen. Dit voorbeeld laat zien dat privacycondities niet eenzijdig door de 
onderzoeker of op basis van externe, vooraf bepaalde criteria vastgesteld kunnen worden. 

Op nog een andere manier druisde de gang van zaken in tegen de interviewprotocollen 
die ik geleerd heb. Abdullah nam meteen de leiding van het gesprek op zich. Ik had niet de 
gelegenheid om een zorgvuldig geformuleerde beginvraag te formuleren. Hij begon meteen te 
praten, nog voordat ik de cassetterecorder had aangezet of had kunnen vragen of hij hier bezwaar 
tegen had. Het overnemen van de controle over het onderzoeksonderwerp door de geïnterviewde 
is vooral problematisch als daardoor het interview onbruikbaar wordt voor analyse omdat het 
teveel afdwaalt van het onderwerp. Doordat zijn enthousiaste start gepaard ging met een gedegen 
voorbereiding (hij had andere Marokkanen geïnterviewd over hun opvatting van gezond leven) en 
hij uitgebreid op de hoogte was van het ZGL-project en het doel van het onderzoek, kan vanuit 
onderzoeksoogpunt beredeneerd worden dat wat hij vertelde overeen komt met het 
onderzoeksdoel. Deze argumentatie gaat echter voorbij aan een bekend spanningsveld in 
narratief onderzoek rondom de zeggenschap over het onderwerp, wat er nog bij hoort en wat 
‘afdwaalt’ (zie bijvoorbeeld Emerson & Frosh, 2004 en de discussie in hoofdstuk 4). 

Terwijl ik me tijdens het interview erg onthand voelde en als interviewer het gevoel had 
dat me de controle werd afgenomen, zie ik nu dat Abdullah door meteen met praten te beginnen 

30 Waar op dat moment overigens bijna geen mensen aanwezig waren, waardoor we toch heel ongestoord konden 
praten.
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de zeggenschap over zijn woorden probeerde te krijgen en zich coöperatief opstelde in de zin van 
enthousiast en goed voorbereid. Abdullah sprak na het interview expliciet zijn bezorgdheid over 
mogelijke misinterpretaties uit. Daarom heb ik op zijn verzoek een tweede gesprek met hem 
gevoerd aan de hand van het cassettebandje en het volledig uitgewerkte transcript met 
aantekeningen van mij erop. Omdat hij niet kan lezen was het mijn bedoeling hem de tape te laten 
afluisteren, maar in de praktijk bleek het te volstaan om passages in het transcript door te lopen 
die voor mij niet duidelijk waren. Deze werkwijze gaf Abdullah de mogelijkheid om toe te lichten 
wat ik niet begreep, en dingen aan te vullen die hij belangrijk vond om goed over te brengen. 
Daarnaast kon ik laten zien zijn zorgen serieus te nemen en hem vertellen hoe ik als onderzoeker 
met zijn verhaal om wilde gaan. Hij was erg trots toen hij het dikke pak papier dat zijn woorden 
bevatte zag en zei dat hij dit aan zijn kinderen heeft nagelaten. 

Er ontstond in dit tweede gesprek (dat niet op band is opgenomen) een meer 
vertrouwelijke sfeer, waarin hij zich uitgenodigd voelde tot het vertellen van meer persoonlijke en 
vertrouwelijke informatie dan in het eerste gesprek. In het tweede gesprek heeft hij ook zijn eigen 
naam (in methodologisch jargon ‘pseudoniem’) gekozen ‘Abdullah’, dat ‘dienaar van God’ betekent, 
wat een manier is om zeggenschap te krijgen, ditmaal over de manier waarop hij zelf 
gerepresenteerd zou worden.

Methodologisch commentaar 
Het tweede gesprek tussen mij en Abdullah hielp om een aantal onduidelijkheden te 

verhelderen zoals over het belang van de gezonde tijd en van de mode. Maar het was vooral een 
gesprek met een heel andere wending, waarin veel nieuwe informatie ter sprake kwam. Deze 
ervaring onderstreept het belang van het voeren van meerdere gesprekken om niet alleen 
zeggenschap te vergroten, maar ook om nieuwe informatie te verzamelen, rapport op te bouwen 
en in mindere mate om de validiteit van interpretaties te controleren (zie §3.3.) 

Maar hoe ver reikt die zeggenschap? De zeggenschap van respondenten zou volgens 
sommige onderzoekers verder moeten gaan dan tijdens het interview het eigen verhaal mogen 
doen, maar zou zich moeten uitstrekken tot controle over de representatie van het eigen verhaal 
(Slaughter, in Gready, 2008). Deze suggestie houdt een niet geringe opdracht in voor de 
onderzoeker om een stuk controle te laten bij de respondenten. Het woord ‘respondenten’ doet te 
weinig recht aan deze vorm van participatie van geïnterviewden in het onderzoek, wat een reden 
is waarom sommige narratieve onderzoekers consequent spreken over participanten, ook als zij 
mensen alleen interviewen en niet tot medeonderzoeker maken (wat bijvoorbeeld in participatief 
handelingsonderzoek gebruikelijk is). Dit laat onverlet dat onderzoekers zelf ook niet de volledige 
controle over de representatie van de resultaten van een onderzoek hebben. Het is onvermijdelijk 
dat iedere tekst meerdere lezingen en constructies oproept. Een tekst “inevitably gets into the 
hands of others, who bring their own meanings to bear” (Riessman, 1993, p.14). 

In plaats van deze meerstemmigheid als probleem te zien, dat tegemoet kan worden 
getreden door de betekenis te controleren in de zin dat de lezer alleen de door de onderzoeker 
bedoelde betekenis begrijpt, ziet Bruner (1986) de samenwerking met de lezer als ‘agent of the 
text’ als onvermijdelijk. Deze samenwerking vereist iets van zowel de onderzoeker als de lezer. 
Het vereist dat de onderzoeker het publiek krediet geeft en vanuit een relatie van vertrouwen 
probeert te opereren. Maar dit neemt niet weg dat de claims die onderzoekers maken prestaties 
(achievements) zijn (Mishler 1999) die een reflectie zijn van hun participatie met geïnterviewden 
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in een dialogische interpretatiecirkel. De onderzoeker moet daarbij de welwillend-kritische lezer 
voldoende uitrusten om de inspanningen om tot een meer of minder coherente 
onderzoeksrapportage te komen na te kunnen volgen. Deze eis van transparantie geldt voor alle 
kwalitatief onderzoek, maar zeker in het geval van gevoelige onderwerpen en groepen wiens stem 
weinig gehoord wordt, hebben onderzoekers de verantwoordelijkheid om zich in te zetten voor 
de overdraagbaarheid van hun inzichten naar de publieke ruimte (zie Hydén, 2008). 

9.2.2. Genresensitiviteit 
De controle over zijn representatie komt naar voren wanneer Abdullah in het interview 

tot een herdefinitie komt van ‘leren’ als onderdeel van zijn verkenning van waarin hij zélf 
leermeester is (fragment 9.4.). De analyse van dit fragment gebruik ik om te laten zien hoe 
Abdullah in interactie met mij zichzelf herpositioneert als deskundige. Het thema leren komt 
veelvuldig terug in het interview in de vorm van verwijzingen naar gediplomeerd zijn; begrip; de 
soorten kennis die in zijn verhaal naar voren komen; zijn opmerking ‘het weten is zwak’; de 
religieuze plicht dat je moet proberen altijd ‘schoon te zijn, goed te doen en iedere dag te leren’; 
zijn opmerking ‘de Koran geneest niemand, Koran leert mensen zichzelf te genezen’; en tenslotte 
het belang dat hij hecht aan het zoeken van de goede leermeester (door hem gedefinieerd als 
degene met meer begrip). Met leermeester in de religieuze context doelt hij op zijn imam en op de 
profeet Mohammed. Maar het begrip leermeester past hij ook toe op meer praktische zaken. Zo 
geeft hij het voorbeeld dat je als je auto kapot gaat naar iemand moet gaan die verstand van auto’s 
heeft. 

Zoals in de vorige paragraaf naar voren komt, maakt Abdullah onderscheid tussen gezond 
leven (hiernamaals) en de gezonde tijd (op aarde). In het volgende fragment vraag ik naar zijn 
symbool voor die gezonde tijd31. 

Fragment 9.5. 

Scène. Leren als symbool voor de gezonde tijd

Sequens 1. Twee soorten leren

ANNEKE: De gezonde tijd. Eh wat is daar een symbool van, voor jou?1. 
ABDULLAH: Gezond tijd (.) is heeft eigenlijk meer te maken (.) met leren2. 
Leren, geeft echt een goeie symbool omdat het weten altijd zwak is3. 32 […]
Als iemand leert dat is het symbool (.) 4. 
Hoe meer (wij) leren hoe meer wij echt goeie richting (nemen)5. 
ANNEKE: Ja6. 
ABDULLAH: en leren dat betekent niet ga je leren schrijven en lezen en  7. 
boekjes lezen 
Nee leren  8. 
hoe je mensen leren kennen 

31 De vraag naar een symbool voor gezond leven was onderdeel van de topic lijst in het ZGL-project. Omdat hij eerder 
aangaf dat voor Moslims volgens hem niet het gezonde leven maar de gezonde tijd de ingang was om naar 
mogelijkheden voor gezondheidsbevordering te vragen, spits ik de symboolvraag hierop toe. 

32 Letterlijk: voor het weten is altijd zwak. 
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hoe mensen, hoe je met mensen omgaan 
hoe je boodschappen gaat doen  
hoe je ook geld gaat eigenlijk verdeeld worden33

Dat is, dat is méér, leren dat betekent eigenlijk niet vast alleen aan school9. 
Leren, eh wij zeggen altijd iemand hij is toch hij is goed geleerd maar hij is dom10. 
Jaha, hij heeft wel altijd11. 34 leren kennen, schrijven en lezen
Maar hij is helemaal, heeft nooit geleerd hoe hij moet eigenlijk (omgaan) met andere 12. 
mensen in (zijn) omgeving

Sequens 2: Internetleren 

Maar op dit moment nou met alle mode mensen leren gewoon allemaal via internet13. 
ANNEKE: Mm.mm14. 
ABDULLAH: Hoe ga je met internet dadelijk (leren daarmee) omgaan? 15. 
Je doet gewoon de stekker erin16. 35, computer aan, (en dan) staat alles voor uw ogen
Ma;ar als je naar buiten gaan en je kunt helemaal (niet) eigenlijk met mensen omgaan17. 
In de mode kom je kom gewoon iemand tegen die echt agressief (is en dan) denk je 18. 
waar ben ik nou? 
ANNEKE: Ja, dan heb je niks aan internet19. 
ABDULLAH: Nee, heb je niks aan20. 
ANNEKE: (lacht) Niet voor de echte dingen waar het over gaat21. 
ABDULLAH: jaha (lacht). Nee, leren, als ik zeg leren; leren gaat niet alleen om lezen 22. 
schrijven en praten
Nee, leren met mensen omga;an 23. 
zelf je dag verde;len 
je leven hoe moet verdeeld worden 
hoe je bent in je huis eigenlijk hoe je huis onderhouden 
hoe lichamelijk onderhouden 
wat voor ja wanneer wilt u graag wat e;ten wanneer wilt u niks e;ten […]
ABDULLAH: Iemand die kinderen heeft, man heeft een vrouw24. 

Sequens 3. Leren geduldig zijn

Ik heb een vrouw, ik heb kinderen ik heb eigenlijk een omgeving en buren en familie25. 
En iedere dag gebeurt wat26. 
En met dit thema heb ik te maken27. 36

Je leert (er) veel van en moet geduld hebben met alles wat gebeurt in (je) omgeving 28. 
binnen huis, buiten huis, met uw lichaam
Als ik daar niet goed zeg maar aan eh mee doe dan ga je gewoon verkeerde kant in29. 

33 Een kwestie die veel Marokkanen lijkt bezig te houden (volgens informanten, romanliteratuur en medeonderzoekers uit 
niet-westerse landen) is de verdeling van geld en middelen tussen de eigen familie en de schoonfamilie. Specifiek voor 
migranten geldt nog de verdeling tussen het eigen gezin/familie in Nederland en de achtergebleven familieleden in 
Marokko. Hoe ver reikt de zorgplicht? Hoe groot is de ‘gemeenschap’ waar zij zorg voor moeten dragen? 

34 Letterlijk: maar hij is altijd gebeurd.
35 Letterlijk: Aan elk is gewoon eh stekker in doen.
36 Letterlijk: ik kom mee.
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Deze scène over leren als symbool voor de gezonde tijd heb ik verdeeld in drie 
sequensen37. De eerste sequens gaat over twee soorten leren: wat je op school leert (lezen, 
schrijven) en wat je in het leven leert (met mensen en met geld omgaan sequens 1 en 
lichaamsonderhoud, huisonderhoud, voeding, dagindeling38 sequens 2). Abdullah bekritiseert de 
veronderstelde canonieke betekenis van een geschoolde manier van leren als “goed geleerd maar 
dom”. De tweede sequens staat in het teken van kritiek op een derde vorm van leren, via internet. 
Deze snelle manier van leren heeft een parallel met het tempo van de mode (r.18). De computer is 
net als de mode een kenmerk van de moderne tijd, waartegen Abdullah zich ook hier afzet door 
zijn retorische vragen over de zin van de computer. Als interviewer draag ik bij aan deze 
constructie van de zinloosheid van internetleren (r.19). Maar ik ga een stap verder door het 
domein te kwalificeren ‘de echte dingen waar het over gaat’ (r.21) waarop internetleren 
tekortschiet, waarmee ik bijdraag aan de constructie van een hogere status van ‘echte’ kennis 
tegenover ‘gestudeerde’ kennis. Welke vorm van deskundigheid veronderstellen deze soorten 
kennis? 

Het ‘leren geduldig zijn’ (sequens 3) is een voorbeeld van de eerder genoemde 
zelfpresentatie als geduldig man. Het gaat om een gewenst zelf, om iets dat hij vindt van zichzelf 
dat hij moet leren, omdat je anders “gewoon verkeerde kant in” gaat. Net zoals de instant 
behoeftenbevrediging van de mode ‘niet mogelijk is’ (zie vorige paragraaf), zo levert ook 
instant-leren niet het gewenste resultaat. Net zoals de gezonde tijd een uitgestelde beloning in het 
hiernamaals (hopelijk) oplevert, zo is ook het resultaat van geduldig zijn gekoppeld aan een lange 
termijn perspectief. De kundigheid (het leren geduldig zijn) behoeft inspanning, en contrasteert 
op dit punt met het makkelijke, snelle leren via de computer die je maar gewoon aan hoeft te 
zetten om eenvoudig de beschikking te hebben over alle informatie (r.15-18). Dat het om een 
gewenst zelf gaat, dat in de praktijk niet altijd makkelijk te realiseren is, blijkt uit de voorbeelden 
die Abdullah geeft als ik hierop doorvraag elders in het interview. Zo vertelt hij dat hij geduldig 
moet zijn in de opvoeding van zijn kinderen en jegens drugsverslaafden.

In de derde sequens verschuift het niveau van een algemene (cultuur)kritiek naar de 
persoonlijke relevantie voor Abdullah. Het persoonlijke voorbeeld draagt bij aan de constructie 
van Abdullah als ‘levenswijs’ zonder dat hij zichzelf hier op de borst klopt of naar voren schuift als 
deskundige. Door de deconstructie van boekenwijsheid en van snel en modieus leren en de 
gezamenlijke waardering van ervaringskennis bereidt Abdullah in co-creatie met mij de weg om 
zichzelf te herpositioneren als ‘slim’ in plaats van ‘dom’. Een expliciet moment van zelfevaluatie 
komt heel voorzichtig aan het einde van het interview. Hij is nauwelijks te verstaan als hij heel 
zachtjes zegt wat ik hier zo goed mogelijk probeer weer te geven (het is mijn ervaring dat de 
meest interessante stukken uit een interview vaak het minst makkelijk te verstaan zijn): 

37 Deze verdeling is tot stand gekomen op basis van in de gevolgde psycholinguistische methode gangbare criteria zoals 
een wisseling van actorperspectief (iemand-je-ik) en van de plek of het thema waar de aandacht van de lezer naartoe 
wordt gedirigeerd (Gee, 1991). 

38 In de Hadith (overlevering van het leven van Mohammed) staan verschillende gedragsvoorschriften die relevant zijn 
voor gezond leven, zo leerde ik van informanten die experts zijn op het gebied van de Islam in Nederland. Zelfzorg- en 
hygiënevoorschriften worden vanuit de Hadith op zichzelf als goed gezien. Het ritueel wassen voor het gebed 
bijvoorbeeld dient zowel hygiënische, esthetische als morele doelen. Het wassen dient om letterlijk zich te reinigen van 
het vuil van de straat en het dagelijks leven, om zich mooi te maken voor God en om in overdrachtelijke zin zich schoon 
te maken van zonden. Een andere gedragsvoorschrift is matigheid in gebruik van lucht, water, eten en tijd. Matigheid in 
tijd betekent tijd voor jezelf, tijd voor anderen, en tijd voor God. 
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“Nooit heb ik gedacht, dat een man die nooit in school heeft gezeten, dat het 
leven die richting heeft genomen dat ik (hier nu) als meester tegen u praat”39

Het besef van zijn nieuw verworven status als meester krijgt specifiek betekenis in 
interactie met mij, de hoogopgeleide interviewer (die hij met u aanspreekt, een gebruikelijke 
aanspreekvorm van Marokkanen zo merkte ik). Hij vertelt elders dat hij dingen leert ‘aan alle 
kinderen die naar mij luisteren…omdat duidelijk in mijn geloof staat (dat als) ik ook graag gezond 
zou blijven, ik dat voor anderen ook wil’. Abdullah leert van voor hem belangrijke leermeesters en 
hij geeft die (religieuze) kennis weer door aan anderen. Zag hij mij ook als goed luisterende 
leerling aan wie hij kennis overdroeg? Onze interactie heb ik op momenten in ieder geval ervaren 
als een performance van het meester-leerling principe dat voor Abdullah richtinggevend is voor 
gezond leven. Dit lijkt echter meer te zijn dan een kwestie van het doorgeven van reeds bestaande 
waarheden. Om terug te komen op mijn vraag aan het einde van de eerste paragraaf over of er 
sprake is van een modern zelfproject: is de ontdekking dat hij als ongeschoold persoon wel 
degelijk meester kan zijn, zijn concretisering van opgedaan begrip in concrete praktijken en de 
interculturele verwoording daarvan niet bij uitstek een performance van een verworvenheid van 
de moderne tijd? 

Ik vraag me verder af of de ‘ontdekking’ van zijn meesterschap aan het einde van het 
interview een aanvullende reden is waarom hij steeds in de derde persoon spreekt in het 
interview? Niet alleen omdat hij zich als representant van anderen beschouwt, of vanwege zijn 
beschouwende manier van spreken, maar mogelijk ook uit onzekerheid over de waarde van zijn 
ervaringsexpertise of vanuit een gebrek aan vanzelfsprekendheid dat hij als ongeschoolde 
migrant meester zou kunnen zijn40. Naast meesterschap in termen van de kundigheid om 
geduldig te zijn en levenswijs te zijn, betoont Abdullah zich in het genre dat hij spreekt ook 
narratief competent, omdat het hem (mede) in staat om zichzelf als deskundige te 
herpositioneren in interactie met mij41. 

In de analyse kwam al een paar keer naar voren dat Abdullah zich vaker als observator 
dan als deelnemer beschouwt, en dat een derdepersoonsperspectief frequenter voorkomt dan een 

39 Opschoning van: “Nooit heb ik gedacht dat een man die nooit in school heeft gezeten in de meester leven voor mij de 
richting genomen”. Met dank aan verhalenvertelster en taalkundige Anne van Delft voor het ‘vertalen’ van gesproken 
naar geschreven taal van deze belangrijke doch cryptisch geformuleerde zin. 

40 Het inzicht van zijn kundigheid ondanks zijn gebrek aan scholing komt op nog een ander punt terug, met  
consequenties voor gezond leven. Hij vertelt: “Ik heb gisteren gehoord van mijn zeg maar imam dat ik zelf mijn 
verslagen van het werk gelezen wordt op de dag van het oordeel…geen mensen vragen die voor mij gaan lezen.  
Die dag gaat iedereen zelf leren, wordt allemaal zelf gelezen. Niemand komt daar zomaar zonder school. Iedereen weet 
precies wat (hij heeft) gedaan. Iedereen gaat zelf voor zich aantonen dat wat ik heb gedaan”. Hij komt tot het inzicht 
dat zijn ongeschooldheid in de gezonde tijd hem niet ontslaat van de verantwoordelijkheid voor zijn daden.

41 Deze discussie is relevant voor een nieuw terrein in de gezondheidsbevordering dat wordt aangeduid met de term 
gezondheidsvaardigheden (in het Engels health literacy). Dit terrein is ontstaan vanuit de zorg dat het ontbreken of 
onderontwikkeld zijn van gezondheidsvaardigheden de toegang tot gezondheidskennis en gezondheidszorg 
belemmert. Gezondheidsvaardigheden zijn de individuele competenties die nodig zijn om goed met gezondheid en 
ziekte om te kunnen gaan. Dat veronderstelt dat mensen interesse en aandacht hebben voor hun eigen gezondheid, 
dat ze informatie over gezondheid kunnen en willen verzamelen, lezen of horen, begrijpen en toepassen. Mensen 
beschikken in wisselende mate en vorm over deze verschillende eigenschappen. Volgens het NIGZ ondervinden met 
name allochtonen, mensen met een lage opleiding en ouderen problemen in het vinden en gebruiken van  
gezondheidsinformatie. Maar ook voor hoger opgeleiden geldt dat zij binnen het gezondheidsdomein niet altijd alle 
beschikbare, vaak specifieke, informatie begrijpen en kunnen toepassen. http://www.nigz.nl/index.cfm?act=dossiers.
inzien&vardossier=51 [toegang 16 januari 2010]; http://www.hsph.harvard.edu/healthliteracy/overview.html) [toegang 
16 januari 2010].
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eerstepersoonsperspectief. Abdullah geeft verder blijk van een uitzonderlijk gevoel voor woorden 
(zie bijvoorbeeld in Fragment 9.1. zijn gezondheid en gezond tijd twee woorden met eenzelfde 
klank; en in fragment 9.3. ‘Daarom past de zin “ik heb een goed leven gehad” niet’). Vanwege deze 
kenmerken zou ik het meest opvallende genre in het interview karakteriseren als beschouwing, 
die soms zelfs een poëtische kwaliteit krijgt (luisteraars aan wie ik Abdullahs verhaal 
presenteerde merkten op dat zij hem een filosoof of poëet vonden). Abdullah’s gebruik van een 
beschouwend genre getuigt van sociale intelligentie omdat een rationele, beschouwende, en 
filosofische manier van uitdrukken in onze samenleving een hoge status geniet en eloquentie 
hierin van belang is om gehoord te worden42. De diversiteitsbewuste narratieve lezer en 
onderzoeker is nu in staat Abdullah op onverwachte vlakken als competent en als gezond te 
beschouwen. 

Methodologisch commentaar 
Bovenstaande analyse wil ik gebruiken om voort te borduren op de rol van genres 

(aanduiding voor de tekstsoort, zie §4.2.4. en §4.3.43). Om ‘leken’ een serieuze stem te kunnen 
geven, is het van belang aandacht te hebben voor niet alleen de inhoud van wat mensen zeggen, 
maar ook voor de kwaliteit van het stem geven op zichzelf in een nieuwe “politics of the voice” 
(Martin, 2008). Niet alle geschreven, noch gesproken genres hebben dezelfde status in onze 
samenleving. Dit gegeven zou ook mee moeten wegen in het psychologische discursieve 
onderzoek, zo concluderen psychologen Westerhof en Voestermans (1995) op basis van het werk 
van Pierre Bourdieu. Het recht om te spreken in een bepaalde situatie, en de sociale impact van 
het gesprokene hangt af van de waardering voor het gebruik van een bepaald dialect of articulatie, 
de beheersing van bepaalde argumentatievormen, en van de autoriteit van de spreker. Daarom is 
het van belang dat psychologen aan bepaalde taalhandelingen geen algemeen geldende functie 
toekennen, maar deze zien als sociaal-culturele configuraties (Westerhof & Voestermans, 1995). 

Een narratieve analyse met aandacht voor de positionering van subjecten in lokale morele 
spreekcontexten lijkt een geschikte strategie met het oog op deze sensitiviteit voor de “economie 
van taalhandelingen” (Westerhof & Voestermans, 1995). Hierdoor biedt de positioneringstheorie 
de mogelijkheid te onderzoeken met welke genres (van schrijven en spreken) iemand bekend is 
en waar cultureel gezien een geaccepteerde ruimte voor bestaat. Dit richt de aandacht op de 
conventies en normen ten aanzien van de genres waarover iemand beschikt. Aandacht voor de 
morele context van het spreken in de analyse geeft daarom een preciezer inzicht in de 
definitiemacht van leken. Op deze manier hoop ik in de gezondheidsbevordering ruimte te  
creëren voor alternatieve logicaen over gezond leven (Crossley, 2000), niet alleen wat betreft de 
inhoud van deze alternatieve logica’s, maar ook wat betreft verschillende manieren van zich 
uitdrukken. 

42 Ik wil overigens niet suggereren dat hij deze stijl bewust en strategisch inzet, het kan ook zijn manier zijn geworden om 
zich als analfabeet staande te houden, of zelfs dat niet en een strikt persoonlijke stijl zijn. Een uiterst persoonlijke stijl 
blijkt overigens vaak bij uitstek te passen in een cultureel patroon dat de lagere klassen zich door het aanmeten van de 
genres van de bovenlaag proberen een plek te veroveren (Bourdieu, 1989). 

43 Klassieke voorbeelden van genres zijn de tragedie, komedie, klucht, satire (Whyte, in Riessman, 1993). Maar genre 
wordt breder gebruikt als aanduiding voor de tekstsoort die wordt gebruikt in bijvoorbeeld de advocatuur, de 
journalistiek, de wetenschap (Frank, 2006). Ook het persoonlijke interview wordt wel als een genre opgevat 
(Riessman, 1993).
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Onderzoekers moeten bijvoorbeeld voorzichtig zijn met het privilegiëren van een verhaal 
van persoonlijke ervaringen, wat Kathy Riessman in de inleiding van haar boek Narrative 

Research in the Human Sciences (2007) als typische westerse preoccupatie beschrijft. Hoewel ik 
de cultuursensitieve oproep in haar betoog onderschrijf, mag dit niet resulteren in een te 
gemakkelijk in een hokje stoppen van Abdullah als lid van een collectivistische cultuur. De 
voorkeur van onderzoekers voor een persoonlijk verhaal (dat ook als genre is te beschouwen) 
leidt in narratief onderzoek waarin de stem van gemarginaliseerde groepen een podium krijgt tot 
een paradox. Deze op emancipatie en empowerment gerichte onderzoekers maken gebruik van 
een gemarginaliseerd middel (een verhaal is soms ook ‘gewoon een verhaal’ dat vanwege de 
relativiteit en uiterst persoonlijke status makkelijk terzijde geschoven kan worden) om de 
gemarginaliseerde positie van bepaalde groepen te verbeteren (Gready, 2008). 

9.3. reflectie op de relevantie van een kleine verhalenbenadering
In hoofdstuk 4 noemde ik drie opvattingen van het kleine verhaal: als tekstsoort (het 

kleine verhaal zelf als genre), als aanduiding voor de vindplaats van dit type verhalen en als 
benadering. Het kleine verhaal als benadering maakt onderdeel uit van zogenaamde nieuwe genre 
benaderingen in de wetenschap (Georgakopoulou, 2006a), waarin een belangrijk thema de 
erkenning van genres, de status van kennis en van de spreker is. Een voorbeeld van een nieuwe 
genrebenadering die ik al eerder noemde is de polyphonic novel van Bakhtin (zie hoofdstuk 4). 
Hier wil ik voortborduren op de nieuwe genrebenadering aan de hand van nieuw opgedane 
inzichten. Ik bespreek twee voorbeelden, omdat zij illustratief zijn voor een 
diversiteitsperspectief: een uit de argumentatieleer en een uit postkoloniale studies. 

In de argumentatieleer voerde Toulmin (1958) een pleidooi voor domeinafhankelijke en 
domeinonafhankelijke argumentatie. Dit betekent dat naast algemeen geldende 
(domeinonafhankelijke) criteria voor goede argumentatie er ook domeinafhankelijke criteria 
gelden voor goede argumentatie in bijvoorbeeld de rechtspraak en de journalistiek. In het 
populaire domein waarin common sense deskundigheid ten aanzien van de gezondheid geldt 
(Kleinman, 1980), zouden in het verlengde hiervan ook eigen criteria geïdentificeerd kunnen 
worden bijvoorbeeld op basis van de criteria voor een goed verhaal (Bruner, 1990). Naast 
algemene criteria voor een goed verhaal, zo leren Toulmin en Bourdieu ons, is echter 
genresensitiviteit nodig, dat wil zeggen aandacht voor en kennis van de diversiteit aan (spreek- en 
schrijf)genres. 

Met de recente emancipatie van “subaltern modernities” door bijvoorbeeld Walter 
Mignolo (2000) in postkoloniale studies worden nieuwe vormen van kennis gearticuleerd, of oude 
vormen van gediskwalificeerde kennis gerehabiliteerd. Voorbeelden van nieuwe of 
gerehabiliteerde vormen van kennis in het populaire domein zijn het gebruik van alternatieve 
geneeswijzen, en in de wetenschap het rehabiliteren van de mystiek en de psychoanalyse in een 
proefschrift dat binnenkort verschijnt (Straatman, in press). Hiermee wordt het appèl van William 
James (1902) van meer dan een eeuw geleden, om mystieke kennis een serieuze plek te geven in 
de wetenschap nieuw leven ingeblazen. Je hoeft volgens hem zelf geen mystieke ervaringen gehad 
te hebben, of er zelf in te geloven, om toch de hypothesengenererende kwaliteit ervan te 
herkennen. 

Welke (her)nieuw(d)e hypothesen over gezond leven levert het luisteren naar de 
gezondheidsexpertise van Abdullah op? Ik leer van zijn verhaal om de kennis die via ons lichaam 
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tot ons komt, via spirituele of religieuze bronnen, en natuurwijsheid, te herwaarderen in plaats 
van medische (wetenschappelijke) kennis alleen. Zo vinden paradoxaal genoeg Grote Verhalen (in 
Lyotard’s opvatting hiervan) over gezondheid opnieuw een podium dankzij wetenschappelijke 
stromingen zoals het kleine verhaal. Het verschil met de oude Grote Verhalen is echter, dat zij hun 
vanzelfsprekende autoriteit verloren hebben, en dat ieder voor zich moet bepalen welk Groot 
Verhaal wanneer en op welke manier zinvol is om een gezond leven te bevorderen.
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Following Benjamin we can say that the performance turn in narrative studies 
offers counsel that “is less an answer to a question than a proposal concerning 
the continuation of a story which is just unfolding”.
(Peterson & Langellier, 2006. p.86)

Thus, rather than seeking to formulate and test theories only externally related 
to people’s communicative activities, we should set ourselves a different goal in 
our research: that of helping practitioners to critically refine and elaborate 
their own already existing practices, from within their own conduct of them,  
by intertwining into them reflective practices of a dialogically-structured kind.
(Shotter, 2000)
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hoofdstuk 10
evaluatie van het ontwikkelingsproces

Het doel van dit hoofdstuk is het ontwikkelingsproces 
in dit boek te evalueren. Dit doe ik door per deel 
 (prepareren, exploreren en concretiseren) meer in het 
algemeen te reflecteren op mijn in dit boek 
ontwikkelde antwoorden op de vraagstelling: hoe de 
narratief-psychologische onderzoeksbenadering 
geschikt kan worden gemaakt voor de bestudering van 
gezond leven. In dit proefschrift heb ik de narratief-
psycho logische onderzoeksmethodologie met behulp 
van inzichten uit andere narratieve benaderingen in 
de menswetenschappen verder ontwikkeld aan de 
hand van een concrete toepassing (een onderzoek 
naar gezond leven). In de inleiding van dit boek 
formuleerde ik, op basis van het overzicht van Squire, 
Andrews en Tamboukou (2008) van de stand van 
zaken van het relatief jonge narratieve 
menswetenschappelijke onderzoek (inclusief de 
psychologie), dat dit vakgebied op een aantal punten 
nog ontwikkeling behoeft. 
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In dit slothoofdstuk evalueer ik wat mijn bijdrage is geweest aan het opvullen van de 
geconstateerde lacunes en het verder ontwikkelen van de narratieve psychologie als 
onderzoeksmethodologie. Mijn bijdrage zit vooral in het bepalen welk begrip van narratief 
geschikt is voor de bestudering van gezond leven (deel I en II), in concretere handvatten en regels 
voor het verzamelen en analyseren van data en in aanwijzingen voor wat een geschikt 
analyseniveau en adequate onderzoeksmethode is (deel III). Deze bijdragen specificeer ik in de 
eerste drie paragrafen van dit hoofdstuk. In de vierde paragraaf reflecteer ik op de omgang met de 
methodologische kwaliteitscriteria (zie hoofdstuk 3) in de methodologieontwikkeling in dit boek 
als geheel en in dit slothoofdstuk. 

10.1. Prepareren
Het ‘Zin in Gezond Leven’-project (afgekort ZGL-project) vormde het vertrekpunt voor de 

methodologieontwikkeling. Ik wilde in mijn zoektocht voortbouwen op het uitgangspunt dat 
gezond leven in de positieve en multidimensionale betekenis ervan zich bleef verhouden tot de 
realiteit van de condition humaine1. Ik geef hieronder kort weer hoe de narratieve psychologie 
volgens mij, achteraf beschouwd, de mogelijkheid heeft beide in zich te verenigen, al is dat nog 
niet eenvoudig en zomaar het geval. Daarbij verantwoord ik mijn persoonlijke betrokkenheid bij 
het onderwerp gezond leven om de benodigde reflectieve inzet van de subjectiviteit van de 
onderzoeker en de manier waarop die van invloed is geweest op het onderzoek te expliciteren 
(zie §3.1.).

De doelstelling van de narratieve psychologie die ik in de inleiding noemde, om recht te 
doen aan de levende, liefhebben, lijdende, stervende (en gezond levende) mens drukt zowel een 
streven naar holisme als naar empirische verankering uit. De transformerende dimensie van deze 
psychologie zou zowel het leren leven met de imperfecties van het menselijk bestaan kunnen 
betreffen als het streven naar een perfect gezond leven. In hoofdstuk 2 haalde ik het momentane 
karakter van gezond leven naar voren en het belang van het zoeken naar een (volmaakte) 
biologische afstemming tussen organisme en omgeving als een nieuwe, imperfecte conditie zich 
aandient (§2.2.). Dat gezond leven ook een destructief (de fysieke gezondheid ondermijnend) 
aspect zou moeten toe te laten (§2.2. en §2.3.), past ook in deze lijn. Salutogenese (gericht op het 
opsporen van de oorzaken van gezondheid in plaats van ziekte) voerde ik vervolgens op om de 
focus te verleggen van de aanpak van structurele factoren op zich naar de manier van omgaan met 
structurele factoren onder andere via zingeving. Een overkoepelend aandachtspunt waartoe ik in 
hoofdstuk 2 kwam, was dat gezond leven opgevat moet worden als een dynamische relatie tussen 
individu en omgeving. 

Met deze identificatie van aandachtrichtende begrippen legde ik de basis voor de verdere 
ontwikkeling van een psychologische en dialogische benadering van gezond leven. Hierbij moest 
ik tevens een omgang vinden met emancipatoire en politieke doelstellingen, die ook vaak 
onderdeel zijn van de narratieve psychologie (zie inleiding). Met name de Marokkaanse ouderen 

1 De twee motto’s waarmee deel I begint, geven uitdrukking aan het zoeken naar een goede verhouding tussen een 
verlangen naar optimaal gezond leven en een besef van wat reëel is. Oliver Sacks verwoordt een verlangen naar 
“something deeper, older, extraordinary, almost sacred, which will restore to us our lost health and wholeness, and 
give us a sense of perfect well-being” (Sacks, 1982, p.26-27). Oshima, een van de karakters in Kafka op het Strand 
(Murakami, 2006, p.161) daarentegen komt tot het voor hem bemoedigende besef “dat er een volmaaktheid bestaat 
die slechts kan worden uitgedrukt door een eindeloze opeenstapeling van onvolmaaktheden”. 
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in mijn onderzoek vertelden verhalen waarin ik in eerste instantie alleen ongezond leven 
beluisterde. Zij deden via hun verhalen een appèl op mij en de andere onderzoekers in het 
ZGL-project om hun situatie breder bekend te maken en te helpen deze te verbeteren. Voor een 
deel ging het daarbij om de aanpak van structurele problemen zoals discriminatie en de negatieve 
beeldvorming over de Marokkaanse gemeenschap en de islam. Ik voelde me hierdoor zeker 
aangesproken en mijn eerste publicaties (Sools, 2006, 2007) en lezingen zijn er ook vooral op 
gericht geweest die structurele problemen en ongezonde situatie van vervreemding aan te kaarten. 

Ik heb zelf een ontwikkeling doorgemaakt voordat ik mogelijkheden voor gezond leven op 
individueel niveau kon vinden in de verhalen die de geïnterviewden vertelden en me ook aan deze 
opdracht kon verbinden. Het heeft me moeite gekost los te komen van de wens stem te geven aan 
deze onderdrukte stemmen en zelf een kritisch geluid te laten horen over de politisering van de 
islam in Nederland. Uiteindelijk is het mijn persoonlijke overtuiging dat het naast een dergelijke 
maatschappijkritische, stemgevende narratieve psychologie ook van belang is te zoeken naar 
mogelijkheden om gezond te leven mét de imperfecties en het onrecht in ons bestaan. Ik vind het 
van belang dat mensen nu tot een omgang met de condition humaine proberen te komen en niet 
wachten tot de wereld perfect is. In dit opzicht heb ik het advies van een van de bij het ZGL-
project betrokken Marokkaanse interviewers (zie §1.1.5.) om te wachten met het onderzoek naar 
gezond leven tot de politieke situatie verbetert niet overgenomen. Maar ik heb er wel voor 
gekozen om interviews te selecteren waarin tenminste het leven van alledag, ingebed in de 
constellatie van bredere maatschappelijke ontwikkelingen, aan bod komt. Met behulp van het 
kleine verhaal als benadering heb ik daarmee de aandacht willen vestigen op de kleine 
aanknopingspunten voor gezond leven in het alledaagse leven en van daaruit en daarbinnen laten 
zien hoe grotere thema’s en problematieken op dat alledaagse, individuele ervaringsniveau 
doorwerken. 

10.2. exploreren
In het tweede deel van dit boek heb ik het narratieve menswetenschappelijke 

onderzoeksgebied verkend op relevante benaderingen of stromingen om de narratieve 
psychologie als onderzoeksmethodologie geschikt te maken voor de bestudering van gezond 
leven. In hoofdstuk 4 verkende ik twee hoofdbenaderingen van narratief (het grote en kleine 
verhaal) en besloot me te concentreren op het kleine verhaal. Het kleine verhaal achtte ik 
namelijk in de eerste plaats geschikt voor dit onderzoek omdat het ruimte biedt aan gezond leven 
in de ruime betekenis die ik daar in dit boek aan geef, aan het gezondheidsbevorderingsdoel van 
het ZGL-project en aan de participantengroep. Ten tweede maakt het kleine verhaal een 
belangrijke correctie mogelijk binnen het narratieve onderzoeksveld door incomplete en 
incoherente verhalen tot onderzoeksonderwerp te nemen, die lange tijd onbelicht zijn gebleven. 
Daarmee sluit ik aan bij ontwikkelingen in het narratieve onderzoek, zoals blijkt uit een recent 
verschenen bundel Beyond Narrative Coherence (Hyvarinen, Hydén, Saarenheimo & Tamboukou, 
2010). Hierin onderzoeken de auteurs de beperkingen en kansen van incomplete, ambigue en 
contradictoire narratieven. Door de incorporatie van het kleine verhaal in de narratief-
psychologische methodologie, breng ik deze ontwikkeling in de narratieve psychologie in 
Nederland in. 

Ten derde zag ik de relevantie van de kleine verhalenbenadering voor dit onderzoek, 
omdat deze goed aansluit bij het genoemde dynamische en relationele karakter van gezond leven 
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en de in de inleiding genoemde transformatieve dimensie (Freeman, 1993) van mijn onderzoek. 
Met de keuze voor de dialogische benadering binnen het narratieve onderzoek (§5.1.2., §6.2.3. en 
§7.1.3.) heb ik aandacht gevraagd voor de rol die anderen kunnen spelen in de gezamenlijke 
constructie van gezond leven. De dialogische benadering in de narratieve psychologie stelt niet 
per se dezelfde hoge eisen aan een dialogische relatie zoals in de uitwerking hiervan met 
betrekking tot de onderzoeksrelatie het geval is. De dialogisch narratieve benadering richt vooral 
de aandacht op de interactie tussen individu en omgeving. Die interactie kan dialogisch zijn 
vormgegeven overeenkomstig de vijf kenmerken van de dialogische relatie zoals opgevat door 
Maso en Smaling (1998, zie §3.1.), maar dit hoeft niet. De manier waarop de interviewer samen 
met de geïnterviewde (normen en mogelijkheden voor) gezond leven creëert in het interview,  
al dan niet op dialogische wijze, is een belangrijk onderzoeksonderwerp in een dialogische 
narratief-psychologische benadering.

In hoofdstuk 5 heb ik me geconcentreerd op de aanname dat gezond leven via verhalen 
bevorderd kan worden aan de hand van het begrip narratieve competentie. Daaronder versta ik 
de competentie om het gezonde leven via verhalen te begrijpen en vorm te geven. De 
veronderstelling in de narratieve psychologie dat met het aanboren van nieuwe vormen van 
denken en praten over ons zelf en de wereld ook nieuwe mogelijkheden ontstaan voor het 
vormgeven aan onszelf en de wereld, heb ik toegespitst op het vertelde en geleefde gezonde leven. 
Dit biedt een opening naar narratieve methodes in de gezondheidsbevordering, zoals de methode 
De Verhalen Die Wij Leven gericht op ouderen met lichte dementie klachten (Bohlmeijer, 2007). 
Een vraag voor vervolgonderzoek zou kunnen zijn om te onderzoeken hoe de narratieve 
competentie van ouderen bevorderd kan worden (Randall & McKim, 2004). 

De mogelijkheden voor wat ik in dit boek een narratieve gezondheidsbevordering noem, 
werden eerder in Nederland beter beschreven door Horstman en Houtepen (2005). Zij stellen een 
alternatief gedragsveranderingsmodel in de gezondheidsbevordering voor waarin het idee van 
interventies (sturende ingrepen van buitenaf) wordt verlaten, en waarin externe, 
wetenschappelijke normen plaatsmaken voor dialoog, leren en experimenteren2. Dit 
experimentele leermodel wordt gekenmerkt door een verschuiving van informatieverwerking 
naar het idee van betekenisverleningseducatie. Verandering betekent in plaats van 
gedragsverandering door het geven van informatie identiteitsverandering door andere 
betekenisverlening te stimuleren. In dit model zijn pluriformiteit en onzekerheid niet alleen 
gegevenheden, maar worden positief geëvalueerd omdat zij mogelijkheden tot verandering 
bieden (Horstman & Houtepen, 2005). 

Horstman en Houtepen’s beschrijving van het experimentele leermodel vertoont veel 
overeenkomsten met de kenmerken van het kleine verhaal, zoals openheid, dynamiek, 
onzekerheid, pluriformiteit en contextgebondenheid van normen. Deze kenmerken komen ook 
naar voren in de omschrijving in narratief gerontologisch onderzoek van een ‘wijze’ narratieve 
omgeving. Zo’n wijze narratieve omgeving wordt gekenmerkt door een grote mate van co-
auteurschap van deelnemers aan die omgeving (Randall & McKim, 2004; Randall & Kenyon, 
2002). Wijze narratieve omgevingen zijn open omgevingen waarin veel ruimte is om gehoord te 

2 Zij presenteren hun leermodel in het boek Worstelen met Gezond Leven (2005) dat gebaseerd is op een onderzoek 
dat in Maastricht plaatsvond. Dit onderzoek was een van de projecten in het Gezond Leven programma waar het 
ZGL-onderzoek ook onderdeel van uitmaakte.
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worden, zichzelf open te stellen, en te leren van anderen. Door de co-creatie van gezond leven tot 
centraal onderzoeksonderwerp te maken, biedt de onderzoeksmethodologie handvatten om te 
bestuderen hoe deelnemers aan narratieve omgevingen onderling een wijze, lerende omgeving 
creëren. 

10.3. Concretiseren
De in de eerste twee delen voorbereide psychologische, narratieve en dialogische 

onderzoeksmethodologie heb ik geconcretiseerd in het derde deel van dit boek voor zowel de 
dataverzameling, dataverwerking als de data-analyse. 

10.3.1. Dataverzameling en -verwerking
In hoofdstuk 6 besprak ik enkele aandachtspunten voor de verzameling van gezond leven 

interviews zoals het inzicht dat interviewvragen naar gezondheid vaak opgevat blijken te worden 
als morele vragen en als zodanig een verantwoordingsaccount of identiteitsperformance als 
antwoord oproepen. Dit is geen probleem dat vermeden moet worden, maar juist een 
aanknopingspunt voor de bovengenoemde identiteitsverandering en betekenisverlening van 
mensen. Met het kleine verhaal (§4.2.3.) vervolgens heb ik een veel minder veeleisende opvatting 
van narratief ingebracht in de narratieve psychologie dan een compleet narratief met begin, 
midden en einde. Daarmee kon ik de negatieve beoordeling van een gedeelte van de interviews in 
het ZGL-project als van onvoldoende dialogische kwaliteit (§1.1.3.) herevalueren. Ik introduceerde 
daarvoor het subgenre van het natuurlijk onderzoeksgesprek3. Dit subgenre biedt de mogelijkheid 
om de toentertijd afgekeurde interviews op basis van andere criteria te beoordelen. Meer 
algemeen gesteld biedt het kleine verhaal verruimde criteria ten aanzien van wat bruikbaar is als 
data in narratief onderzoek met als doel beter aan te sluiten bij de belevingswereld van 
onderzochten of een beter inzicht in het te onderzoeken fenomeen. 

Deze verruiming zou verder doorgetrokken kunnen worden. De dataverzamelingsmethode 
moet in mijn optiek vooral gericht zijn op het opsporen van gezond potentieel. Om dat te bereiken 
heb ik aangegeven dat het wenselijk kan zijn (mits reflectief en sensitief ingezet) om in een 
interview sturende vragen te stellen die vanzelfsprekendheden en culturele patronen doorbreken 
(§6.1.2.) of om nabije-toekomst-anticiperende vragen te stellen (§5.3.1.). Een andere optie is om 
gebruik te maken van symbolen, beelden, van expressievormen zoals theater en schilderen, en 
van lichamelijke en emotionele expressie. Juist bij de afwezigheid van de ervaring van gezond 
leven in positieve zin kan het behulpzaam zijn om de verbeelding over mogelijkheden te 
stimuleren door het gebruik van verschillende expressiewijzen. Deze mogelijkheid hebben we in 
het ZGL-project intuïtief toegepast door het vragen naar een symbool voor gezond leven (zie 
§9.2.2. voor ‘leren’ als symbool voor gezond leven) en het gebruik van vignetten in de analyse 
door peers in het project. Die vignetten hielpen om een gedachtewisseling over etniciteit- en 
seksespecifieke normen voor gezond leven op gang te brengen.

Andere mogelijkheden voor verruiming van de dataverzamelingsmethoden zijn om 
groepsgesprekken te voeren (zodat via de confrontatie met anderen verschillende perspectieven 

3 De kracht van een natuurlijk onderzoeksgesprek is dat de alledaagse onderhandeling van mogelijkheden voor gezond 
leven binnen de eigen culturele en sociale context onderzoekbaar wordt en tegelijkertijd de onderzoeker invloed heeft 
op het onderzoeksonderwerp.
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worden aangereikt4) of om een langdurige dialoog met onderzochten te starten via meerdere 
interviews. Dergelijke voorstellen halen het transformerende karakter van gezondheids-
bevorderend onderzoek duidelijker naar voren. De co-creatie van gezond leven krijgt dan nog 
nadrukkelijker een plek in het onderzoek. Een dergelijke werkwijze heeft echter methodologisch 
consequenties die bij de keuze in ogenschouw moeten worden genomen. Zo is een 
groepsinterview niet de meest voor de hand liggende keuze wanneer de ervaring van individuele 
mogelijkheden voor gezond leven voorop staat. Een aandachtspunt bij dergelijke 
veranderingsgerichte interviews is dat het de kans vergroot om te stuiten op emotionele lagen.  
De geschiktheid en wenselijkheid van dergelijke interviews en het zorgdragen voor het welzijn 
van zowel de interviewer als geïnterviewde vormen ethische aandachtspunten. Ethische reflectie, 
die in gezondheidsonderzoek in het algemeen al een belangrijke rol speelt, wordt mogelijk nog 
belangrijker in veranderingsgerichte interviews. 

Een kritische kanttekening bij de voorgestelde verruiming is dat met het openen naar zo’n 
breed scala aan dataverzamelingsmethoden en -technieken het steeds minder duidelijk wordt wat 
nu het specifiek narratieve is van de methode. Om te blijven spreken van een narratief-
(psychologische) onderzoeksmethode is daarom het specificeren en definiëren van de opvatting 
van narratief steeds van belang. 

De voorgestelde verruiming van data zoals het toelaten van een ‘natuurlijk onderzoeks-
gesprek’ betekent niet dat ik het doen van onderzoeksinterviews vanuit een dialogische houding 
afwijs, in tegendeel. Wanneer in een onderzoek gekozen wordt voor de dialogische dataverzame-
lingsmethode, dan stelt dit echter hoge eisen aan de interviewer. Deze moet in staat zijn tot een 
dialogische houding, ethische reflectie, en het flexibel kunnen hanteren van verschillende 
dataverzamelingsmethoden en -technieken, en van verschillende genres. Om goed om te kunnen 
gaan met eventuele emotionele of andere zaken die loskomen tijdens een veranderingsgericht 
interview is adequate begeleiding en de mogelijkheid tot follow-up van geïnterviewden (en het 
regelen van ondersteuning van interviewers) aan te bevelen. Ik pleit hier echter niet voor een 
superinterviewer die al deze kwaliteiten in zich verenigt. De interviewer moet mijns inziens 
vooral weten wanneer wat toe te passen zodat het geen toevallig en ongericht geheel wordt. 

Gelden deze hoge eisen aan de interviewer ook voor peerinterviewers? Op basis van mijn 
analyse van het peer-peergesprek tussen Karima en Aisja (hoofdstuk 8) ben ik geneigd een andere 
richting aan te bevelen dan hen intensief te trainen in een dialogische luisterhouding. Als in 
peer-peeronderzoek wordt gekozen voor het interview als conversatie (§6.1.2.) dan zou dit in 
mijn optiek een uitgebreide training vereisen, uitgebreider dan in het ZGL-project voorzien was. 
Dit maakt de kosten van dergelijk onderzoek, dat sowieso al erg arbeidsintensief is, erg hoog.  
Ik zou willen voorstellen om het gesprekskarakter juist uit te buiten en de peerinterviewer niet 
teveel extra interviewtraining te geven, omdat hiermee de beoogde sociale afstand (§1.1.2.) juist 
onverhoopt vergroot zou kunnen worden. Eventueel kunnen in plaats van of in aanvulling op een 
Topic lijst andere, laagdrempelige elicitatiemiddelen gebruikt worden zoals foto’s, kaartjes of 
vignetten (zie bijvoorbeeld Harisson, 2004 voor een voorbeeld hiervan in narratief onderzoek). 

4 Een voorbeeld van een praktische toepassing hiervan is het intergenerationele forum, ontwikkeld door de organisatie 
Rijp & Groen, waarin mensen van verschillende generaties met elkaar in dialoog gaan. Het doel van deze methode is 
zowel het kennismaken met andere perspectieven als het leggen van verbindingen tussen generaties. Zie http://www.
rijpengroen.com/ voor meer informatie. Samen met collega’s van de Universiteit voor Humanistiek participeer ik als 
onderzoeker in dit project.
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Voor het inzetten hiervan is ook vaardigheid vereist, maar het aanleren daarvan is mogelijk 
laagdrempeliger dan het aanleren van een dialogische houding, zoals uit de ervaring met het 
gebruik van vignetten in de analyse in het ZGL-project is gebleken.

Tot slot een opmerking over de dataverwerking. Om de genoemde dialogisch narratieve 
analyse voor te bereiden, heb ik voor een dramaturgische transcriptiemethode gekozen, die 
bedoeld is om het dialogische karakter van interviews naar voren te halen (Riessman, 2007).  
Om het dramaturgische karakter beter tot uitdrukking te laten komen, heb ik de gehanteerde 
begrippen (afkomstig uit de poëzie) verder toegespitst in mijn zoektocht naar een geschikte 
Nederlandse vertaling (§6.2.3.): akte, scène en sequens in plaats van deel, strofe en stanza.

Wat het toepassen van de dramaturgische transcriptiemethode betreft tenslotte zou ik de 
volgende kanttekeningen willen plaatsen. Omdat dit een zeer bewerkelijke transcriptiemethode 
betreft, zou ik deze niet voor alle onderzoeken en zeker niet voor de bewerking van het hele 
transcript aanraden. In mijn onderzoek heb ik het gebruik ervan beperkt tot de fragmenten die 
geselecteerd waren voor de diepteanalyse. Of deze bewerking nodig is, hangt af van de focus in de 
analyse. Wanneer dit een dialogische analyse is, waarin de interactie tussen interviewer en 
geïnterviewde centraal staat, verdient het in mijn optiek aanbeveling om die interactionele 
analyse door middel van de dramaturgische weergave van fragmenten te faciliteren. Daarbij dient 
echter, zo gaf ik aan in hoofdstuk 6, voorzichtigheid in acht te worden genomen om deze methode 
toe te passen in een ander taalgebied dan het Engels waarvoor die methode ontwikkeld is. Wat ik 
ook aangaf, is dat ik de methode, gezien de mate waarin gebruik wordt gemaakt van paralinguïs-
tische informatie, ongeschikt acht voor vertaalde interviews (zoals dat van Said in hoofdstuk 7).

10.3.2. Analyse 
De manier waarop een narratieve benadering een dieper en gelaagder inzicht in de mens 

bereikt, is door de samenhang en sequentie die mensen aanbrengen in de verhalen die zij 
vertellen, zichtbaar te maken (Riessman, 1993, zie §4.1.3.). Door aandacht te hebben voor de 
unieke wijze waarop mensen verbindingen leggen en openingen creëren om zo hun gezonde 
leven narratief vorm te geven, wordt de variëteit en dynamiek op individueel niveau zichtbaar.  
In een dialogisch narratieve benadering wordt dit individuele betekenisverleningsproces 
nadrukkelijk beschouwd als een proces van co-creatie. Die focus op co-creatie in de analyse heb ik 
verder doorgevoerd in hoofdstuk 7 door de keuze voor de positioneringsanalyse als analytisch 
kader (§7.1.). In de voorbeeldcasussen heb ik laten zien hoe het gebruik van de 
positioneringstheorie (zie §7.2.) als onderdeel van een dialogisch narratieve analyse inzicht geeft 
in de onderhandeling van mensen met de wijdere omgeving en daarmee in hun mogelijkheden 
om gezond te leven door het vergroten van actorschap en door identiteitsvorming. 

In de voorbeeldcasussen heb ik geëxperimenteerd met de relevantie van de kleine 
verhalenbenadering als onderdeel van het analytisch kader. Daardoor werd het mogelijk te 
bestuderen hoe de interviewer en geïnterviewde samen mogelijkheden voor gezond leven 
construeren. In de analyse van Saids op het eerste gezicht weinig flexibele positionering werden 
daardoor openingen zichtbaar (§7.1.). In het geval van het peer-peergesprek (hoofdstuk 8) 
concludeerde ik dat de analyse van de co-constructie van twee deelnemers in dezelfde 
participantengroep vruchtbaar kan zijn zowel met het oog op empowerment als met het oog op 
kennis over hoe de twee Marokkaanse vrouwen in onderhandeling met de wijdere contexten 
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waartoe zij zich verhouden richting proberen te geven aan hun gezond leven. In hoofdstuk 9 trok 
ik de relevantie van het kleine verhaal breder door aan te geven dat deze onderdeel uitmaakt van 
zogenaamde nieuwe genre benaderingen in de wetenschap (Georgakopoulou, 2006a), waarin de 
erkenning van genres, de status van kennis en van de spreker belangrijke thema’s zijn.  
Hierdoor wordt het mogelijk om nieuwe vormen van kennis te articuleren, of oude vormen van 
gediskwalificeerde kennis te rehabiliteren. Om onderbelichte kennis zoals de 
gezondheidsexpertise van een Marokkaanse arbeidsmigrant te horen, concludeerde ik dat het 
nodig is dat onderzoekers genresensitiviteit ontwikkelen (§9.2.2.). 

Dit analytisch kader heb ik vervolgens uitgebreid en aangescherpt met analytische 
middelen zoals: het gebruik van verbeeldingskracht van de onderzoeker (§7.2.1.); breuklijnen en 
kleine woorden (§5.1.3. en §7.1.2.); literaire middelen (zoals Burke’s vijfhoek §7.1.2. en de 
conjunctief §7.2.1.); retorisch-discursieve middelen om de sociale effecten van taalhandelingen 
zichtbaar te maken (afkomstig uit de discursieve psychologie, zie §8.2.2.); het gebruik van de 
oriëntatie van vertellers (afkomstig uit de conversatieanalyse §8.2.3.). De interpretatieve vragen 
(uit hoofdstuk 5) met betrekking tot actorschap heb ik aangescherpt door in te gaan op het belang 
van een diversiteitssensitieve bepaling door de onderzoeker (§8.1.1.), en op de mogelijkheden van 
het zichtbaar maken van meervoudig actorschap door gebruik te maken van verschillende 
theoretische perspectieven in de analyse (§9.1.4.). Hoe een dialogische analyse van identiteit 
(§5.1.2.) eruit kan zien heb ik gedemonstreerd en nader aangevuld (§8.1.2. en §8.2.1.) met 
interpretatieve vragen die een breder cultureel zelfbegrip toelaten dan alleen een westers. 

Niet alle geselecteerde analytische middelen heb ik even uitgebreid uitgewerkt. Ik heb me 
vooral gericht op het samenbrengen van middelen en inzichten uit verschillende disciplines 
binnen één kader en een eerste verkenning en specificatie hiervan. De mogelijkheden en 
beperkingen van het toepassen van bijvoorbeeld een literair middel als de conjunctief is iets voor 
vervolgonderzoek. Ik denk bijvoorbeeld aan gebruik hiervan afhankelijk van het taalgebied. Het 
Spaans heeft een aparte wijs voor de conjunctief (aanvoegende wijs), terwijl die in Nederland 
nauwelijks gebruikt wordt.

Door analytische middelen uit verschillende disciplines in te brengen in het analytisch 
kader heb ik een multidisciplinair analyse-instrument of ‘multitool’ samengesteld (Lensvelt-
Mulders, 2010). Daarmee heb ik een bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van het 
benodigde eigen onderzoeksrepertoire van de narratieve psychologie (zie §4.1.2.) en aan het 
multidisciplinaire onderzoeksprogramma van de Universiteit voor Humanistiek. Om de multitool 
verder te ontwikkelen lijkt het me wenselijk om in vervolgonderzoek gericht op 
methodologieontwikkeling samen te werken met onderzoekers met verschillende disciplinaire 
achtergronden in plaats van al deze kennis en vaardigheden te verenigen in één persoon. Ik denk 
bijvoorbeeld aan samenwerking met literatuurwetenschappers die veel ervaring hebben met het 
interpreteren van gaten en wat niet gezegd wordt in een tekst, en die goed thuis zijn in de 
genoemde nieuwe genrebenaderingen (§4.3., §9.2.2., §9.3.). Om de samenwerking van 
verschillende disciplines binnen een onderzoeksteam mogelijk te maken, is denk ik niet alleen 
onderzoeksmatige interesse en affiniteit met narratief onderzoek nodig en de bereidheid om 
samen te werken, maar ook verdergaande vaardigheden in het leren van elkaars ‘taal’5.

5 Zie voor een theoretisch model voor het zich in onderzoek begeven in verschillende vertogen en disciplines (en een 
toepassing van dat model op gezondheidsonderzoek) het werk van Kees Pieters (2009, 2010).
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De belofte om het gat tussen theorie en praktijk te dichten noemde ik in de inleiding als 
een van de belangrijkste redenen om de narratieve psychologie verder te ontwikkelen 
(Polkinghorne, 1988). De verder ontwikkelde analysemethode lijkt inderdaad deze belofte in te 
willligen door concrete, ervaringsnabije en voorstelbare inzichten te bieden. Een andere bijdrage 
van mijn onderzoek aan het dichten van het gat tussen theorie en praktijk is door de sensitivering 
van gezondheidsprofessionals voor een breed begrip van gezond leven en een op gezond leven 
toegespitste manieren van luisteren. De aangeboden luister- en vraagmiddelen zouden hen 
kunnen ondersteunen om kritisch te luisteren vanuit een betrokken houding, bijvoorbeeld door 
middel van de aikidostijl (meebewegen) van de interviewer (§7.1.3. en zie ook Jacobs, 20106). 

Wat is dan het verschil tussen het werk van de analist en dat van de 
gezondheidsprofessional? Het grote voordeel dat gezondheidsprofessionals hebben ten opzichte 
van onderzoekers is dat zij anders dan wetenschappers geen argumentatief onderbouwde 
analyses en zorgvuldige verantwoording van hun interpretaties hoeven te geven voordat zij 
kunnen overgaan tot handelen. Ze kunnen bovendien mensen langduriger volgen en zijn minder 
afhankelijk van eenmalige bandopnames en kortdurende contacten. Om de kwaliteit van hun 
interpretaties en hun handelen te vergroten, denk ik echter wel dat zij baat hebben bij scholing in 
diepgaande, verfijnde en gedetailleerde analyses die ik hier (verder) heb ontwikkeld. Een 
voordeel van het werk van de onderzoeker is dat deze meer tijd heeft om een moment te 
bevriezen (neergelegd in een transcript) en uitgebreid stil te staan bij de processen en normen 
voor gezond leven die hierin voorkomen. Het tijdrovende en intensieve werk is tevens een nadeel 
van de onderzoeker ten opzichte van de professional.

Op dit punt wil ik nog een praktisch voordeel van het kleine verhaal naar voren brengen. 
Deze minder veeleisende benadering van narratief (zie §4.2.) biedt volgens mij de mogelijkheid 
om een kleine hoeveelheid gegevens optimaal te benutten. De analyses in de voorbeeldcasussen 
hebben laten zien dat de aanknopingspunten voor het opsporen van (potentieel) gezond leven in 
kleine woorden kunnen zitten. Als de luisteraar (of dat nu de onderzoeker of de 
gezondheidsprofessional is) hierop gespitst is en zich de luisterhouding eenmaal heeft 
aangeleerd, dan liggen de mogelijkheden voor het oprapen zelfs in een kort gesprek of slechts in 
één fragment. Deze mogelijkheid om het kleine verhaal te benutten heb ik tot uitdrukking willen 
brengen in het motto van de dichter William Blake waarmee dit boek begint: “To see a world in a 
grain of sand”. Het signaleren en opvolgen van kleine aanknopingspunten voor gezond leven kan 
getraind worden, bijvoorbeeld door een cursus narratief onderzoek te volgen, waarna de 
onderzoeker of hulpverlener zelf kan bepalen wat bruikbaar is in de eigen praktijk.

Om de analysemethode praktisch uitvoerbaar te houden en de reikwijdte te vergroten, 
heb ik gezocht naar mogelijkheden om de analysemethode sneller en laagdrempeliger te maken, 
ook voor onderzoekers en voor professionals die behoefte hebben aan kortdurende trainingen of 
mogelijkheden. Het onderscheiden van 7 stappen in de analyse (§7.2.) vormt al een eerste aanzet 
voor een opleidingsprofiel, waarin beginnende narratieve analisten de methode kunnen aanleren. 

6 Jacobs (2010) trekt in haar oratie getiteld Professionale Waarden in Kritische Dialoog een parallel tussen 
bewegingen uit de aikido en de manier waarop professionals kunnen omgaan met onzekerheid in educatieve 
praktijken.
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Verder heb ik de volgende suggesties om kleinere varianten uit te proberen in plaats van 
alle middelen toe te passen door één onderzoeker en binnen één onderzoek:

1. Onderscheid maken tussen basismiddelen en meer geavanceerde middelen. Het identifi-
ceren van verhaallijnen vormt de basis van het analytisch kader. De meer complexe 
positionering op interactieniveau en in morele contexten, de analyse van belangen die op 
het spel staan, en van breuklijnen op de verschillende niveaus zijn als geavanceerd te 
beschouwen. Deze vergen niet alleen meer tijd, maar ook meer inzicht van de analist in de 
aanwezige complexiteit.  
Aanvullende analytische middelen zoals de belangenanalyse, de analyse van breuklijnen 
en van kleine woorden kunnen dienen als hulpmiddelen om de kwaliteit van de position-
eringsanalyse te verhogen en de focus in de gaten te houden. De analyse is namelijk geen 
louter toepassen van technieken, maar ook een denkactiviteit (Boeije, 2005). 

2. Beperking tot het niveau van verhaallijnen (de eerste 3 stappen) om juist meerdere 
interviews te kunnen analyseren en vergelijken.

3. Mogelijkheid open houden om sommige stappen over te slaan of deels een andere 
volgorde aan te houden, afhankelijk van het doel van de analyse, mits rekening wordt 
gehouden met de opbouw van de niveaus.7 Wanneer beperkte tijd beschikbaar is, kan een 
onderzoeker besluiten zich te beperken tot het eerste analyseniveau van de verhaallijnen. 

4. Voor een zinvolle bijdrage van ‘leken’ op narratief onderzoeksgebied aan de analyse (met 
het oog op intersubjectieve toetsing van interpretaties, wat ik noemde als een van de 
belangrijkste kwaliteitscriteria in narratief onderzoek, zie §3.2.) kunnen laagdrempelige 
vormen van participatie worden bedacht, zoals hierboven genoemde werkwijze met 
vignetten in het ZGL-project. Deze werkwijze zou verder gesystematiseerd kunnen 
worden door gebruik te maken van de ervaringen om divers samengestelde panels 
(inclusief leden uit de doelgroep) in de analyse in te zetten aan de hand van een 
aangepaste instructie (Wengraf, 2001).

5. Beperking tot weinig casussen (zoals gebruikelijk in veel narratief onderzoek, zie §3.4.2.). 
Diepgang gaat dan boven breedte van de analyse, zoals ik in dit proefschrift heb gedaan.

6. Indien gewerkt wordt in een onderzoeksteam kunnen de taken verdeeld worden zodat 
iedere onderzoeker een bepaald analytisch middel of niveau voor zijn of haar rekening 
neemt8. Ook zou één onderzoeker het voortouw kunnen nemen om fragmenten voor een 
detailanalyse te selecteren om vervolgens alleen die fragmenten met de hele groep te 
bespreken. 

7 Vanwege het belang om van ‘binnen naar buiten’ te analyseren, is het behouden van een deel van de volgorde 
noodzakelijk, namelijk dat de stappen 1 t/m 3 vooraf gaan aan de stappen 4 t/m 6 en stap 4 en 5 aan stap 6. De 
stappen 4 en 5 kunnen makkelijker los van elkaar behandeld worden en de onderzoeker kan een keus maken om zich 
op slechts éen van de twee vragen op het interactieniveau te richten. De zevende stap om onderbelichte, alternatieve 
verhaallijnen te verkennen, kan al na stap 3 gezet worden, of misschien zelfs al na stap 1 na de globale verkenning van 
de positionering in het interview als geheel. Dit zou ik echter niet aanraden, omdat de analyse van de positionering op 
de drie niveaus als geheel nodig is om tot een zorgvuldig oordeel te komen over wat nu precies onderbelicht is en wat 
als alternatief en wat als dominant of canoniek geldt en vanuit wiens perspectief (interviewer, geïnterviewde, analist).

8 Een mogelijke taakverdeling is om ieder een deel van de data op verhaallijnen analyseren. Na de analyse van 
verhaallijnen kan de taakverdeling bestaan uit het apart analyseren van het interactieniveau, het morele contextniveau. 
Per niveau kan een belangenanalyse gedaan worden.
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10.4. reflecties op de omgang met de methodologische kwaliteitscriteria
In deze paragraaf bespreek ik de omgang met de methodologische kwaliteitscriteria 

(zoals geformuleerd in hoofdstuk 3) in mijn onderzoek. 

10.4.1. Objectiviteit, subjectiviteit en intersubjectiviteit
Ten aanzien van het objectiviteitsstreven in kwalitatief onderzoek nam ik de opvatting 

over dat objectiviteit betekent ‘recht doen aan het object van onderzoek’ (Smaling, 1987; 
Freeman, 1997). Recht doen aan gezond leven heeft in mijn boek op verschillende manieren 
gestalte gekregen. In het boek heb ik steeds geprobeerd recht te doen aan een breed spectrum aan 
betekenissen van gezond leven en aan de alledaagse ervaring ervan. Ik noem hiervan de 
belangrijkste. In deel I heb ik het onderzoeksonderwerp gezond leven nader geconceptualiseerd 
door meerdere dimensies van gezond leven te verkennen en het relationele en dynamische 
karakter uit te diepen. In deel II heb ik in de toespitsing van de narratief-psychologische 
onderzoeksmethodologie steeds rekening gehouden met die dynamische en relationele 
conceptualisering, met het actuele en potentiële gezonde leven, en met de diversiteit van de 
participantengroep. In de toepassing van de narratief-psychologische methodologie heb ik deze 
lijn doorgetrokken door me niet te beperken tot een interpretatie of een analyse op een enkel 
niveau. Het suggereren van alternatieve interpretaties, het analyseren op meerdere niveaus en het 
benoemen van de onderlinge samenhang daartussen zie ik ook als een manier om recht te doen 
aan het object. In hoofdstuk 3 noemde ik het belang van het intelligent aanwenden van de 
subjectiviteit van de onderzoeker en de lastige kwestie om te weten waarvan verslag te doen en 
waarvan niet. Een aandachtspunt in die verslaglegging is bovendien het vinden van een sensitieve 
afwisseling tussen distantie en betrokkenheid (Maso & Smaling, 1998). Die verslaglegging van 
mijn eigen subjectieve inbreng heb ik met betrekking tot de methodologieontwikkeling gedaan 
door steeds aan te geven wanneer ik aan het woord ben en wanneer ik ga staan op de schouders 
van anderen. In de concretiseringshoofdstukken heb ik mijn eigen stem geëxpliciteerd als auteur 
van de tekst en door te reflecteren op mijn bijdrage als interviewer. Ten aanzien van de 
methodologieontwikkeling in het boek als geheel heb ik in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk 
geëxpliciteerd hoe mijn eigen opvattingen van invloed zijn geweest op de methodologie-
ontwikkeling en bijvoorbeeld hebben doorgewerkt in de keuze voor het kleine verhaal. 

Het belang van intersubjectiviteit en dialogische relaties in de dataverzameling heb ik 
enerzijds bevestigd door het belang van dialogische relaties in het kwalitatieve interview 
nogmaals te benadrukken. Anderzijds heb ik deze veeleisende dataverzamelingsmethode 
gerelativeerd en de analyse meer gewicht toegekend en deze analyse meer gericht op de co-
constructie dan op de bedoelingen van de sprekers (Bamberg, 2006a). Het relativeren van de 
dataverzameling sluit aan bij Silvermans (2005) opvatting dat de kwaliteit van het onderzoek 
minstens zozeer bepaald zou worden door de analyse. Voorbeelden van intersubjectieve toetsing 
in de analyse van de voorbeeldcasussen zijn de bijdragen van verschillende kritische lezers, 
waardoor ik bijvoorbeeld tot een cultuursensitieve lezing van actorschap kwam (hoofdstuk 8). 
Deze bijdragen aan de analyse heb ik in de concretiseringshoofdstukken in voetnoten 
geëxpliciteerd. 
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Medeonderzoekers hebben ook bijgedragen aan de methodologieontwikkeling, zoals het 
bieden van inzicht in het tweeledige effect9 van de dramaturgische transcriptiemethode. Ook deze 
bijdragen heb ik aangegeven in voetnoten. Deze vorm van intersubjectiviteit zou in de toekomst 
veel meer uitgebuit kunnen (en ik denk ook moeten) worden als systematisch onderdeel van de 
methodologieontwikkeling (dus niet alleen in de empirische uitvoering). Dat kan door een 
gemeenschap van gebruikers te creëren die aan de hand van de toepassing van de onderzoeks-
methodologie op hun eigen onderzoekspraktijk tot aanpassingen komen. Een inspirerend 
voorbeeld van zo’n intersubjectieve methode voor de methodologieontwikkeling is de manier 
waarop Tom Wengraf, de ontwikkelaar van de biografisch-narratief-interpretatieve-methode 
(BNIM, zie §4.1.3.) te werk gaat. 

10.4.2. Betrouwbaarheid
In mijn methodologieontwikkeling heb ik op verschillende manieren aandacht besteed 

aan betrouwbaarheidskwesties. In de eerste plaats heb ik geprobeerd zo transparant mogelijk te 
zijn in de rapportage van het ontwikkelingsproces. Daarbij heb ik mijn eigen stem geëxpliciteerd 
om dit proces navolgbaar en bekritiseerbaar te maken. Dit geldt zowel voor de rapportage over de 
methodologieontwikkeling als voor de analyses. Hiermee voldoe ik aan de eisen van transparantie 
en reflexiviteit, die in narratief onderzoek de belangrijkste manieren zijn om de betrouwbaarheid 
te verhogen. Daarbij heb ik steeds geprobeerd om een sensitieve afwisseling tussen distantie en 
betrokkenheid ook in het schrijven tot uitdrukking te laten komen door de combinatie van een 
dialogische, betrokken schrijfstijl en een argumentatief betoog. In de concretiseringshoofdstukken 
en in dit slothoofdstuk heb ik bovendien een flexibel stappenplan gepresenteerd, waarmee ik een 
bijdrage heb geleverd aan een methodische en navolgbare aanpak. Ook dit draagt bij aan de 
betrouwbaarheid van toekomstig onderzoek. 

Ik spreek niet voor niets over een flexibel stappenplan en over het belang om in ieder 
onderzoek opnieuw te reflecteren op de vraag welke elementen van de ontwikkelde methodologie 
bruikbaar zijn in dat betreffende onderzoek. Uiteindelijk staat de methodologie ten dienste van 
het verkrijgen van inzicht in het te onderzoeken fenomeen en ben ik het eens met Carla Willig 
(2000) dat het volgen van een strikte methodische werkwijze niet ten koste mag gaan van het 
avontuur dat onderzoek doen is. Met deze kanttekeningen in het achterhoofd ben ik echter wel 
van mening dat er in het narratieve onderzoek winst te behalen is op methodisch gebied. Dat heb 
ik in mijn onderzoeksproject tot uitdrukking proberen te brengen.

10.4.3. Validiteit
Wat betreft de omgang met de interne validiteit is het doel van de analyses relevant: het 

opsporen van (potentieel) gezond leven. Welke rol of interpretatieve taak zie ik daarbij voor de 
narratieve onderzoeker? Narratieve onderzoekers kunnen ervoor kiezen zich vooral te 
concentreren op het zo optimaal welwillend mogelijk representeren van de betekenisverlening van 
onderzochten. In de interpretatie van wat gezond leven in actuele én potentiële zin zou kunnen 
betekenen blijven zij binnen het betekenisverleningskader van de onderzochte. In dit geval 

9 De transcriptiemethode maakt zowel zichtbaar dat de transcriptie het resultaat is van het interpretatieve werk van de 
onderzoeker (en levert daarmee een bijdrage aan de betrouwbaarheid) én doet recht aan de natuurlijke taal van de 
spreker.
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begeven narratieve onderzoekers zich in de in narratief-psychologisch onderzoek gangbare 
traditie van de herstelhermeneutiek (Josselson, 2004). Het is echter ook mogelijk dat de 
onderzoeker zichzelf tot doel stelt om een alternatieve lezing te presenteren van de 
betekenisverlening van de onderzochte die verder af ligt van het eigen betekenisverleningskader. 
De narratieve onderzoeker die alternatieve mogelijkheden voor gezond leven construeert met 
behulp van theorie in afwijking van de betekenisverlening van onderzochten, begeeft zich 
hiermee in de demystificatietraditie in de hermeneutiek (Josselson, 2004)10. 

Beide tradities stellen eigen eisen aan de interpretatie, de rol van theorie, 
onderzoeksethiek, de wijze van rapporteren en de manier waarop de stem van de onderzoeker 
zichtbaar moet worden. De eisen11 die ik verwoordde in hoofdstuk 3 zijn conform de 
herstelhermeneutiek (Josselson, 2004). De participatief-dialogische werkwijze van het ZGL-
project (§1.1.2.), het belang van dialogische relaties (§3.2.), het uitgaan van de oriëntatie van 
vertellers (§8.2.3.) en de discussie over zeggenschap (§9.2.1.) sluiten bijvoorbeeld aan bij de 
traditie van de herstelhermeneutiek. Op andere punten heb ik echter voorzichtige stappen gezet 
in de richting van een demystificatiehermeneutiek, bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar 
breuklijnen en kleine woorden als indicaties van een dialectiek tussen bewuste en onbewuste 
processen (§5.1.3.), door het praten over gezond leven op te vatten als ideologisch ambigue claims 
(§6.1.3.), door een voorbeeldcasus op te nemen waarin de interviewer al tijdens het interview 
tegen de betekenisverlening van de geïnterviewde ingaat (§7.2.), door het analyseren van 
discursieve strategieën (§8.2.2.) en door tot een alternatieve, op basis van theorie geconstrueerde 
lezing van gezond leven te komen (§9.1.4.). 

Zoals ik in hoofdstuk 3 aangaf, wordt de validiteit van narratief onderzoek grotendeels 
bepaald door de argumentatieve overtuigingskracht van de onderzoeksconclusies12. Hoe ziet die 
argumentatie eruit in onderzoek waarin mogelijke werelden, mogelijke zelven en mogelijke 
gezonde levens geconstrueerd worden? Die argumentatie zou volgens Bruner erop gericht 
moeten zijn om een range aan perspectieven te formuleren die herkenbaar, voorstelbaar, plausibel 
en ervaringsnabij zijn (Bruner, 1986.). Om dit voor elkaar te krijgen heb ik steeds benadrukt hoe 
belangrijk het is in de analyse te vertrekken vanuit de eigen woorden van onderzochten.  
De herkenbaarheid door de participanten in het onderzoek vormt in de herstelhermeneutiek 
bovendien de belangrijkste toets van de geldigheid van de onderzoeksconclusies (Josselson, 
2004). Op deze vorm van validering door middel van member checks is echter het nodige af te 
dingen, zo gaf ik aan in §3.3.1. 

In het geval van een verdergaande interpretatie door de onderzoeker kan de analist 
vertrekken vanuit de woorden van de onderzochte (en dit beveelt Josselson ook aan), maar 

10 Een verschil tussen de demystificatietraditie en de in dit boek ontwikkelde methodologie is dat deze eerste een 
retrospectief karakter heeft: het onderzoekt de archeologie van de persoon. Een voorbeeld hiervan is de 
 psychoanalyse waarin onderdrukte impulsen en repetities uit het verleden onderwerp van analyse zijn. De analyses 
zoals ik die heb gedaan, hebben eerder een bij de herstelhermeneutiek passend prospectief karakter: gericht op de 
teleologie van het leven (hoop, wensen, verlangens).

11 Zie voor een uitgebreide bespreking van de verschillende eisen in deze twee tradities het artikel van Josselson (2004). 
Zij legt hierin onder ander uit dat maar weinig narratief psychologen zich wagen aan een demystificerende 
interpretatie, omdat zij het risico van onteigening van de stem van de onderzochten te groot vinden. Het grootste risico 
van de herstelhermeneutiek daarentegen zou overidentificatie van de onderzoeker met onderzochten zijn (zie §3.2.). 

12 De externe validiteit van de interpretaties van gevalsstudies zal apart aangetoond moeten worden. Daarvoor heeft een 
narratieve onderzoeker verschillende middelen ter beschikking, zoals de in kwalitatief gangbare argumentatiestrategie 
van analogieredeneringen (zie §3.3).
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kenmerkend voor een demystificatiehermeneutiek is juist het presenteren van een alternatieve 
lezing dan die van de onderzochte. Het beoogde publiek van deze alternatieve lezing bestaat uit 
andere onderzoekers met wie de analist een theoretisch debat voert. Deze werkwijze voldoet 
echter niet in een praktijkgericht empirisch onderzoek, waarin de bruikbaarheid van de 
onderzoeksresultaten een belangrijke kwaliteitseis is. Die bruikbaarheid en de communicatieve 
generaliseerbaarheid kunnen onder andere verhoogd worden door uitgebreide verslaglegging 
van een bepaald geval (Smaling, 2003), waarmee narratief onderzoek bij uitstek geschikt lijkt 
voor praktijkgericht onderzoek. De bruikbaarheid en communicatieve generaliseerbaarheid 
kunnen mijns inziens verder verhoogd worden door in de analyse en verslaglegging aandacht te 
hebben voor de voorstelbare werking in de toekomst van gesuggereerde alternatieven voor 
gebruikers. 

De toets van de bruikbaarheid van de geopperde alternatieven ligt in mijn optiek niet 
zozeer bij medeonderzoekers, maar bij beoogde gebruikers. Om aan dit aanvullende 
kwaliteitscriterium van de praktische bruikbaarheid van onderzoeksresultaten te voldoen, 
kunnen onderzoekers maatregelen nemen zoals aansluiten bij het taalgebruik van de doelgroep 
(Maso & Smaling, 1998). De kwaliteit van de geconstrueerde alternatieven kan verder verhoogd 
worden door een panel van ‘experts’ te betrekken bij de articulatie en communicatie hiervan. De 
kwaliteit van deze maatregel kan vervolgens verhoogd worden door een divers panel samen te 
stellen waarin naast onderzoekers en leden van de doelgroep ook professionals participeren 
(Smaling, 2008). Op deze manier wordt een passende vorm van intersubjectiviteit ingebouwd om 
de interne validiteit en de bruikbaarheid te verhogen. 

De hierboven besproken omgang met de kwaliteitscriteria stelt wederom een aantal eisen 
aan de narratieve onderzoeker, zoals reflectie op de positionering in de twee hermeneutische 
tradities en zich verdiepen in de daarin geldende eisen. Onderzoekers die zich ten doel stellen 
werkbare en voorstelbare gezond leven verhalen te construeren, zouden bovendien een 
dialogische schrijfstijl of schrijven in de door Bruner beschreven narratieve modus (§3.2.) kunnen 
benutten om lezers actief te betrekken bij en te engageren voor de interpretatie en hen aan te 
spreken als co-auteur of mede-bedenker van werkbare alternatieven. Het lijkt me bovendien de 
moeite waard om in toekomstig onderzoek de mogelijkheden van alternatieve 
representatiewijzen verder te verkennen, zoals bijvoorbeeld via het gebruik van beeldende kunst 
en drama (zie K.Jones, 2006a, 2006b). 

10.5. uitnodiging tot een kritische dialoog over de methodologieontwikkeling
Het doel van het samenbrengen van multidisciplinaire inzichten in de narratief-

psychologische onderzoeksmethodologie en het overschrijden van de grenzen van de twee 
hermeneutische tradities is niet om de netelige theoretische kwesties die hiermee samenhangen 
voor eens en altijd op te lossen. De narratieve psychologie van waaruit ik vertrokken ben, werd 
gekenmerkt door methodologische diversiteit en openheid. En dit kan als sterkte van het 
vakgebied in plaats van als zwakte gezien worden (Mishler, 1999). De complexiteit van het 
onderwerp, de doelgroep en de onderzoeksbenadering vraagt bovendien om een inclusieve 
aanpak, en om een pragmatische omgang met de (ogenschijnlijke) tegenstrijdigheden en 
onverenigbare uitgangspunten (Squire, Andrews & Tamboukou, 2008). Ik ben dan ook van 
mening dat deze grensoverschrijdingen in mijn onderzoek gerechtvaardigd waren met het oog op 
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het verkrijgen van een beter begrip van gezond leven en met het oog op de verdere ontwikkeling 
van de narratieve psychologie als veelbelovende maar in Nederland onderbelichte benadering.

Mogelijk is de door mij ontwikkelde onderzoeksmethodologie ook bruikbaar in ander 
transformatiegericht onderzoek, zoals onderzoek naar het humaniserende en zingevingsgerichte 
werk van professionals in de beroepsvelden van de humanistiek (geestelijke begeleiding, educatie 
en kritische organisatie- en interventiestudies). Belangrijk is tegelijkertijd te onderkennen dat 
een narratieve benadering niet de enige mogelijke of beste oplossing is, en dat zij bovendien in 
combinatie met andere kwalitatieve én kwantitatieve benaderingen gebruikt kan worden  
(Schiff, 2006; Riessman, 1993; Atkinson, 1997). Kwalitatief onderzoek is gebaat bij een diversiteit 
aan benaderingen, waarbij het narratieve niet dé modus maar een modus van kennisvergaring zou 
moeten zijn (Atkinson, 1997). Daarbij is samenwerking en een kritische dialoog (dat wil zeggen 
een dialoog op basis van argumenten, zie Smaling, 2008) gewenst, zoals ik heb ervaren tijdens het 
lesgeven in empirisch narratief onderzoek, het voorleggen van interpretaties aan kritische 
meelezers en in de intensieve samenwerking met mijn promotoren bij het voltooien van dit 
manuscript.

Met dit boek wil ik degenen die de narratieve psychologie en/of het onderwerp gezond 
leven aan het hart gaat vanuit een persoonlijke of professionele achtergrond en motivatie 
uitnodigen tot een kritische dialoog. Ik hoop verder dat het niet bij een dialoog blijft, maar dat de 
ontwikkelde onderzoeksmethodologie anderen aanmoedigt te experimenteren met nieuwe 
vormen van gezondheidsbevordering en als stimulans fungeert voor degenen die al vanuit een 
overeenkomstige inspiratie werken. De hier voorgestelde narratieve psychologische 
onderzoeksmethodologie – die gebruikt maakt van het kleine verhaal – biedt de hoop dat 
verandering mogelijk is, zonder in grootse omwentelingen te hoeven geloven.
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Bijlage i
Topic Lijst ten behoeve van ZGL-interviews

A. Betekenis van gezond leven

1. Kunt u vertellen waar u aan denkt bij gezond leven?
2. Wanneer heeft u zelf het gevoel gezond te leven?  
3. Is dit altijd zo geweest? Is dit veranderd? Zo ja wanneer en hoe? Wat vindt u daarvan?

B. Factoren die van invloed zijn op gezond leven

4. Wat maakt dat u gezond leeft? (Voorbeeld) Wie? Welke activiteiten? 

5. Wat maakt het moeilijk gezond te leven?

C. Gezond leven: ideaal en praktijk

6. Hoe ziet gezond leven eruit in het ideale geval?
7. Beschrijf iemand die u graag als voorbeeld neemt als het gaat om gezond leven. 
8. Is het mogelijk een wereld voor te stellen waarin iedereen gezond leeft? Kunt u dit 

toelichten?

D. Verwachtingen, hoop, wensen voor gezond leven voor de toekomst

9. Verwacht u in de toekomst gezond te zullen leven?  
Leg uit, wat is daarvoor nodig? Waarom zou dat wel/niet lukken?

E. Het belang van gezond leven

Hoe belangrijk is gezond leven voor u? In uw omgeving? •	
Wanneer bent u zich bewust van gezond leven?•	

F. Symbool

“Ik wil u nu vragen een symbool (een foto, voorwerp of iets in huis) voor te stellen,  
 dat voor u gezond leven uitdrukt. Neem rustig de tijd”.

Kunt u mij de betekenis vertellen?
Doorvraag: Wat zegt het symbool over gezond leven?

G. Afronding

a. Hebben we belangrijke dingen overgeslagen als het gaat om gezond leven?
b. Zijn er in dit gesprek voor u nieuwe of onverwachte dingen naar voren gekomen?

Wat vond u van het gesprek? 
Ik wil u hartelijk bedanken voor het interview. Als we in de toekomst nog meer  

 zouden willen weten over dit onderwerp, zouden we u dan nog eens mogen benaderen?
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Bijlage ii
Maatschappelijke achtergrond 

 Maatschappelijke ongelijkheden 
Totaal zijn er in Nederland in 2003 ruim 4 miljoen mensen van boven de 55 jaar, wat 

betekent dat ongeveer 1 op de 4 mensen tot de groep ‘ouderen’ gerekend wordt. Van deze 
ouderen	is	2,9%	(116.445)	van	niet-westerse	afkomst.	De	Marokkaanse	ouderen	(22.953	in	
totaal)	vormen	0,6%	van	de	totale	ouderenbevolking.	Dit	percentage	zal	naar	verwachting	in	2015	
zijn gestegen tot 0,8 en in absolute aantallen tot 40.666 wat bijna een verdubbeling betekent 
(Schellingerhout,	2004).	De	piek	van	de	vergrijzing	zal	naar	verwachting	in	2040	zijn,	met	1	op	de	
4 Nederlanders boven de 65 (Verweij, 2007). In Rotterdam wonen ongeveer 600.000 mensen, 
waarvan	ongeveer	30%	van	boven	de	50	(Ergun	&	Bik,	2003).	De	Rotterdamse	bevolking	bestaat	
voor	ongeveer	47%	uit	allochtonen.	Marokkanen	vormen	de	derde	grootste	groep	allochtonen	van	
niet-westerse	afkomst.	Het	gaat	om	ruim	34.000	Marokkanen	(6%	van	de	totale	bevolking	in	
Rotterdam), waarvan ruim 3000 boven de 50 (en maar 12 van boven de 80). Vanwege de 
aanhoudend	slechte	gezondheidstoestand	van	Marokkaanse	en	Nederlandse	laagopgeleide	
oudere mannen en vrouwen is in dit onderzoek gekozen voor deze doelgroepen. Ik ga kort in op 
enkele verklaringen die gegeven worden voor de aangetroffen structurele gezondheidsverschillen, 
om een achtergrondschets te geven van de complexiteit van de problematiek van de doelgroepen 
in dit onderzoek. 

De	verklaring	voor	de	ongelijke	verdeling	van	gezondheid	over	verschillende	
bevolkingsgroepen	wordt	gezocht	in	een	aantal	factoren.	Deels	gaat	het	om	persoonsgebonden	
factoren	zoals	leefstijl,	biologische	of	genetische	factoren,	en	zorggebruik.	Deels	gaat	het	om	
omgevingsfactoren zoals een ongezonde woon- en werkomgeving (zoals het wonen in 
achterstandsbuurten wat op zichzelf al ongezond blijkt te zijn), en de kwaliteit van de ontvangen 
zorg.	De	verschillende	oorzaken	komen	vaker	voor	(en	gecombineerd)	onder	lagere	SES1 groepen. 
Een hogere leeftijd blijkt in combinatie met het behoren tot een migrantengroep, een lagere SES 
en het wonen in een achterstandsbuurt mensen extra kwetsbaar te maken voor ziekten. Een 
aanvullende verklaring is dat mensen met een lagere SES en allochtonen minder worden bereikt 
door traditionele gezondheidsbevorderingsprogramma’s en dat het effect op gedragsverandering 
beperkt is in vergelijking met groepen met een hogere SES (Zon, 2000; Programmacommissie 
SEGV-II,	2001;	Dalstra	et	al.,	2000).	Vele	inspanningen	ten	spijt	blijken	sociaal-economische	
gezondheidsverschillen niet af maar zelfs toe te nemen2. Een toename van het aantal (migranten)
ouderen, zowel absoluut als relatief, en het niet afnemen van gezondheidsverschillen ondanks 
vele maatregelen, maken de vraag naar inzicht in en een adequate aanpak van bijbehorende 
gezondheidsproblematiek urgent (ibidem). 

1 SES is de afkorting voor Sociaal Economische Status.
2 Zie het online Kompas Volksgezondheid van het RIVM en specifiek http://www.gezondheidsachterstanden.nl voor 

uitgebreide informatie over gezondheidsachterstanden en http://www.rivm.nl/vtv/object_class/kom_segv.html over 
sociaal-economische gezondheidsverschillen [laatste update 10 december 2009, toegang 9 februari 2010].
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 Migratie- en etniciteitspecifieke factoren 
Hoewel veel gezondheidsproblematiek van (migranten)ouderen voor een groot deel 

samenhangt	met	sociaal-economische	status,	spelen	ook	enkele	migratie-	en	etniciteitspecifieke	
factoren	een	rol.	Het	gaat	dan	om	een	aantal	specifieke	lichamelijke	ziekten	en	op	psychosociaal	
vlak	om	migratiespecifieke	dilemma’s	zoals	het	leven	in	twee	werelden,	het	gevoel	geïsoleerd	te	
zijn, het terugkeerdilemma en pendelen, het zorgplichtdilemma, en psychosociale problematiek 
die te maken heeft met het leven ver van het geboorteland (Huiskamp et al, 2000; Hoffer, 2005; 
Schellingerhout, 2004). 

Het terugkeerdilemma betreft het verlangen terug te keren vanwege bijvoorbeeld 
heimwee	naar	Marokko	en	teleurstelling	over	Nederland,	en	de	wens	om	in	Nederland	te	blijven.	
Redenen die genoemd worden om te willen blijven, zijn de kinderen in Nederland, de perceptie 
van	een	betere	gezondheidszorg	in	Nederland,	financiële	gevolgen	van	remigratie	en	de	met	name	
voor	vrouwen	waargenomen	ongunstige	situatie	in	het	herkomstland	(Tesser,	Dugteren,	Merens,	
1998;	Huiskamp	et	al,	2000;	Schellingerhout,	2004;	Hoffer,	2005).	Marokkaanse	ouderen	blijken	
vaker	dan	andere	allochtone	ouderen	voor	een	langere	periode	in	Marokko	te	verblijven,	maar	
remigratie	is	bij	hun	beperkt	gebleven.	Zij	verschillen	hiermee	van	Marokkaanse	ouderen	in	
bijvoorbeeld Frankrijk, die een andere integratiegeschiedenis kennen waarin gezinshereniging 
minder	vaak	voorkomt.	Oudere	Marokkaanse	mannen	in	Frankrijk	hebben	relatief	vaker	de	wens	
terug	te	keren	dan	Marokkaanse	mannen	in	Nederland3. Het zorgplichtdilemma dat kinderen van 
allochtone ouderen ervaren betreft de vaak impliciete en vanzelfsprekende verwachting dat zij 
wel	voor	hun	ouders	zullen	zorgen	als	zij	oud	worden.	Zij	nemen	soms	echter	westerse	ideeën	
over zorg over of voelen de zorg als plicht (Huiskamp et al, 2001), wat vervolgens van invloed is 
op de gezondheidsbeleving en zorgomgeving van de ouderen. 

Deze	korte	opsomming	van	wat	bekend	is	over	migratie-	en	etniciteitspecifieke	
verklaringen	voor	de	slechtere	gezondheid	van	Marokkaanse	ouderen	maakt	de	verwevenheid	
van gezondheidsproblemen met de levenssituatie zichtbaar. In dit onderzoek vormen deze 
problemen weliswaar de achtergrond, maar het doel is om van daaruit op zoek te gaan naar 
mogelijkheden	en	eigen	kracht	om	gezond	te	leven.	Dit	doel	is	in	overeenstemming	met	de	
empowerment- en diversiteitsdoelstellingen van het project.

3 Zie voor een vergelijking van de situatie van Marokkaanse migranten van de eerste generatie in verschillende Europese 
landen het rapport Marocains de l’Extérieur (2003), uitgegeven door de Fondation Hassan II.
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Bijlage iii
Instructie uitwerken interviews 

1.	 Verzin	een	naam	voor	de	geïnterviewde	(deze	mag	ook	zichzelf	een	naam	toebedelen)	 
en eventueel voor jezelf (je mag ook je eigen naam gebruiken).

2. Werk de interviews zo letterlijk mogelijk (= zo dicht mogelijk bij de spreektaal) uit.  
Dit	betekent:

Maak	zinnen	niet	mooier	of	grammaticaal	beter	dan	ze	zijn;•	
noteer woordherhalingen;•	
noteer	woordafbrekingen	(maak	het	woord	niet	af);•	
noteer indien mogelijk dialectuitspraak (in Brabant wordt bijvoorbeeld in plaats van •	
‘ook’ het woordje ‘ok’ gebruikt).
Geef de lengte van pauzes aan (op je gevoel, je hoeft niet de seconden te tellen). •	
Notatie:	

 (.) = Korte pauze
 (..) = Iets langere pauze (enkele seconden)
 (...) = Lange pauze

3. Als je een stuk tekst na een paar keer luisteren nog niet verstaat, geef je dit aan door 
(onverstaanbaar) te typen. Als je wel een idee hebt wat iemand zegt, maar dit niet zeker 
weet, zet je de vermoedelijke tekst tussen haakjes.

4. Type een punt, komma, uitroepteken, vraagteken, etc. wanneer dit past bij hoe iemand 
praat. Let daarbij vooral op stembuigingen. Bij een vraag gaat de stem bijvoorbeeld 
omhoog, aan het einde van een zin omlaag.

5. Geef het einde van het bandje aan.
6. Noteer opvallende achtergrondgeluiden die eventueel storend werken zoals blaffende 

honden, spelende kinderen, interruptie van derden, een klok die slaat.
7. In sommige gevallen is het mogelijk dat naast de interviewer en de respondent een derde 

persoon (bijvoorbeeld partner of kind) aanwezig is. Als deze persoon dingen zegt, noteer 
die dan ook. Verzin ook voor deze persoon een naam. 

8. Optioneel (d.w.z. alleen als dit niet teveel tijd kost en vooral als het opvalt tijdens het 
luisteren) kun je aangeven wanneer iemand woorden of lettergrepen benadrukt door dit 
woord of deel van het woord te onderstrepen. In een latere analysefase kunnen stukken 
tekst nogmaals beluisterd worden en fragmenten die centraal staan in je analyse in meer 
detail uitgewerkt.

Lettertype Times New Roman•	
regelafstand 1•	
puntgrootte 12•	
Voeg paginanummer in (midden onderin pagina) en indien mogelijk regelnummers •	
(dit kan door het bestand in Atlas-ti in te voeren; voor degenen die dit programma 
niet ter beschikking hebben of kennen, kan het ook gewoon in Word).
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Bijlage iV
Dramaturgische weergave van fragment 8.4. 

Fragment (8.4): Akte. De zin van voor anderen en voor onszelf leven

Scène 1: Leven voor anderen heeft geen zin meer

Sequens 1. Geen zin meer (om te kopen)

KARIMA: Als ik bijvoorbeeld iets leuk vind, dan wil ik (het) kopen 1. 
Nee waarom, wat moet ik ermee? 2. 
Ik heb geen zin meer om iets te kopen 3. 
Ik geniet niet meer van het leven4. 
Ik zie mooie dingen, wat moet ik (er) mee?5. 
Ik koop ‘m alleen voor de kast en ik draag ‘m toch niet6. 
Ik heb (er) geen behoefte meer aan7. 

Sequens 2. Marokkaanse vrouwen leven voor anderen

We leven niet voor onszelf, we leven voor onze kinderen8. 
Als we een man hebben, dan leven we voor onze man9. 
Wij als 10. Marokkaanse vrouwen, wij leven niet voor onszelf

Sequens 3. Zin in Marokko 

Als ik een mooie jurk zie, dan neem ik ‘m mee naar Marokko, dan draag ik ‘m in 11. 
Marokko 
Ik blijf ‘m dragen12. 
Wat moet ermee eigenlijk? Pff, het zegt me niks meer 13. 
Waarom moet ik ‘m kopen? Waarom? Waarvoor? 14. 
Ik heb geen zin meer15. 
AISJA: ja, dat is wel zo16. 

Sequens 4. Verkeerde manier van leven 

KARIMA: Dat is de verkeer, vind ik de verkeerde manier van leven van ons 17. 
Dat wij leven niet voor ons, wij leven altijd voor anderen18. 
Wij leven voor onze kinderen voor onze mannen19. 
Als zij het (maar) goed hebben, meer hebben wij niet nodig20. 
Als zij het maar goed hebben, dan maakt het niks uit21. 

Sequens 5. Geen hoop meer

AISJA: jij denkt (daar) nu anders over22. 
Als jij iets ziet dan denk je wat moet ik (er)mee?23. 
Wat, waarom moet ik dit ding aanschaffen? 24. 
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Het hart dat leeft, hoopt25. 
Maar nu heb je geen hoop meer. De hoop is weg26. 

Sequens 6. Ambivalent toekomstperspectief

KARIMA: ik ga niet voor je liegen27. 
Nu als ik iets wil kopen, dan moet ik eerst weten of mijn dochter dat later kan 28. 
gebruiken
Dan koop ik ‘m, want ik denk net alsof ik morgen doodga29. 

Sequens 7. Ik voel jou

AISJA: Ik ook, ik ben ook zo30. 
Ik zie het, ik begrijp je31. 
Ik 32. voel het, ik voel jou, daarom praat ik zo met jou
Ik voel wat je bedoelt. Ik wil huilen nu33. 

Sequens 8. Leven 

KARIMA: meisje, lieverd, wij 34. leven nog, wij moeten ook voor ons leven
Lieverd, wij leven nog. Waarom moeten we zo denken?35. 

Scène 2: Mogelijkheden om te genieten 

Sequens 1. Aisja: genieten indien betaalbaar

AISJA: ja, ik weet het, ik weet het36. 
Maar ik koop ook dingen37. 
Als ik iets leuk vind, koop ik ook als ik 38. kan betalen

Sequens 2. Karima: Samen genieten van kleine dingen

KARIMA: maar het gaat niet om die 39. dingen, om die dure dingen
Als je alleen 40. patat neemt op straat en daar geniet je van
Dat is ook leuk41. 
Als je alleen patat neemt en zit met je kinderen, en de kinderen zijn naast je 42. 
Dat is ook gezond43. 
Dan voel je je ook lekker44. 

Sequens 3. Aisja geniet mee

[Vanaf hier gaat het interview verder in het Nederlands] 45. 
AISJA: tuurlijk, dan ga ik ook met m’n kinderen uit 46. 
En ik vind he;erlijk le;kker geze;llig enzo 47. 
Ja tuurlijk als je, zij eten ik ge48. niet ook mee 
Geeft niet als ik niet eet met hun, maar ik ge49. niet mee
En dat vind ik heel50. 
Maar laatste 51. tijd ik wil eh met hun met mijn kinderen ja als zij gaan [ik eh
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Sequens 4. Karima bevraagt leven voor anderen 

KARIMA: Maar waarom] 52. wi;j dan de Marokka;anse vrouwen 
Waarom 53. wi;j denken altijd aan kinderen? 
Waarom denken we niet aan ons54. zelf? (verheft haar stem, klinkt emotioneel/
wanhopig/verontwaardigd?)

Sequens 5. Aisja geniet met haar dochter

AISJA: Nee weet je waaro;m? 55. 
Kinderen van ons zij geven ook meer aandacht aan 56. ons 
KARIMA: Ja? (klinkt timide, zachtjes en aarzelend)57. 
AISJA: Ja tuurlijk 58. 
E;h voorbeeld ja zij geven ook meer aandacht aan ons59. 
Daar60. o;m (stem omhoog) 
Ja61.  ik denk zelf zo ja (zachter)
KARIMA: ja?62. 
Ja. Voorbeeld, mijn dochter (als) zij weggaat zij zegt niet eh “dag mama ik ga weg ik 63. 
Kom” 64. nee zij zegt “dag mama ik ga naar buiten wil je met mij alsjeblieft gezellig 
sa;men” 
Ja 65. tuurlijk je gaat niet zeggen aan haar nee
Je ge66. niet met haar ook en zij ook geniet met jou ook
Toch 67. gezellig samen? (Karima zegt ondertussen herhaaldelijk ja)

Sequens 6. Karima wil met haar dochter genieten

KARIMA: Maar kijk ik ik bijvoorbeeld 68. ik 
Ik heb een dochter. 69. 
Zij gaat met haar vrienden uit 70. 
Bijvoorbeeld eh even bijvoorbeeld een terrasje een ijsje nemen of eh of eh of eh71. 
AISJA: ja 72. 
KARIMA: zij kan een chocolaatje kopen en eten73. 
AISJA: Maakt niks uit ja 74. 
KARIMA: Maar 75. ik kan dat niet doen 
Dan zeg ik nee! mijn dochter 76. is niet bij me (.) 
Dan vind ik die koffie niet le;kker 77. 
Dan vind ik die [ijs niet le;kker dan wil ik met 78. ha;ar genieten 

Scène 3: Constructie van zelf genieten als goed

Sequens 1. Zelf genieten doet goed

AISJA: Nee, nee], nee ik 79. doet niet 
KARIMA: Nee? (hoge stem)80. 
AISJA: Nee. Als ik ga naar 81. buiten lopen ik heb trek in koffie
Ik eh wil graag koffie82. 
Als ik heb 83. trek in koffie ik ga ergens anders zitten
Koffie drinken he;erlijk genieten ik alleen zelf84. 
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KARIMA: Heerlijk 85. 
AISJA: En dan ik kom 86. terug
KARIMA: Want dat doet ook 87. goed 

Sequens 2. Legitimatie en normalisering genieten

AISJA: Waarom niet als je 88. zij niet bij mij
(vanaf hier stemverheffing) Maar als zij alleen 89. met haar eigen man gaat  
genieten, ik blijf achter haar lopen wachten? 
Nee90. . Ik werk niet zo
KARIMA: Is goed 91. 
AISJA: Als ik 92. alle;en (ben) ik ga op terrasje zitten of iets ergens of  
als ik ben moe of iets
Ik denk ja ik ga ergens 93. anders zitten
Gewoon 94. koffie drinken of iets drinken, spa rood of zoiets 
Ik ga lekker drinken geni;eten, lekker ru;stig 95. 
Ben ik van mij96. zelf ik kom terug (.)

Sequens 3. Aisja maakt ruimte voor verschil

Zolang mijn kinderen maar niet ziek worden 97. alleen ik ga dood (?)
Nee kan niet98. 
Ik moet ook mee leven 99. 
KARIMA: En daarom is goed voor je echt 100. 
AISJA: Nee ik doet nee nee ik ben niet zo nee101. 
KARIMA: Oh gelukkig 102. 
AISJA: Nee. Ik denk aan mijzelf ook (lacht)103. 
KARIMA: Is goed is goed 104. 
AISJA: Nee, ik vind mijn kinder echt, ik 105. trots op mijn kinder ik

Sequens 4. Verschillen tussen Marokkanen

KARIMA: Maar hoe denkt u over ander Marokkanen? 106. 
AISJA: Niet allemaal 107. zelfde (.)
KARIMA: nee?108. 
AISJA: één denkt aan kinderen één denkt aan de ander 109. 
Maar ja, 110. verschillend
Iedereen is 111. anders (..) 
Kijk Marokkanen niet allemaal (het)112. zelfde (stem omhoog)
KARIMA: Nee nee 113. 

Sequens 5. Zelf genieten als moreel goed

AISJA: Eh voorbeeld. ik wil met mijn dochter ui;t 114. 
Ik wil115.  op terrasje zitten
Ander vrouw wil niet116. 
Zij zegt nee ik ga 117. niet op terras zitten of ik ga niet naar de kof café zitte;n of zo 
Dat is 118. schandalig gaat alleen slechte vrouw daarheen of zo
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Maar ik ben ik niet119. 
Ik ga gewoon 120. heen 
Mogen121.  zij zeggen wat ze, schijt aan iedereen
Ik ga gewoon zitten (.) 122. 
Ik met Hol123. landse vriendi;n ik ga ook koffie drinke;n 
Mijn vriendin als ze zegt “ja wij gaan koffie” ik ga 124. mee
Waarom 125. niet? 
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Bijlage V
Analyse van Aisja’s discursieve arbeid 

Illustratie van het inzetten van discursieve middelen in de analyse op interactieniveau

Aanvulling op de analyse van fragment 8.4. 

Aisja’s positionering verschilt steeds duidelijker van en gaat in tegen die van Karima  •	
(‘nee, nee, nee, ik doe ’t niet’ en ‘nee, ik werk niet zo’) als ze gaat staan voor ‘ik geniet zelf ’. 
Aisja legitimeert het alleen genieten door een beroep te doen op ‘trek’ (wat past bij lekker •	
leven), maar ook dat dit mentaal gezond zou zijn (dan ik kom terug, r.83). 
De	rust	en	ontspanning	die	alleen	genieten	haar	oplevert,	performt	zij	nonverbaal	door	•	
het rekken van de klanken (lekker drinken genie;ten, lekker ru;stig, r.93). 
Zij vervolgt de legitimatie van alleen genieten door een beroep te doen op de feitelijke •	
situatie waarin zij ‘alleen’ is (r.90). 
Haar retorische vraag en de schertsende formulering ‘achter haar lopen wachten’ trekt de •	
logica	van	het	zich	afhankelijk	opstellen	van	haar	dochter	in	twijfel.	
Het moe zijn is een volgend argument dat zij opwerpt als legitimatie voor het alleen •	
genieten. 
Vervolgens normaliseert zij de autonomie en zelf genieten die zij voor zichzelf opeist door •	
dit als iets normaals (gewoon, iets, spa rood, r.92) voor te stellen. 
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Bijlage Vi
Verkenning van morele contexten en belangen  

die daarin op het spel staan met het oog op hun 

relevantie voor gezond leven 

Inhoudelijke aanvulling op fragment 8.4.

Binnen de interviewsetting is vriendschap een doel dat vooral door Karima gewenst lijkt. 
De	voorzichtige	opstelling	van	haar	en	het	bezwerend	aandoende	herhaalde	‘het	is	goed’	zijn	
wellicht pogingen van haar om de gepercipieerde breuk met Aisja te lijmen en daarmee de 
vriendschappelijke	sfeer	te	herstellen.	De	discursieve	arbeid	die	zij	verricht	om	de	
vriendschappelijke sfeer te behouden, gecombineerd met wat zij vertelde over de kwetsbare 
relatie met haar dochter, brengen mij ertoe het risico van sociaal isolement als belang voor 
Karima	aan	te	wijzen.	Aisja	werkt	mee	aan	het	creëren	van	een	zusterlijke	of	vriendschappelijke	
sfeer in het interview, maar dit lijkt niet haar voornaamste belang. Haar positionering is er eerder 
op gericht om ruimte voor verschil en daarmee ruimte voor zichzelf te maken1. Het belang dat zij 
(impliciet) nastreeft zou ik autonomie noemen, wat consistent is met de introductie van de 
verhaallijn	‘ik	geniet	zelf ’	en	de	divergerende	positionering.	Dit	betekent	overigens	niet	dat	Aisja	
samen	genieten	en	verbondenheid	niet	zou	waarderen.	In	tegendeel:	de	eerste	paragraaf	in	dit	
hoofdstuk over samen eten en leven voor haar kinderen laat zien dat een groot gedeelte van haar 
leven hieruit bestaat2. 

Naast	het	in-	of	uitgesloten	raken	van	de	Marokkaanse	gemeenschap	geeft	de	
positionering in dit fragment aanleiding om nog andere psychologische en sociale belangen of 
morele goederen te veronderstellen in andere morele contexten. Karima en Aisja maken samen 
naast	de	Marokkaanse	ook	de	Nederlandse	context	relevant,	die	meer	een	beroep	doet	op	
individueel actorschap (‘ik en een ander’ in plaats van ‘wij’). Het voorbeeld van het drinken van 
Spa	rood	kan	een	oriëntatie	op	een	morele	context	(Marokkaans	danwel	Nederlands)	zijn	waarin	
‘genieten met mate’ de norm is. Of is dit een manier om duidelijk te maken dat op het terrasje 
geen zondig gedrag zoals het nuttigen van alcohol plaatsvindt? Het is in ieder geval gedrag wat in 
zowel	de	Marokkaanse	als	gezondheidsbevorderingscontext	acceptabel	zou kunnen zijn. 

Karima bevraagt de zin van de praktijk waarin vrouwen geacht worden niet voor zichzelf 
maar voor anderen te leven, terwijl Aisja meer binnen deze praktijk de mogelijkheid voor zelf 
genieten en autonomie benadrukt. Samen eten is een uitwerking van die vriendschappelijkheid of 
gemeenschappelijkheid die voor Karima zo belangrijk blijkt in het interview. Voor Aisja 

1 Het creëren van een ruimte voor verschil wordt wellicht juist mogelijk vanuit een vriendschappelijke sfeer en in een 
laagdrempelige interactie zoals die met Karima.

2 Haar uitnodiging aan het eind van het interview aan Karima om te blijven eten onderstreept die vanzelfsprekendheid. 
Deze vorm van gastvrijheid is niet uitzonderlijk. Het komt bij Marokkaanse respondenten regelmatig voor dat 
onderzoekers/bezoekers uitgenodigd worden na een interview of ontmoeting. Deze gastvrijheid is niet voorbehouden 
aan de Marokkaanse gemeenschap, ik ben ook wel eens door een Nederlandse autochtone respondent uitgenodigd 
op het eten. Voor Karima lijkt de uitnodiging echter een niet zo vanzelfsprekende betekenisvolle gebeurtenis. Ze vertelt 
later enthousiast aan me dat ze zo genoten heeft, dat ze uren samen hebben doorgebracht en dat ze misschien vaker 
gaan afspreken.
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daarentegen is het samen eten echter niet per se de meest gezondheidsbevorderende strategie. 
Het krachtige tegenverhaal waarin Aisja de ruimte opeist om zelf te genieten is te karakteriseren 
als een emancipatoir of empowermentverhaal. Om het gezondheidsbevorderende potentieel van 
haar tegenverhaal te vergroten, zou ik als gezondheidsbevorderaar op zoek gaan naar een 
vervolgvraag in aansluiting op haar eigen betekenisverlening. Een voorbeeld is hoe ze (alleen of 
gesteund door anderen), aangezien ze voortdurend leeft met en voor anderen, een ruimte voor 
zichzelf,	voor	rust	en	ontspanning	kan	creëren	waarvoor	in	de	drukte	van	een	gezin	niet	altijd	
ruimte is. Voor Karima daarentegen zou ik op zoek gaan naar mogelijkheden om meer ingebed te 
raken, nieuwe relaties aan te gaan en bestaande zoals die met haar dochter te onderhouden.

Het empowermentverhaal van Aisja biedt naast de ontspanning nog een mogelijkheid 
voor	aansluiting	bij	het	BRAVO-narratief.	De	wens	om	fysiek	meer	te	bewegen	speelt	geen	grote	
rol in Aisja’s vertelling. Toch kan wat zij vertelt inzicht bieden in haar mogelijkheden om te 
bewegen.	De	analyse	suggereert	dat	er	eerst	ruimte	gecreëerd	moet	worden	om	überhaupt	
buitenshuis iets voor jezelf te mogen doen voordat zelfstandig bewegen een optie wordt, al is het 
faciliteren hiervan nog geen voldoende voorwaarde. Het inzetten op persoonlijke empowerment 
(het bevorderen van autonomie) is dan naast dat het op zichzelf een nastrevenswaardig doel is, 
(zowel vanuit extern onderzoekerperspectief maar ook vanuit Aisja’s eigen perspectief) indirect 
een	manier	om	gezond	gedrag	en	de	fysieke	gezondheid	te	bevorderen.	Dit	is	echter	niet	de	enige	
en per se meest wenselijk oplossing. Zo kan voor vrouwen als Karima juist het vinden van een 
(cultureel geaccepteerd) maatje behulpzaam zijn voor zowel empowerment- als gezondheids-
doelstellingen, of kan onderzocht worden hoe hulp in huis acceptabel kan worden gemaakt.  
Zowel	in	het	onderzoek	van	Saltonstall	(1993)	als	in	het	ZGL-onderzoek	(Mens-Verhulst	&	 
Van Bavel, 2003) blijkt veiligheid in de publieke ruimte een centraal thema voor de vrouwen.  
De	ervaren	onveiligheid	op	straat	interfereert	met	hun	waargenomen	mogelijkheid	om	buiten	te	
bewegen.	Dit	is	van	belang	in	verband	met	het	belang	dat	de	gezondheidsbevordering	hecht	aan	
beweging.
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Bijlage Vii
Dramaturgische weergave van fragment 9.3. 

Fragment 9.3: Akte. Ik zie mij niet passen in omgeving

Scène 1: Houding ten opzichte van de mode

Sequens 1. Modegevoeligheid als grens

ANNEKE: Ok. Kun je een voorbeeld van jou 1. zelf geven?
ABDULLAH: (.) Ik zeg gewoon als ik nou 2. over mij
Ik zie mij persoonlijk niet passen 3. 
ANNEKE: Mm.mm4. 
ABDULLAH: 5. in omgeving
Omdat ieder graag 6. mode hebben
Alles wat in de markt (is)7. 
ANNEKE: Mm.mm8. 
Verandert snel 9. 
Mode na mode komt10. 
Mensen willen eigenlijk met de mode doorgaan11. 
En dat is 12. onmogelijk 

Sequens 2. Klassenbegrenzing

Als ik met mensen praat over mode 13. 
En als ik ga vragen aan (een) persoon wat is 14. zijn eigen vak zeg maar wat hij doet 
En de persoon vindt dat hij veel 15. te veel achterloopt op de mode die in de markt is
Dat is stom16. 
Want hoe gaat iemand 17. zonder diploma 
ANNEKE: Ja18. 
ABDULLAH: 19. Zonder werk 
ANNEKE: Mm.mm20. 
ABDULLAH: Op auto rijden 21. 
ANNEKE: Mm.mm. Ja? Op auto?22. 
ABDULLAH: Op een 23. auto rijden? 
ANNEKE: Ja24. 
ABDULLAH: Die (persoon) kan (dat) gewoon niet25. 
Je hebt geen werk 26. 
ANNEKE: Mm.mm27. 
ABDULLAH: En je verdient niks 28. 
ANNEKE: Mm.mm29. 
ABDULLAH: En je (bent) 30. ongediplomeerd 
ANNEKE: Mm.mm31. 
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ABDULLAH: En je denkt 32. wel ik moet wel in (een) auto gaan rijden
Dat kan 33. gewoon niet
Dat laatste kun je gewoon niet betalen34. 
En die persoon blijft altijd ongezond35. 
Hij denkt altijd aan dat 36. ding 
Niet alleen maar aan een auto 37. 
Nee hij denkt ook aan de mo;de die het laatst ontwikkeld is in de 38. markt (stem 
omhoog)

Sequens 3. Zelfbegrenzing

ANNEKE: Ja. Maar is het dan een kwestie van geld van 39. 
Je kunt niet 40. mee doen met de mode of bedoel je iets anders?
ABDULLAH: Ik weet ik weet nee, nee dat is een (con)sequentie voor een persoon 41. 
die niet kijkt naar zijn waarden zelf
ANNEKE: Hij beweegt teveel mee bedoel je?42. 
ABDULLAH: Hij wil iets ber43. eiken dat is niet voor zijn leerzaam, niet voor zijn (be)grip
Mensen44. 
Voorbeeld mensen willen graag allemaal twee telefoons45. 
En hoe vaak zullen ze elkaar bereiken? 46. 
Misschien twee keer contact per dag? 47. 
En je hebt 48. twee telefoons 
En dat kost alleen maar 49. geld 
Dat kost alleen maar geld 50. 
Je gaat met een verbruik van 51. ander 
En je wil dat ook als iemand zien dat heeft en dat wil je ook 52. doen
Mensen kijken in naar elkaar 53. teveel 
Mensen willen gewoon (het)54. zelfde in de aarde leven en dat is niet zo
Is niet zo55. 
Mensen moeten gewoon de tijd naar de 56. tijd kijken wat zij zelf doen
Ieder moet naar zichzelf even kijken57. 

 
Scène 2: Co-creatie van een persoonlijk alternatief

Sequens 1. Handelingsgrens: dagelijkse evaluatie geven en ontvangen

ANNEKE: En wat is voor jou dan belangrijk?58. 
ABDULLAH: voor 59. mij is belangrijk 
Ik kijk eigenlijk me;er naar wat ik 60. doe
Wat 61. lever ik eigenlijk aan deze maatschappij
Mijn beweging 62. in mijn dagelijks gebruik (is) dat (ik) iedere dag moet kijken wat ik 
vandaag heb gedaan
Ik heb vandaag gewerkt63. 
En ik heb vandaag ook aan iets gedacht64. 
En ik heb vandaag ook iets geleerd 65. 
En ik heb vandaag ook iets gehoord 66. 
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Waar ben ik nou van alles wat ik heb gezien en wat ik heb gehoord en wat ik heb 67. 
gedaan, wat heb ik hier eigenlijk achteraf gekregen? 
En moet ik blijven aan de 68. grens
Ga ik niet buiten de grens69. 
Ga ik niet naar wat ik niet ged70. aan heb
ANNEKE: ja, je kijkt naar alles wat je wel hebt gekregen en niet naar al die dingen 71. 
die je
Niet 72. hebt kunnen krijgen
ABDULLAH: ja. Niet kunnen krijgen (.)73. 

Sequens 2. Tijdsgrens: uitgestelde beloning

ABDULLAH: E;n. Dat is waar het verschil zit tussen mij misschien en een 74. ander
Ik besluit mijn dage leven dat wat ik 75. doe voor mij als ik zeg maar goed leven wil 
kunnen beëindigen
Goed te leven kan ik nu niet zeggen ik heb een goed leven gehad76. 
Nee, een goed leven dat komt 77. later
ANNEKE: Mm.mm. Dat is na dit leven78. 
ABDULLAH: 79. Na dit leven
Daarom past de zin “ik heb een goed leven gehad” niet omdat ik verwacht dat ik 80. 
goed doe
Maar 81. wie dat nu garanderen? 
Niemand82. 
Ik zelf niet83. 
Op de dag84. 
ANNEKE: Mm.mm. Maar je doet wel je best om nu gezond, of goed te leven85. 
ABDULLAH: Ja, ja om goed te leven 86. 
ANNEKE: Mm.mm.87. 
ABDULLAH: Als ik op de d88. ag van het oordeel een goede lijst krijg  
dan pas ga ik blij worden dat mijn tijd, mijn leven, zeg maar mijn gezondheid op 
goeie manier (heb) uitgevoerd (en) dat ik (een) goed leven (heb ge)had
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Summary

The aim of this thesis is to further develop a narrative psychological research 
methodology	that	is	specifically	suited	for	the	study	of	healthy	living.	The	title	The development  

of narrative competence has a twofold meaning which mirrors the methodological and the 
substantive orientation of the study. First, narrative competence refers to the competence of a 
researcher to do narrative research. Second, this competence refers to the ability of people to 
understand and constitute themselves and the world – and importantly their healthy lives – 
through storytelling. The development of narrative psychology as a research methodology is 
presented	in	ten	chapters	distributed	among	four	parts:	1)	preparing,	2)	exploring,	3)	shaping	and	
4) harvesting. 

In the introduction I present the main problem that gave rise to the methodological focus 
in this study. Narrative psychology is a relatively new, rapidly expanding, and promising research 
field.	However,	there	are	few	clear	guidelines	and	procedures	for	doing	narrative	research	
available,	nor	are	there	any	clearly	defined	debates	about	conflicting	approaches	within	narrative	
research and how to deal with them. Therefore, my study aims to further develop narrative 
psychology as a research methodology. The development of methodology is situated in a concrete 
research project, Aspiring to Healthy Living, which provides the necessary practical setting, from 
which I obtain the research topic (healthy living), the research domain (health promotion), and 
the	diverse	participant	group	(Moroccan	and	Dutch	elderly	men	and	women	from	low	socio-
economic backgrounds). 

The	first	part	Preparing consists of three chapters in which I provide the substantive and 
methodological	starting	point	for	the	methodology	development.	In	the	first	chapter	I	describe	
the point of departure of the study, namely the participatory action research project Aspiring to 

Healthy Living that formed the research setting. This project took place from 2002 to 2004 in 
Rotterdam, The Netherlands. After a description of the project goals, the collection and type of 
interviews, the selection and training of interviewers, the analysis during the project, and the 
societal,	cultural	and	religious	context,	I	turn	to	an	exploration	of	the	research	phenomenon:	
healthy living. This section contains a brief description of the development of healthy living as a 
concept, resulting in characteristics of healthy living, such as multidimensional, positive, dynamic, 
everyday,	and	encompassing	automatic	and	reflective	processes	of	self-development.	Within	this	
broad	and	open	concept	specific	attention	is	given	to	the	roles	of	agency,	identity,	existential	
meaning, diversity, and the way healthy living is embedded in social and cultural contexts. In 
addition I characterize healthy living as a thoroughly moral and ideological phenomenon with two 
specific	norms	that	have	shaped	healthy	living	as	a	meaningful	social	practice:	pleasure	and	
discipline.
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In the second chapter I elaborate on the concept healthy living by focusing on the work of 
three authors who provide important theoretical contributions to the conceptualisation of 
positive health, contributions that are strongly based on empirical research. First, I give a brief 
overview of the limited qualitative empirical research concerning lay perceptions of health in  
the intended positive, multidimensional meaning in my study. Second, I discuss Canguilhem’s 
biological	definition	of	health,	Herzlich’s	classic	social	representation	approach	to	health	
perceptions, and Antonovsky’s existential and psychosocial approach to health. On the basis of  
the work of these three authors I conclude that healthy living should be regarded as a dynamic 
relation between individual and environment. Together with the concept healthy living as given in 
the	first	chapter,	it	now	becomes	more	clear	what	characterises	the	phenomenon	which	forms	the	
focus of the methodology development.

The third chapter further prepares the reader for the subsequent methodology 
development by identifying existing quality criteria for qualitative narrative research. In many 
aspects the same criteria apply in narrative research as in qualitative research in general. These 
criteria are objectivity, (inter)subjectivity, dialogical relations, reliability and validity. What 
distinguishes	narrative	researchers	is	they	way	they	experiment	with	specific	ways	to	best	
execute	these	criteria,	i.e.	to	fit	their	research	goals	and	the	narrative	character	of	the	research	
methodology. Examples are the exploration of different styles of representation, and caution 
regarding strict methodical procedures at the cost of the adventure of doing narrative research.

The second part Exploring contains two chapters that focus on the search for relevant 
approaches and concepts in narrative research in the human sciences in general. Chapter 4 starts 
by	situating	the	narrative	approach	in	psychology	and	in	the	human	sciences.	Specific	attention	is	
paid to the role of language and consequently the importance of research methods that a) are not 
based	on	the	(social-)	scientific	model	but	on	hermeneutic	and	literary	approaches,	b)	focus	on	
the analysis of the how of storytelling as much as the what, and c) do justice to the characteristics 
of healthy living. After I account for the chosen direction, I present the results of my search for an 
appropriate narrative for healthy living by considering the merits of both the widely used big 

story approach and the more recently developed small story approach. The latter approach, based 
on	characteristics	of	‘living	narratives’,	seems	more	in	line	with	the	specified	direction	for	the	
study of healthy living, because it allows for the collection and analysis of open, dynamic, 
(morally) ambiguous, everyday, local, future-oriented storytelling as co-constructed by multiple 
tellers. At the same time the small story approach is capable of including big story characteristics 
– such as attention to existential meaning and coherence – in the analysis.

In chapter 5 I continue the exploration of adequate approaches and concepts by now 
narrowing	the	search	to	the	narrative	psychological	research	field.	Three	central	concepts	in	
narrative psychology are narrative competence, identity, and agency. First, I discuss three 
different perspectives (humanist, postmodern and dialogical) on the development of self and 
identity in narrative psychology that seem relevant to the narrative study of healthy living as a 
process of self-development. In light of the idea that healthy living is a dynamic relation between 
individual	and	environment	that	includes	automatic	as	well	as	(self-)reflective	processes	(see	
chapter two), the dialogical approach is put forward as particularly apt for this study. Then, I 
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describe how healthy living as activity or action can be theorized and studied from a narrative 
psychological (and dialogical) perspective. I discuss the difference between behaviour and action, 
the relationship between storytelling and action, and the construction of agency in the context of 
canonical/dominant	and	alternative/counter	narratives.	This	chapter	results	in	the	identification	
of analytical concepts and interpretative questions for analysing identity and agency, and in a 
definition	of	narrative	competence	specifically	tailored	for	healthy	living.

In the third part Shaping the more general analytical concepts derived from the 
explorative	part	are	specified	in	four	consecutive	chapters.	Chapter	6	deals	with	the	collection and 

processing of data. This chapter is both a report of the way I collected and processed the data in 
my study, and an illustration of the considerations in this phase of the research process in 
dialogical narrative psychological research in general. First, I discuss some issues concerning the 
collection of interview data in health research, such as the importance of viewing a qualitative 
research interview as a conversation in which interviewer and interviewee co-construct meaning. 
However,	I	consider	this	view	to	be	insufficient	to	do	justice	to	some	of	the	peer-to-peer	
interviews collected in the Aspiring to Healthy Living project and to the moral and ideological 
character of healthy living. Therefore, I suggest some adjustments to counteract these problems. 
Regarding the processing of the interviews I discuss issues of translation and transcription. In 
particular, I present and modify a dramaturgical transcription method to aid a dialogical analysis. 
I conclude with an account of the selection of the cases used to demonstrate, evaluate and modify 
the methodology. The main selection criteria are the possibility to illuminate the co-construction 
of healthy living, and to demonstrate the value of a dialogical methodology. 

In chapter 7 I put together a framework for narrative analysis, and apply this framework 
to one case study (Said’s storytelling). This case study is characterised by a confrontation between 
interviewer and interviewee. First, I introduce positioning theory and specify the relevance of this 
analytical framework for a dialogical narrative psychological analysis of healthy living. 
Positionering	theory	makes	use	of	three	levels	of	analysis:	storylines,	interaction,	and	local	moral	
contexts. I explain these three levels, the analytical concepts used, and the interpretative 
questions at each level. In addition, I modify these concepts and questions in order to make them 
fit	the	dialogical	narrative	psychological	study	of	healthy	living.	Then,	I	give	an	example	of	the	
analysis at these three levels in seven steps, which I apply to the case study. Finally, I add 
analytical tools to enable the narrative researcher to focus on marginalised, lost or 
underdeveloped storylines. These analytical tools consist of the use of researcher imagination, 
literary means, small words, breaches, and stake analysis.

In chapter 8 I analyse the positioning of two storytellers, Karima and Aisja, in a second 
case study. Unlike traditional research interviews, this peer-to-peer interview is characterised by 
an interviewer who operates as active storyteller. The resulting analysis is complicated by the 
inclusion of the positioning and negotiation of both women in relation to each other and in 
relation to canonical and dominant storylines. The demonstration of the dialogical analysis shows 
how	it	becomes	possible	to	gain	insight	into	the	possibilities	and	difficulties	these	women	
experience to construct themselves, their agency, and their lives in a way that either they or I (as 
an	analyst)	consider	healthy.	In	addition	to	this	overall	finding,	methodological	reflections	in	this	
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chapter centre on a diversity sensitive construction of agency and identity, the analysis of 
contexts, the use of rhetorical discursive means, and the use of the orientation of speakers versus 
the	orientation	of	the	researcher.	Finally,	I	reflect	on	the	relevance	of	a	small	story	approach	in	
this	case	study,	with	specific	attention	to	the	analysis	of	a	shared	story	with	two	active	tellers.

The central thesis of chapter 9 is the necessity for narrative researchers to develop genre 
sensitivity to do justice to the knowledge of a diverse group of lay people about healthy living.  
The need for genre sensitivity becomes especially urgent in research involving people from 
marginalised	groups	such	as	the	Moroccan	immigrant	population	who	are	currently	under	 
attack in the Netherlands. The third case study presented here is an interview between myself  
(a	Dutch,	young,	highly	educated,	female,	researcher	from	a	humanistic	university)	with	Abdullah	
(a	Moroccan,	older,	illiterate,	Moslem	man).	The	analysis	focuses	on	how	together	we	(in	many	
aspects an intercultural conversation), co-construct Abdullah as knowledgeable regarding healthy 
living,	and	how	we	negotiate	his	space	to	control	representation.	Methodological	reflection	
concerns the use of the changing positioning of the researcher during the research process, 
multiple	agency,	and	the	role	of	theory	in	the	analysis.	I	conclude	with	a	reflection	on	the	small	
story approach, as one of new genre approaches in the social sciences and humanities aimed at 
emancipating	new	or	previously	disqualified	sources	of	knowledge.

The last part Harvesting consists of one concluding chapter in which I evaluate the 
developmental process in this thesis. First, I describe what each part of the thesis has brought 
forth.	I	reflect	on	the	original	aims	of	narrative	psychology,	and	on	how	my	research	relates	to	and	
contributes	to	these	aims.	I	also	reflect	on	how	the	methodology	developed	in	this	study	fits	in	
with recent developments in narrative research in the human sciences, and in a narrative 
approach	to	health	promotion	in	the	Netherlands.	Furthermore,	I	reflect	on	the	implications	of	a	
shift in research to a more active involvement from the researcher as interviewer, analyst and 
author in the construction of healthy living practices. Finally, I suggest directions for the further 
development and use of both small and large variants of analysis to enhance the practical value of 
the	research	methodology	that	is	the	focus	of	this	thesis.	Then,	I	reflect	on	how	the	
methodological	quality	criteria	(see	chapter	three)	played	a	role	in	the	specific	demonstrations	 
of research methodology in my study, and could play in further methodology development.  
I	conclude	with	an	open	invitation	to	critically	refine	the	developed	dialogical	narrative	
psychological methodology in future cooperation between (health) practitioners and researchers.
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SamenVatting

Het doel van dit proefschrift is een narratief psychologische onderzoeksmethodologie 
verder	te	ontwikkelen	en	geschikt	te	maken	voor	de	bestudering	van	gezond	leven.	De	titel	 
De Ontwikkeling van Narratieve Competentie heeft een tweeledige betekenis. Ten eerste verwijst 
het begrip narratieve competentie naar de competentie van een onderzoeker om narratief 
onderzoek te doen. Ten tweede verwijst deze competentie naar het vermogen van mensen om 
zichzelf en de wereld te begrijpen en te constitueren door middel van het vertellen van verhalen. 
De	ontwikkeling	van	de	narratieve	psychologie	als	onderzoeksmethodologie	wordt	gepresenteerd	
in	tien	hoofdstukken,	verdeeld	over	vier	delen:	1)	prepareren,	2)	exploreren,	3)	concretiseren	 
en 4) oogsten.

In de introductie schets ik de probleemstelling die aanleiding heeft gegeven tot de 
methodologische	focus	in	mijn	onderzoek.	De	narratieve	psychologie	is	een	relatief	nieuw,	snel	
groeiend	en	veelbelovend	onderzoeksveld.	De	keerzijde	hiervan	is	dat	nauwelijks	duidelijk	
omschreven	richtlijnen	en	procedures,	weinig	helder	gedefinieerde	debatten	over	conflicterende	
benaderingen in het narratieve onderzoek en aanwijzingen over hoe daarmee om te gaan bestaan. 
Daarom	richt	mijn	studie	zich	op	het	verder	ontwikkelen	van	de	narratieve	psychologie	als	
onderzoeksmethodologie.	Deze	ontwikkeling	vindt	plaats	aan	de	hand	van	een	concreet	
onderzoeksproject getiteld Zin in Gezond Leven.	Dit	project	zorgt	voor	de	noodzakelijke	 
praktische setting en levert het onderzoeksonderwerp (gezond leven), het onderzoeksdomein 
(gezondheidsbevordering)	en	de	divers	samengestelde	participantengroep	(Marokkaanse	en	
Nederlandse ouderen met een lage sociaal-economische achtergrond). 

Het eerste deel Prepareren bestaat uit drie hoofdstukken, waarin ik de methodologie-
ontwikkeling inhoudelijk en methodologisch voorbereid. In het eerste hoofdstuk beschrijf ik het 
vertrekpunt	van	het	onderzoek:	het	participatieve	handelingsonderzoek	Zin in Gezond Leven dat 
de	onderzoekssetting	vormde.	Dit	project	vond	plaats	van	2002	tot	2004	in	Rotterdam.	Na	een	
beschrijving van de projectdoelen; de dataverzameling en soort interviews; de selectie en het 
trainen van de interviewers; the analyse gedurende het project; en de maatschappelijke, culturele 
en religieuze context, verken ik het fenomeen gezond leven. Eerst geef ik een korte omschrijving 
van hoe het begrip gezond leven zich ontwikkeld heeft en stel de volgende kenmerken van gezond 
leven	vast:	multidimensioneel,	positief,	dynamisch,	alledaags,	zowel	automatische	als	reflectieve	
processen	van	zelfontwikkeling	omvattend.	Binnen	dit	brede	en	open	concept	gaat	specifieke	
aandacht	uit	naar	de	rol	van	actorschap,	identiteit,	existentiële	betekenisverlening,	diversiteit	en	
de inbedding in sociale en culturele contexten in de ontwikkeling van gezond leven.  
Een belangrijk aanvullend kenmerk dat ik tenslotte naar voren haal is dat gezond leven een 
inherent	moreel	en	ideologisch	fenomeen	is.	Daarbij	identificeer	ik	twee	specifieke	normen,	
genieten en discipline, aan de hand waarvan gezond leven als betekenisvolle sociale praktijk 
gedurende de geschiedenis betekenis heeft gekregen.
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In het tweede hoofdstuk zet ik de conceptualisering van gezond leven voort aan de hand 
van een literatuurstudie. Ik geef een kort overzicht van het beperkte empirische kwalitatieve 
onderzoek naar gezondheidsopvattingen in de voor mijn studie relevante positieve, 
multidimensionale	betekenis.	Vervolgens	bespreek	ik	Canguilhems	biologische	definitie	van	
gezondheid, Herzlichs inmiddels klassieke studie naar de sociale representatie van gezondheid  
en	Antonovsky’s	existentiële	en	psychosociale	benadering	van	gezondheid.	Op	basis	van	deze	
bespreking concludeer ik dat gezond leven beschouwd moet worden als een dynamische relatie 
tussen individu en omgeving. Samen met de karakterisering van gezond leven in het eerste 
hoofdstuk zijn nu de contouren geschetst van het fenomeen waarop de verdere 
methodologieontwikkeling zich richt.

Het derde hoofdstuk heeft tot doel de lezer voor te bereiden op de methodologie-
ontwikkeling	door	vigerende	kwaliteitseisen	voor	kwalitatief	narratief	onderzoek	te	identificeren.	
De	eisen	die	aan	narratief	onderzoek	gesteld	worden,	komen	grotendeels	overeen	met	de	
algemene kwaliteitseisen voor kwalitatief onderzoek. Het gaat om objectiviteit, (inter)subjectivity, 
dialogische	relaties,	betrouwbaarheid	en	validiteit.	Specifiek	voor	narratieve	onderzoekers	is	dat	
zij experimenteren met manieren om deze eisen uit te voeren op een manier die aansluit bij hun 
onderzoeksdoelen en bij het narratieve karakter van de onderzoeksmethodologie. Zij exploreren 
bijvoorbeeld verschillende representatiewijzen en nemen voorzichtigheid in acht bij het volgen 
van te strikt methodische procedures ten koste van het avontuur van narratief onderzoek doen.

 
Het tweede deel Exploreren bevat twee hoofdstukken, waarin de zoektocht centraal staat 

naar relevante benaderingen en concepten in narratief onderzoek in de menswetenschappen.  
In hoofdstuk 4 situeer ik eerst de narratieve benadering in de psychologie en in de 
menswetenschappen.	Specifiek	gaat	de	aandacht	uit	naar	de	rol	van	taal	en	daaruit	volgend	het	
belang van onderzoeksmethoden die a) niet gebaseerd zijn op het (sociaal-)wetenschappelijk 
model, maar op hermeneutische en literatuurwetenschappelijke benaderingen, b) zich richten op 
de analyse van hoe mensen vertellen naast wat zij vertellen, en c) recht doen aan de kenmerken 
van gezond leven. Nadat ik de gekozen richting heb verantwoord, presenteer ik de resultaten van 
mijn	zoektocht	naar	een	geschikt	narratief	voor	gezond	leven.	Dit	doe	ik	door	de	voordelen	te	
bespreken van zowel de veel gebruikte grote verhalen benadering en de meer recent ontwikkelde 
kleine verhalen	benadering.	Deze	laatste	benadering,	die	is	gebaseerd	op	de	kenmerken	van	
‘levende	verhalen’,	lijkt	meer	te	passen	bij	de	voorgestelde	benadering	van	gezond	leven.	De	reden	
hiervoor is dat de kleine verhalen benadering meer ruimte laat voor het verzamelen en 
analyseren	van	open,	dynamische,	(moreel)	ambigue,	alledaagse,	lokale,	toekomstgeoriënteerde	
vertellingen en de co-constructie hiervan door meerdere verhalenvertellers. Tegelijkertijd biedt 
de kleine verhalen benadering de mogelijkheid om kenmerken van de grote verhalen benadering 
–	zoals	de	aandacht	voor	existentiële	betekenis	en	coherentie	–	te	incorporeren	in	de	analyse.

In hoofdstuk 5 zet ik de verkenning van geschikte benaderingen en concepten voort door 
in	te	zoomen	op	het	narratief-psychologische	onderzoeksveld.	Drie	centrale	concepten	in	de	
narratieve psychologie zijn narratieve competentie, identiteit en actorschap (agency). Eerste 
bespreek ik drie verschillende perspectieven (de humanistische, postmoderne en dialogische) op 
de ontwikkeling van zelf en identiteit in de narratieve psychologie met het oog op hun relevantie 
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voor de bestudering van gezond leven als proces van zelfontwikkeling. Ik concludeer dat de 
dialogische benadering het meest geschikt is voor mijn onderzoek, vanwege de conceptualisering 
van gezond leven als dynamische relatie tussen individu en omgeving, inclusief automatische én 
(zelf)reflectieve	processen.	Daarna	beschrijf	ik	hoe	gezond	leven	als	activiteit	of	handeling	
gedacht en onderzocht kan worden vanuit een narratief psychologisch (en dialogisch) perspectief. 
Ik ga in op het verschil tussen gedrag en handelen, de relatie tussen vertellen en handelen en de 
constructie van actorschap in de context van canonieke/dominante narratieven en alternatieve/
counter	narratieven.	Dit	hoofdstuk	resulteert	in	de	identificatie	van	analytische	concepten	en	
interpretatieve	vragen	om	identiteit	en	actorschap	te	analyseren,	en	in	een	toegespitste	definitie	
van narratieve competentie gericht op gezond leven.

In het derde deel Concretiseren worden de meer algemene analytische concepten die het 
resultaat zijn van het voorgaande exploratieve deel in vier hoofdstukken geconcretiseerd. 
Hoofdstuk	6	is	enerzijds	een	rapportage	van	de	specifieke	manier	waarop	ik	mijn	data	verzameld	
en verwerkt heb, en anderzijds een meer algemene illustratie van de overwegingen ten aanzien 
van dataverzameling- en verwerking in dialogisch narratief psychologisch onderzoek.	De	gangbare	
opvatting	van	het	kwalitatieve	interview	als	conversatie	waarin	interviewer	en	geïnterviewde	
samen betekenis construeren, bleek onvoldoende om recht te doen aan een deel van de peer-peer 
interviews uit het Zin in Gezond Leven project en aan het morele en ideologische karakter van 
gezond	leven.	Daarom	stel	ik	enkele	aanpassingen	voor	om	aan	deze	problemen	tegemoet	te	
komen. Vervolgens bespreek ik vertaal- en transcriptieproblemen in de verwerking van de 
interviews. Ik presenteer een dramaturgische transcriptiemethode, die ik verder aanpas om een 
dialogische analyse te ondersteunen. Tot slot expliciteer ik de gehanteerde selectiecriteria voor de 
voorbeeldcasussen die ik gebruik om de onderzoeksmethodologie te demonstreren, evalueren en 
bij	te	stellen.	De	belangrijkste	selectiecriteria	zijn	de	mogelijkheid	om	inzicht	te	verkrijgen	in	de	
co-constructie van gezond leven en de mogelijkheid om de waarde van een dialogische 
methodologie te demonstreren.

In hoofdstuk 7 stel ik een kader voor het doen van een narratieve analyse samen, dat ik 
vervolgens	toepas	op	een	voorbeeldcasus	(Saids	vertelling).	Deze	eerste	casus	wordt	gekenmerkt	
door	een	confrontatie	tussen	interviewer	en	geïnterviewde.	Eerst	introduceer	ik	de	
positioneringstheorie	en	specifieer	de	relevantie	van	hiervan	voor	een	dialogisch	narratief	
psychologische analyse van gezond leven. In de positioneringstheorie wordt onderscheid gemaakt 
tussen	drie	analyseniveaus:	verhaallijnen,	interactie	en	lokale	morele	contexten.	Ik	licht	deze	drie	
niveaus met bijbehorende analytische concepten en interpretatieve vragen toe en de manier 
waarop ik deze concepten en vragen geschikt heb gemaakt voor de bestudering van gezond leven. 
Vervolgens pas ik de analyse op de drie niveaus in zeven stappen toe op de voorbeeldcasus. 
Daarna	voeg	ik	analytische	middelen	toe	die	de	narratieve	onderzoeker	in	staat	stellen	om	
gemarginaliseerde, verloren gegane of onderbelicht gebleven verhaallijnen op te sporen.  
Deze	analytische	middelen	zijn	het	gebruik	van	de	verbeeldingskracht	van	de	onderzoeker,	
literatuurwetenschappelijke middelen, kleine woorden, breuklijnen en belangenanalyse.

In hoofdstuk 8 analyseer ik de positionering van twee vertellers, Karima en Aisja, in een 
tweede voorbeeldcasus. In tegenstelling tot traditionele onderzoeksinterviews is kenmerkend 
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voor dit peer-peer interview dat de interviewer zelf optreedt als actieve verhalenverteller.  
De	analyse	wordt	gecompliceerd	door	de	positionering	en	onderhandeling	van	beide	
Marokkaanse	vrouwen	in	relatie	tot	elkaar	en	in	relatie	tot	canonieke	en	dominante	verhaallijnen	
tot	onderwerp	te	nemen.	Deze	analyse	levert	inzicht	op	in	de	mogelijkheden	en	moeilijkheden	die	
zij ondervinden om hun identiteit, actorschap en leven zodanig te construeren dat zij zichzelf 
kunnen beschouwen (of door de analist beschouwd kunnen worden) als gezond. Aanvullende 
methodologische	reflecties	in	dit	hoofdstuk	gaan	over	de	diversiteitssensitieve	constructie	van	
actorschap en identiteit; de analyse van contexten; het gebruik van retorische en discursieve 
middelen;	en	het	gebruik	van	de	oriëntatie	van	sprekers	versus	die	van	onderzoekers.	Tot	slot	
reflecteer	ik	op	de	relevantie	van	een	kleine	verhalen	benadering	in	deze	voorbeeldcasus,	met	
specifieke	aandacht	voor	het	kenmerk	van	een	gedeeld	verhaal	met	twee	actieve	vertellers.

De	centrale	stelling	van	hoofdstuk	9	is	dat	narratieve	onderzoekers	genresensitiviteit	
zouden moeten ontwikkelen om recht te doen aan de variatie aan ‘leken’ kennis over gezond 
leven.	De	noodzaak	voor	genresensitiviteit	wordt	extra	urgent	in	onderzoek	bij	gemarginaliseerde	
groepen	zoals	de	Marokkaanse	migrantenpopulatie	die	momenteel	onder	druk	staat	in	Nederland.	
De	derde	voorbeeldcasus	die	ik	hier	presenteer,	is	een	interview	tussen	mijzelf	(een	Nederlandse,	
jonge, hoogopgeleide, vrouwelijke onderzoeker van een humanistische universiteit) met Abdullah 
(een	Marokkaanse,	oudere,	ongeletterde,	Moslim	man).	De	analyse	richt	zich	op	hoe	wij	samen	 
(in een in veel opzichten interculturele conversatie), Abdullah co-construeren als expert op het 
gebied van gezond leven en hoe we onderhandelen over zijn ruimte om de representatie van zijn 
woorden	te	controleren.	Methodologische	aandachtspunten	in	dit	hoofdstuk	zijn	het	gebruik	van	
de veranderende positie van de onderzoeker gedurende het onderzoeksproces, meervoudig 
acorschap	en	de	rol	van	theorie	in	de	analyse.	Ik	sluit	af	met	een	reflectie	op	de	kleine	
verhalenbenadering, ditmaal als onderdeel van nieuwe genrebenaderingen in de sociale en 
geesteswetenschappen	gericht	op	het	emanciperen	van	nieuwe	of	voorheen	gediskwalificeerde	
vormen van kennis.

Het laatste deel Oogsten bestaat uit één conclusiehoofdstuk, waarin ik het 
ontwikkelingsproces in dit proefschrift evalueer. In de eerste drie paragrafen beschrijf ik wat 
ieder deel van het proefschrift heeft opgeleverd. Ik koppel deze opbrengsten terug naar de 
oorspronkelijke doelstellingen van de narratieve psychologie en hoe mijn onderzoek hieraan een 
bijdrage	heeft	geleverd.	Een	punt	van	reflectie	is	hoe	de	door	mij	ontwikkelde	methodologie	
aansluit bij recente ontwikkelingen in het narratieve onderzoek in de menswetenschappen en in 
een narratieve benadering van gezondheidsbevordering in Nederland. Een ander punt van 
reflectie	betreft	de	implicaties	van	een	verschuiving	in	onderzoek	naar	meer	actieve	
betrokkenheid van de onderzoeker als interviewer, analist en auteur bij de constructie van gezond 
leven. Ook doe ik suggesties voor de verdere ontwikkeling en de toepassing van zowel kleine als 
grote analysevarianten om de bruikbaarheid van de ontwikkelde onderzoeksmethodologie te 
verhogen.	Tot	slot	reflecteer	ik	op	de	rol	die	de	methodologische	kwaliteitseisen	(zie	hoofdstuk	3)	
hebben gespeeld (en zouden kunnen spelen) in de ontwikkelde onderzoeksmethodologie. Ik 
besluit met een open uitnodiging aan gezondheidsprofessionals en onderzoekers om de 
ontwikkelde dialogisch narratief psychologische methodologie in toekomstige samenwerking te 
bekritiseren en aan te scherpen.
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