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In the end, care ethics endures, it resonates, because it speaks to a widespread sense of unease that 

somehow our priorities are wrong – that what really matters to us, in a deeply moral sense, has 

somehow been left behind. When we think further about this, we recognize that these priorities are 

not just the result of individual choices and preferences, but rather about the norms, structures, and 

institutions which guide the direction of the global political economy and the making of social 

policy. In other words, we are forced to confront the deep and inextricable relationship between 

morality and politics (Robinson, 2015, p. 305). 
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Voorwoord  

Beste lezer,  

Welkom in deze duo-etnografie over het (samen)leven in deze laatmoderne tijd, een tijd die 

momenteel in het teken staat van de wereldwijde coronacrisis. Het is goed om op voorhand te noemen 

dat het grootste gedeelte van deze scriptie in ‘pre-coronatijd’ is geschreven. We zijn intussen echter in 

een grote maatschappelijke contrastervaring terechtgekomen, die ook de thematiek van deze duo-

etnografie op scherp zet. Daar wil ik niet zomaar aan voorbij gaan. Daarom gebruik ik dit voorwoord 

voor een kleine overdenking over de coronacrisis in relatie tot de duo-etnografie die voor je ligt.  

In eerste instantie voelde de ‘intelligente lockdown’ voor mij als een cadeautje. Ik had het gevoel dat 

ik extra tijd kreeg. Het verplicht thuisblijven en stilstaan stond in enorm contrast met het alsmaar 

doorgaan van daarvoor. Afspraken gingen niet door, en de ‘fear of missing out’ was opeens geen 

thema meer. Dit leek hét moment om mijn scriptie af te schrijven. Ik wilde de quarantaine als het ware 

benutten. Ik was in het begin dan ook teleurgesteld in mezelf dat het ‘zelfs nu’ niet wilde lukken.  

Hoewel het enerzijds een angstige en crue periode was, voelde het anderzijds als een hoopvolle, 

idyllische tijd van rust, bezinning en eenvoud. Door een sterk gevoel van saamhorigheid en het 

wegvallen van ruis leek het (samen)leven even tot de essentie teruggebracht. Het zorgen voor de ander 

kwam meer centraal te staan, er kwam meer waardering, zo leek het, voor de ‘vitale’ beroepen en er 

werd volop genoten van de kleine dingen, zoals de stilte in de stad en bloeiende bloesem.   

Waarden die voorheen hoog in het vaandel stonden, zoals (economische) vooruitgang, consumptie, 

productiviteit en efficiëntie, leken in korte tijd plaats te maken voor solidariteit, zorgzaamheid en het 

genieten van de natuur. Maar zo snel als we tot de kern leken te komen, zo snel vulde mijn agenda 

zich even later weer. Ook in de lockdown glipte de tijd door mijn vingers. De ratrace zette zich 

digitaal voort via allerlei Zoom-afspraken. De stad is niet meer stil. Op anderhalve meter afstand (of 

minder, tegen alle regels in) komen we weer in kleine groepjes bij elkaar, ook al wordt dat 

ontmoedigd. Het straatbeeld vult zich met looproutes, afzetlint, mondkapjes, schermen van plexiglas, 

desinfecterende handgel, teststraten registratieformulieren, en BOA’s. Er zijn nóg meer controle- en 

meetsystemen dan voorheen. Dagelijks krijgen we te horen dat ‘het niet goed gaat met de cijfers’, 

waarop maatregelen in de vorm van verboden en verplichtingen worden getroffen. Opvallend is ook 

het masculiene taalgebruik rondom corona, waarbij geregeld sport- en oorlogsmetaforen worden 

gebruikt1, waarin ik mij persoonlijk niet thuis voel. Ik probeer me te verhouden tot dit ‘nieuwe 

normaal’, maar ik merk dat ik dit niet normaal wil noemen.   

 
 
1 Zie bijvoorbeeld onderstaande artikelen:  
Eggeraat, A. (23-03-2020). Waarom we over de coronacrisis praten alsof we in oorlog zijn. Geraadpleegd via: 

  https://www.vice.com/nl/article/m7qwvx/waarom-we-over-de-corona-crisis-praten-alsof-we-in-oorlog-zijn op 03-11-2020  
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Ik word overspoeld door berichten op sociale media rondom de pandemie: over de oorzaken, de 

mogelijke gevolgen, eventuele oplossingen, bijbehorende emoties en de verschillende posities die 

worden ingenomen. Voor de een is het een welkome retraite, voor de ander een enorme klap in de 

vorm van ziekte, angst (om ziek te worden of om een gevaar voor een ander te vormen), wantrouwen, 

gebukt gaan onder de sociale controle en onderlinge oordelen, isolement, eenzaamheid, onzekerheid, 

faillissement, langere wachttijden, een onveilige thuissituatie, enzovoorts. Mijn hoofd maakt overuren. 

Het laat mij achter met de grote vraag wat goed (samen)leven is. Wat is solidariteit bijvoorbeeld in 

deze tijd: afstand bewaren of elkaar juist opzoeken?  

We worden momenteel massaal geconfronteerd met onze kwetsbaarheid en verbondenheid. Het 

globale blijkt binnen no-time ons persoonlijke dagelijkse leven drastisch te kunnen beïnvloeden. Het 

laat de enorme verwevenheid van het persoonlijke met het politieke zien. In de maatschappij lijkt een 

beweging gaande te zijn, van stilstaan naar een opnieuw verhoogde productiviteit, het vormgeven van 

een ‘nieuw normaal’ waardoor we kunnen voortzetten waar we mee bezig waren . Deze beweging 

weerspiegelt zich ook in mij, en in bijvoorbeeld de sociale media. Daarom vind ik de duo-etnografie, 

waarin deze verwevenheid van het persoonlijke met het politieke en de verschillende posities in dit 

samenspel centraal staan, een waardevolle en interessante onderzoeksmethode.  

Ik hoop van harte dat het voor jou, als lezer, ook interessant is om de scriptie die uit deze methode is 

voortgekomen tot je te nemen. Hopelijk kun je er iets waardevols uit meenemen én aan toevoegen 

door in gesprek te gaan met het verhaal, met jezelf en met een ander. Wat vind jij ‘normaal’? Wat 

betekent goed (samen)leven voor jou?  

Tessa Heethaar 

 

Utrecht, 19 november 2020 

  

 
Jensen, S. (z.d.). Hoe corona-metaforen de werkelijkheid bepalen. Geraadpleegd via:  
  https://www.brainwash.nl/bijdrage/hoe-corona-metaforen-de-werkelijkheid-bepalen op 03-11-2020 

Mutsaers, I. & Pelt, S. van (05-04-2020). Oorlogstaal rondom coronacrisis vergroot angst en wantrouwen. Geraadpleegd via: 

  https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/oorlogstaal-rondom-coronacrisis-vergroot-angst-en-wantrouwen~be0c7ea7/  
   op 03-11-2020. 

Mutsaers, I. (16-05-2020). Corona is geen oorlog: Hoe militaire metaforen angst aanwakkeren. Geraadpleegd via:   

  https://www.trouw.nl/zorg/corona-is-geen-oorlog-hoe-militaire-metaforen-angst-aanwakkeren~b3b68af5/ op 03-11-2020. 
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Samenvatting 

Probleemstelling: Verschillende denkers, zoals Verhaege, Rosa en Pint, schrijven over de problemen 

die de hedendaagse westerse neoliberale meritocratie met zich meebrengt. Door de zelfoptimalisering 

en competitie in de ratrace raken zowel onze lichaam en geest als onze aarde opgebrand. Volgens 

Rosa is ‘resonantie’ het antwoord op de vervreemding die de nadruk op productie, prestatie en 

consumptie veroorzaakt. In de werken van bovenstaande denkers blijft echter onderbelicht dat de pijn 

en onrust die zij beschrijven alleen gaat over de mensen die in de ratrace kunnen meehollen. Is ‘tot 

meer resonantie komen’ - in Rosa’s woorden - wel haalbaar is voor iedereen? Die vraag wordt in dit 

onderzoek op het spel gezet doordat een ‘zelfontplooiier’ (Tessa) in dialoog gaat met een ‘overlever’ 

(Romee), die per definitie buitenspel staat wanneer het (samen)leven tot de ratrace wordt gereduceerd. 

Door deze verschillend gepositioneerde ervaringen in dialoog te brengen, en daarbij de complexiteit 

van de laatmoderniteit in acht te nemen, wordt er geprobeerd om op een meer gelaagde manier naar 

Tronto’s concept van een ‘caring democracy’ en het bijbehorende concept van verantwoordelijkheid 

te kijken.  

Hoofdvraag: Hoe ziet (samen)leven in een precaire en laatmoderne samenleving eruit voor 

‘overlevende’ versus ‘geslaagde’ mensen, zoals respectievelijk Romee en ik? En tot welke 

aanbevelingen komen wij om tot een meer caring democracy te komen?  

Methode: Er is een kritische en evocatieve duo-etnografie gehanteerd. Er vond een continue heen-en-

weerbeweging plaats tussen onze leefwerelden, de literatuur, berichten op sociale media en foto’s. 

Bevindingen en discussie: Er zijn ruimtes van ont-moeting, bezinning en inspiratie nodig waar, met 

oog voor asymmetrische wederkerigheid, onderzocht kan worden wat van waarde is in het 

(samen)leven. Daar kan de gedeelde menselijkheid, kwetsbaarheid en behoefte aan zorg en waardering 

(h)erkend worden. De ont-moetingen met andere levenswijzen, in het echt van mens tot mens of via 

sociale media als een andere manier van world traveling, kunnen aanzetten tot (verbeeldings)verzet. 

Niet enkel uit (zelf)zorg voor de uitgeputte ‘autonomous career man’, die centraal staat in het 

neoliberale meritocratische discours, maar uit zorg voor een caring democracy. Resonantie is dan niet 

alleen het kunnen spreken met je eigen stem, zoals Rosa stelt, maar juist ook andermans (mogelijk 

meer gemarginaliseerde) stemmen versterken en niet overstemmen vanuit het dominante discours. 

World traveling leidt tot een vergroot bewustzijn van variërende zorgbehoeften en de onderlinge 

afhankelijkheid die onze samenleving kent. De vraag is alleen hoe om te gaan met dit besef, de 

overvloed aan (tegenstrijdige) informatie, en bijbehorende (zorg)last. In vervolgonderzoek dient nader 

te worden onderzocht of er naast Tronto’s concept van ‘privileged irresponsibility’ ook zoiets bestaat 

als ‘caring too much’, en hoe voorkomen kan worden dat de druk van het (gevoelsmatig) moreel 

tekortschieten het daadwerkelijke zorgen voor een caring democracy blokkeert.    
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Leeswijzer 

Hieronder volgt een uitleg van hoe deze scriptie is opgebouwd. In de probleemstelling (hoofdstuk 1) 

beschrijf ik hoe dit onderzoek tot stand is gekomen. Ik introduceer problemen die de neoliberale 

meritocratie met zich meebrengt, waarbij ik de verschillende posities aankaart die binnen en buiten de 

zogenoemde ratrace worden ingenomen. Dat vormt samen de basis voor de maatschappelijke en 

wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek, die leidt tot de vraag- en doelstelling. 

Vervolgens worden in het theoretisch kader (hoofdstuk 2) de begrippen ‘reflexieve laatmoderniteit’, 

‘risicosameleving’, ‘privileged irresponsibilty’ en ‘caring democracy’ nader toegelicht. 

In het hierop volgende hoofdstuk (hoofdstuk 3) beschrijf ik de gehanteerde methode in deze scriptie: 

een kritische en evocatieve duo-etnografie, vanuit het social justice paradigm. Hier leg ik ook uit hoe 

deze methode verband houdt met de zorgethiek. 

In hoofdstuk 4 deel ik de bevindingen. In dit onderzoek vond een continue heen-en-weerbeweging 

plaats tussen enerzijds de leefwereld van Romee, mij en andere betrokkenen, en anderzijds de 

literatuur. Dat is ook terug te zien in het bevindingenhoofdstuk. Berichten op sociale media en foto’s 

hebben het onderzoek verrijkt en worden in dit hoofdstuk ook weergegeven. De antwoorden op de 

deelvragen worden tussentijds steeds schematisch in mindmaps samengevat. In dit hoofdstuk wil ik 

jou, als lezer, meenemen in de duo-etnografische reis die Romee en ik samen hebben ondernomen aan 

de hand van de tuinmetafoor die zich steeds verder uitvouwt. Daarbij wil je uitnodigen om je ertoe te 

verhouden door actief mee te lezen. Wat roepen de foto’s en de beschreven ervaringen bijvoorbeeld bij 

jou op? Wellicht herken jij jezelf (deels) in het verhaal, of neem je een andere positie in. Een andere 

relevante vraag om in het achterhoofd te houden is: voor welke ervaringen is er ruimte in de 

gevestigde orde, en voor welke niet?  

Het laatste hoofdstuk is de discussie (hoofdstuk 5). Daar noem ik de belangrijkste bevindingen die 

tevens gerelateerd worden aan reeds besproken literatuur uit de eerste hoofdstukken van deze scriptie, 

maar ook aan bevindingen van andere denkers en onderzoekers. Vervolgens vloeien daar 

aanbevelingen voor de praktijk en wetenschap uit voort. Tot slot wordt een schematische samenvatting 

van de discussie en conclusie gegeven.  

In de bijlagen is een reflectie op het gebruik van ervaringskennis (bijlage 1) opgenomen. In bijlage 2 

wordt het datamanagement toegelicht. In bijlage 3, 4 en 5 is een selectie van persoonlijke notities en 

uitwerkingen van gevoerde gesprekken te vinden, die geraadpleegd kan worden voor meer 

achtergrondinformatie.  
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1. Probleemstelling 

1.1. Aanleiding  

Ik ken Romee sinds zij ongeveer dertien jaar geleden in het logeerhuis kwam, dat toentertijd in mijn 

ouderlijk huis gevestigd was. Wij hadden elk weekend en in de vakanties een kleine groep kinderen 

met zorgvragen over de vloer voor dag- en logeeropvang. Samen, en met een paar begeleiders, hielden 

zij weekend of vakantie in een ‘gewoon’ huis, te gast bij ons als gezin.  

Romee en ik zijn ongeveer even oud en we kennen elkaar dus van vroeger, maar in de loop der jaren 

zijn onze levens behoorlijk anders gelopen. Op dit moment zit ik in de laatste fase van mijn twee 

opleidingen Humanistiek en Zorgethiek en Beleid. Na zeven jaar op de Universiteit voor Humanistiek 

gezeten te hebben, ben ik in de nabije toekomst klaar (hoewel ik ook druk en onzekerheid voel) om 

geïnspireerd en vol ambities het werkveld te betreden. Ik ben probleemloos van de basisschool, via de 

middelbare school naar een universiteit gegaan waar ik ‘leer over het leven’. Ik heb veel kennis 

opgedaan en leef een leven “zoals het hoort”, aldus Romee, terwijl zij naar eigen zeggen geen normale 

jeugd heeft gehad, op dit moment stilstaat en ook bang is voor wat komen gaat. Hoewel ze heel 

leergierig is, heeft ze niet kunnen leren zoals ik, wel heeft ze op andere wijze levenservaring 

opgedaan.  

In haar leven worstelt Romee met een intussen complex en dik (medisch) dossier, pijnlijke ervaringen 

uit het verleden, het zorgsysteem waarin ze vast is komen te zitten en waarin ze zich niet gezien of 

geholpen voelt. Ze heeft naar eigen zeggen geen ‘normale’ ontwikkeling doorgemaakt, en het leven in 

de GGZ heeft haar steeds verder doen wegzakken in de put. Door de uitdagingen in haar leven, en 

daarmee haar unieke perspectief op het (samen)leven, heeft ze een verhaal te vertellen. Een verhaal 

waar ik me persoonlijk door aangesproken voel, omdat ik haar ken. Van vroeger uit herinner ik mij 

Romee onder andere als begripvol, mondig, slim, doortastend, creatief, precies en zorgzaam. Dat zijn 

eigenschappen die nu niet tot hun recht komen. In plaats daarvan regeren momenteel boosheid, 

wantrouwen, angst, lichamelijke en psychische klachten, moegestreden zijn en door willen, maar niet 

meer weten hoe.  

Ik ben Zorgethiek gaan studeren, omdat ik in mijn leven in aanraking ben gekomen met verhalen als 

die van Romee, en omdat deze verhalen mij ook op een meer politieke manier aanspreken. Het roept 

bij mij namelijk ongeloof op: hoe kan het dat iemand zoals zij zo ‘opgegeven’ wordt en niet het gevoel 

heeft mee te tellen en gezien te worden in de maatschappij?  

Samengevat vraag ik me af hoe je als individu omgaat met zo’n situatie. Hoe geef je dan betekenis aan 

je leven? Maar ook: welk werk heeft de samenleving hierin te doen? Het betreft een spanning tussen 

(gegeven de omstandigheden) iets van je leven zien te maken versus een situatie en een systeem die 

het je heel moeilijk kunnen maken. En dat in een tijd waarin je ‘jezelf moet maken’, ‘het moet maken’ 

en nog heel veel meer moet. Hoe is het om in zo’n samenleving te leven, en hoe is dat eigenlijk voor 
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mijzelf? Waarin verschillen onze verhalen, waar kruisen ze elkaar, en waar zouden ze elkaar meer 

kunnen opzoeken? Hierover wil ik middels een duo-etnografie in gesprek met Romee.  

Bovengenoemde vragen vloeien voornamelijk voort uit mijn studie Humanistiek, waarin vragen 

centraal staan zoals: “Wat geeft ons leven zin en kleur? Hoe moeten we omgaan met verschil? Hoe 

richten we een rechtvaardige samenleving in? En hoe doen we dat als we uitgaan van het vermogen 

van mensen om samen te leren ten aanzien van die vragen?” (Robbesom, 2017, p.78). Het is de 

zorgethiek die mij in deze zoektocht nieuwe invalshoeken en kritische inzichten aanreikt. Deze studie 

wijst mij erop dat ieder mens inherent kwetsbaar is en in meer of mindere mate afhankelijk is van 

onderlinge zorg. Dus ook mijn leven loopt niet altijd vanzelf, en ook ik ken onzekerheid en 

machteloosheid, hoewel misschien van een andere orde. Ook dat zal in deze duo-etnografie aan bod 

komen.  

Vanuit onze gedeelde kwetsbaarheid2, onze particuliere, maar ook deels overlappende ervaringen 

zullen wij onze verschillende posities in de samenleving doordenken. Aan tafel reflecteren we samen 

op de context waarin wij ons bevinden, om zo tot persoonlijke aanbevelingen te komen voor een meer 

caring democracy. Een politiek samenzijn waarin de Romee’s onder ons niet van meet af aan 

buitenspel worden gezet, maar hun stem kunnen laten gelden, zodat we daar allen van kunnen leren. In 

deze duo-etnografie vertrek ik vanuit de persoonlijke overtuiging dat we dan dichter bij de kern komen 

van waar het in het (samen)leven wezenlijk om gaat.  

 

  

 
2 Zonder te ontkennen dat sommige mensen kwetsbaarder zijn dan anderen, vertrekt de zorgethiek vanuit het idee van gedeelde 
kwetsbaarheid. In plaats van kwetsbaarheid te beperken tot bepaalde specifieke levens of omstandigheden, wordt kwetsbaarheid gezien als 

inherent aan mens-zijn, vanwege onze belichaamde, sociale en affectieve aard (Mackenzie et al., 2014; van Wijngaarden, Goossensens & 

Leget, 2018).   
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1.2. Maatschappelijke relevantie 

Vele onderzoekers voor ons hebben de samenleving van nu kritisch geëvalueerd. Hieronder bespreek 

ik een aantal hoofdlijnen van deze observaties waar deze duo-etnografie op voortbouwt, maar ook een 

kritische aanvulling op wil zijn.  

1.2.1. De neoliberale meritocratie: je moet jezelf maken en ‘het maken’  

Verhaeghe (2012) wijst erop dat de westerse mens het nog nooit zo goed had qua welvaart, maar zich 

nog nooit zo slecht gevoeld heeft; er heerst stress, onrust en onbehagen in de samenleving. Hij wijt de 

hedendaagse exponentiële stijging van depressies, burn-outs en angststoornissen aan de opdrachten die 

we van de maatschappij krijgen: we moeten onszelf  maken - je moet je eigen levensloop construeren - 

en daarbij moet je ‘het maken’.   

Hoewel vaak wordt gezegd dat het gezag van geloof ofwel ‘de grote verhalen’, is afgenomen, vloeien 

bovenstaande opdrachten voort uit een nieuwe ideologie die, zonder dat we het echt door hebben, 

prominent aanwezig is in de samenleving, namelijk die van de ‘neoliberale meritocratie’ (Verhaeghe, 

2011).  Een meritocratie houdt in dat je maatschappelijke positie meer en meer wordt bepaald door je 

geleverde prestaties dan door bijvoorbeeld je afkomst. Hierbij wordt verondersteld dat iedereen gelijke 

kansen heeft om talenten te ontplooien en zich te bewijzen om zodoende op de sociale ladder te stijgen 

(Swierstra & Tonkens, 2008). Verhaeghe (2011) wijst erop dat de hedendaagse meritocratie is ingebed 

in een gedigitaliseerde, razendsnelle en geglobaliseerde vrije markt, en dus in de hand wordt gewerkt 

door het neoliberalisme. Het neoliberalisme veronderstelt dat de markt de institutie is die het beste in 

staat is om geschillen op te lossen, middelen toe te wijzen en ruimte te bieden voor individuele keuze. 

Samenlevingen zouden het beste werken wanneer mensen (die als rationele actoren worden 

beschouwd) ‘vrij zijn’ om (via de markt) eigen keuzes te maken. In het neoliberale wereldbeeld 

worden mensen vooral gezien als werknemers en consumenten, die over autonomie en duidelijke 

ideeën over hun 'voorkeuren' beschikken. Het neoliberalisme is hiermee niet alleen een beschrijving 

van het economische leven, maar ook een ethisch systeem dat zich focust op persoonlijke vrijheid en 

verantwoordelijkheid, en het voor jezelf zorgen (Tronto, 2013, p. 37-38). Hierbij moet worden 

opgemerkt dat ‘het neoliberalisme’ een veelgebruikte en omvangrijke, maar ook diffuse term is. Echter 

biedt het ook, hoewel het niet alomvattend is, een duiding van de huidige tijdsgeest en de wijze 

waarop onze maatschappij is ingericht. Daarbij is het neoliberalisme een gewichtig concept binnen de 

zorgethiek waarop zij ageert. Daarom is ervoor gekozen om dat ook als zodanig in dit onderzoek te 

erkennen, en hierbij bovenstaande uitleg van zorgethica Joan Tronto te volgen.   

Mede als gevolg van het door concurrentie gedreven kapitalistische marktsysteem, dat op 

efficiëntievergroting, rationalisatie, optimalisatie, technische versnelling en economische groeidwang 

is gericht, heeft de laatmoderne mens3 de neiging om steeds vooruit te willen, zich te willen 

 
3 In het theoretisch kader (zie hoofdstuk 2) wordt verder ingegaan op het de gehanteerde definitie van laatmoderniteit. 
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verbeteren, te ontwikkelen of te versterken (Rosa, 2016). Al met al heerst in onze westerse 

samenleving het grote verhaal dat mensen competitieve wezens zijn, die uit zijn op eigen profijt en 

prestaties. Het idee bestaat dat persoonlijk slagen of mislukken van eigen keuzes en inspanningen 

afhangt, en dat een druk en bruisend leven wijst op professioneel en sociaal succes. In de ratrace 

vergelijken we onszelf constant met anderen en de lat ligt hoog. Die prestatiedwang, 

maakbaarheidsideologie en concurrentiezucht maken ons ziek, omdat we van nature sociale wezens 

zijn, maar elkaar nu als concurrenten zien, aldus Verhaeghe (2012). Hij noemt de neoliberale 

meritocratie dan ook dodelijk voor de samenleving als gemeenschap (Verhaeghe, 2011). 

1.2.2. Maatschappelijke versnelling en de retoriek van het moeten  

Rosa (2016; 2017) problematiseert het bovengenoemde proces door te stellen dat we intussen 

meerennen in een tredmolen, enkel om die draaiende te houden. Onze inspanningen zorgen er enkel 

voor dat we collectief het versnellingssysteem in stand houden. In de laatmoderne tijd ervaren we de 

krachten van de maatschappelijke versnelling niet langer als een moderne bevrijding, maar als een 

constante repressieve macht. Het sluit aan bij wat Habermas (1987) de ‘kolonisering van de 

leefwereld’ noemde; de markt en overheidsbureaucratieën zijn bepalend geworden voor de leefwereld 

in plaats van dat systemen zich ontwikkelen binnen de kaders van de leefwereld.  

We zijn volgens Rosa vast komen te zitten in een retoriek van het moeten. In de snel veranderende 

wereld voelen we de behoefte om meer te doen in minder tijd. We hebben constant het gevoel van 

alles te moeten, niet alleen van onszelf, maar we voelen ook druk van buitenaf. Dat maakt dat we ons 

ook schuldig kunnen voelen als we het idee hebben niet te voldoen aan de (geïnternaliseerde) 

maatschappelijke verwachtingen. Volgens Rosa staan we voor ons gevoel regelmatig op een ‘gladde 

helling’: we zijn bang om in de ratrace onderuit te glijden, niet langer overeind te kunnen blijven 

staan. We voelen angst om achterop te raken, achtergelaten te worden of ongeschikt bevonden te 

worden (Rosa, 2016).   

Na het afwerken van onze to-do lists belonen we onszelf voor het harde werken door te consumeren, 

maar dat ligt vaak niet in lijn met wat we ten diepste willen. Zodoende doen we dingen en streven we 

doelen na die we eigenlijk niet echt willen, aldus Rosa. De laatmoderne mens vergeet als het ware een 

beetje wie die4 en hoe die eigenlijk wil zijn. Dit maakt volgens Rosa dat onze relatie met de wereld 

verstomd raakt. We raken vervreemd van de natuur, de gereedschappen, de mensen, de dingen, en 

uiteindelijk onszelf, omdat we instrumentele relaties aangaan met de natuur, zelfoptimalisering 

nastreven en ons competitief opstellen ten opzichte van andere mensen (Rosa, 2016, p. 143-144). Het 

 
4 Vanuit feministisch oogpunt is ervoor gekozen om een genderinclusieve aanspreekvorm te hanteren in deze scriptie (die/diens), in plaats 

van dat de -nu nog standaard- mannelijke aanspreekvorm (hij/zijn) wordt gebruikt wanneer er naar zoiets als ‘de laatmoderne mens’ wordt 

verwezen. Zie voor meer uitleg bijvoorbeeld: Abels, E.(04-06-2019). Genderinclusieve aanspreekvorm. Geraadpleegd via: 
https://www.degenderfilosoof.nl/genderinclusieve-aanspreekvorm/ op 09-06-2020 



   

 

17 

 

idee van vooruitgang komt hierdoor op de tocht staan, want zowel onze lichaam en geest als onze 

aarde raken opgebrand (Rosa, 2016). 

1.2.3. Resonantie als antwoord op de vervreemding 

Rosa (2016) ziet onze dagelijkse praktijk en de dominante instituties gevoeliger maken voor 

resonantie als antwoord op de vervreemding. Volgens Rosa moeten we resonantieruimtes vestigen en 

veiligstellen om het gevoel dat we deel uitmaken van de wereld waarin we leven te stimuleren. Met 

resonantie bedoelt hij:  

 Een modus van de relatie tot de wereld waarin het subject en de wereld elkaar wederzijds ‘bereiken’, 

zodat er een antwoord relatie ontstaat die transformatieve effecten tot stand brengt, omdat ze de 

verhouding tot de wereld als het ware vloeibaar maakt. In een resonantie-ervaring wordt een subject 

door iets of iemand anders dat het aangaat en als het ware aanspreekt, geraakt (geaffecteerd), terwijl 

het daarop tegelijk (emotioneel en lichamelijk) antwoordt en daarbij het gevoel krijgt zelfwerkzaam te 

zijn (Rosa, 2016, p. 138-139). 

 

Deze niet-instrumentele en betekenisvolle ontmoetingen met iets of iemand kan het subject 

bijvoorbeeld vinden in de kunst, de natuur, ambacht, muziek, de politieke gemeenschap of het gezin. 

Om elkaar daadwerkelijk te bereiken vraagt resonantie om spreken met de eigen stem, voldoende 

openheid, de bereidheid om zich kwetsbaar op te stellen en een wil om te veranderen. Rosa stelt echter 

dat de heersende ervaring van tijdsdruk, angst en stress ervoor zorgt dat men zich niet gemakkelijk 

openstelt voor dat wat niet doelmatig lijkt, en dus minder ontvankelijk is voor de gedachten of 

gevoelens van een ander. Rosa noemt in dit kader dat we niet tegelijkertijd kunnen resoneren en 

concurreren.  

1.2.4. Resoneren en (niet mee kunnen) concurreren 

Niet iedereen in de samenleving versnelt echter op hetzelfde tempo. Sommigen onttrekken zich 

bewust van de moderne samenleving en haar tijdregimes. Anderen worden gedwongen om langzamer 

te gaan dan de norm, zoals mensen die ziek, werkloos, arm, of ouder zijn (Rosa, 2003). Degenen met 

geprivilegieerde posities beginnen uitgerust en met de juiste uitrusting aan de race. Zij lopen zo hard 

als ze kunnen, en moeten al hun beschikbare energie investeren en hun potentieel ten volste te 

benutten om te kunnen blijven concurreren en het hoofd boven water te houden. Voor degenen met 

een aanzienlijke achterstand heeft het in dat opzicht al bijna geen zin meer om aan die race te 

beginnen. Rosa noemt hen het ‘precariaat’; de duurzaam uitgesloten groepen van de samenleving 

(Rosa, 2016, p. 64-65). Ook Romee geeft aan dat ze nooit heeft kunnen deelnemen aan de ratrace. 

Hierdoor rijst de vraag: hoe ervaart zij de retoriek van het moeten en de maatschappelijke versnelling? 

Hoe uit de vermeende vervreemding zich bij haar?   
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Rosa pleit ervoor dat sociale wetenschappen vragen moeten stellen die in het dagelijkse (laatmoderne) 

leven van mensen weerklank vinden, maar over welke mensen heeft hij het dan (Rosa, 2016, p.7)? Het 

is namelijk opvallend dat hij in zijn maatschappij-analyse de autonomous career man (Walker, 2000) 

die zijn hoofd nog net wel of net niet meer boven water weet te houden, als uitgangspunt neemt. Hij 

spreekt zodoende enkel voor en over de mensen die in de race het punt op de berg hebben weten te 

bereiken waar die gladde helling zich bevindt. Voor iemand als Romee is weinig ruimte in zijn theorie. 

Iemand die niet aan de wedstrijd heeft kunnen meedoen is er immers niet mee geholpen wanneer een 

koploper met stressklachten weer zelfwerkzaamheid ervaart door zich één te voelen met de natuur, of 

door geraakt te zijn door literatuur. Het is ook de vraag in hoeverre iemand in een gemarginaliseerde 

(en mogelijk meer afhankelijke) positie op een vergelijkbare manier zelfwerkzaamheid kan ervaren. 

Met andere woorden: hoe groot is die wereld waar het individu in Rosa’s termen ‘antwoordend’ 

tegenover staat?  

De moderne nadruk op het zelfredzame individu is zogezegd in Rosa’s werk te herkennen. Rosa 

spreekt voornamelijk over het verbeteren van de kwaliteit van leven voor het individu. De kwaliteit 

van samenleven, waarin mensen verschillende posities innemen binnen en buiten de ratrace, blijft 

onderbelicht. Hoewel Rosa het ‘precariaat’ eenmalig zijdelings noemt (waarbij het al opvallend is dat 

hij de precaire dimensie slechts aan enkele groepen toeschrijft, zie de volgende paragraaf), gaat hij 

daar in zijn teksten verder niet op in. Hij stelt verder niet de politieke vraag wie in de samenleving met 

de eigen stem kan spreken om zodoende tot resonantie te komen, en wie niet. Wel zegt hij dat je je 

voldoende kwetsbaar en open moet opstellen en je moet willen laten veranderen door de ander of het 

andere. Dit lijkt echter een verkapte vorm van actorschap of zelfrealisering. Het impliceert dat de 

verantwoordelijkheid daarvoor bij jezelf ligt, dat het een individuele opgave is. Wel noemt hij, 

wederom eenmalig, dat bijvoorbeeld het onderwijs een grote rol speelt bij het opbouwen van resonante 

relaties. De ‘verliezers van dit stelstel’ hebben meer moeite om zich de wereld eigen te maken en 

daarmee zijn de mogelijkheden om je te laten aanspreken volgens Rosa ongelijk verdeeld. Daar blijft 

het echter bij: op deze twee plekken na wordt er door Rosa niet dieper ingegaan op ‘het precariaat’ of 

‘de verliezers van het stelsel’. Rosa vraagt zich niet af hoe we er bij het creëren en veiligstellen van 

resonantieruimtes voor kunnen zorgen dat dit ook de ruimte is van ‘de verliezers van het stelsel’, en 

dat ook zij hier zeggenschap over hebben. Rosa zegt dat je niet gelijktijdig kunt concurreren en 

resoneren, maar vergeet de vraag wat er gebeurt met je resonantie-mogelijkheden als je niet kunt 

meeconcurreren. 

Kortom, als we aannemen dat meer resonantie de sleutel is tot minder vervreemding van dat wat wij 

ten diepste het belangrijkst vinden in het leven, hoe kunnen we er dan voor zorgen dat ook degenen 

die niet meehollen in de ratrace kunnen meeresoneren en hun eigen stem kunnen laten gelden? Welke 

antwoorden en transformaties, om in Rosa’s termen te spreken, biedt dat over en weer? Wat leren we 

hiervan over goed samenleven? Dat zijn urgente vragen in een samenleving waarin de ‘winnaars’ en 
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de ‘verliezers’ in de competitie steeds verder uit elkaar komen te staan (Swierstra & Tonkens, 2008), 

want de ‘sterken’ vertrappen de ‘zwakken’, terwijl die eerste groep ondertussen zelf massaal ten prooi 

valt aan depressies en burn-outs (Verhaeghe, 2012). 
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1.2.5. Het geslaagde leven vs. het overleven 

Zorgethicus Vosman (2018) wijst op het mythische karakter van het ideaal van het alsmaar vooruit en 

beter moeten dat in de samenleving aanwezig is. In tegenstelling tot Rosa doet Vosman dat door de 

aandacht te vestigen op een groep die vaak over het hoofd wordt gezien: ‘de overlevers’. ‘Overleven’ 

contrasteert met het idee van zelfrealisering, omdat daarin niet het groeien, maar het alledaags 

doorzetten ‘zolang het gaat’ centraal staat, en waarin het stilstaan en de beweging naar beneden ook 

niet uitzonderlijk zijn. Vosman doelt op de mensen wiens geleefde leven wordt bepaald door 

ingrijpende gebeurtenissen en onderwerping aan systematische invloeden. Zij kennen de steiltes die in 

mensenlevens aanwezig kunnen zijn als geen ander, en moeten hier voortdurend tegenop lopen. Zij 

ervaren het leven als moeitevol. Zij steken hun energie in het verdragen en uithouden ervan. Zij 

ondergaan het leven meer dan dat zij het idee hebben ‘actor’ te zijn.  

Anderzijds noemt Vosman een groep mensen die niet in de penarie zitten. Hij doelt op mensen die op 

zelfontplooiing en veerkracht georiënteerd zijn, zij die ergens naartoe leven en daarin ‘belonging’ en 

‘believing’ zijn, en dus wel veel ‘agency’ ervaren. Net zoals dat ik, mede door mijn studie 

Humanistiek, georiënteerd ben op de vraag ‘wat geeft mijn leven zin?’ en ik de antwoorden hierop 

actief probeer te integreren in mijn dagelijkse leven en mijn toekomstplannen als stip op de horizon. 

Hoewel die laatste groep zich op het ‘goede leven’ oriënteert, komen ook deze mensen in zekere zin in 

aanraking met ‘overleven’, omdat ook zij worden geconfronteerd met het niet-bereikte, het niet-

gelukte, het onvolmaakte, het niet-maakbare, het kwetsbare. Vosman wijst erop dat zowel ‘de 

overlevers’ als ‘de zelfontplooiiers’, hoewel misschien in andere mate, te maken hebben met de 

precaire dimensie in het leven, zoals het gevoel te hebben het (mogelijk) ‘niet te redden’.  

Vosman acht het nodig om middels kwalitatief-empirisch onderzoek uit te zoeken wat leven met het 

ideaal van zelfrealisatie teweegbrengt. De urgentie van dit onderzoeksthema is hierboven aan de hand 

van het werk van Verhaeghe en Rosa reeds toegelicht. Met Vosmans idee over het ‘overleven’ kan dit 

thema dieper en kritischer doordacht worden. Hij ziet het overleven niet als ideaal of als kritiek op 

onderdrukking, maar benoemt wel de potentie om het politieke – in zijn woorden: “de stroom van bij 

elkaar komen, wrijving, tot begrip komen en conflict – te transformeren.” (Vosman, 2018, p. 34). Het 

helpt ook om oog te hebben voor de klassenbepaaldheid van het ideaal van zelfrealisatie. Deze duo-

etnografie borduurt daarom voort op dit gestelde contract tussen het overleven versus het ideaal van 

het geslaagde leven, waarin respectievelijk Romee’s positie en die van mij vertegenwoordigd zijn.  

Hierbij wil ik wel benoemen dat zorgvuldigheid geboden is bij het hanteren van deze categorieën. Zo 

wil ik ervoor waken om ‘de overlevers’ als ‘de slachtoffers’ neer te zetten en te benaderen. Ik acht het 

essentieel om het contrast te expliciteren om verschillen zichtbaar te maken, maar ik wil er ook 

rekening mee houden dat mensen die in die categorieën kunnen worden ingeschaald niet te 

generaliseren zijn of tot die categorieën kunnen worden gereduceerd. Het is eerder de vraag hoe deze 
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categorieën specifiek op Romee en mij doorwerken, dan dat wij deze categorieën volledig 

representeren.  

In deze duo-etnografie spreken een ‘zelfontplooier’, die in de positie is om wetenschappelijk 

onderwijs te genieten, en iemand die normaliter niet in die wereld meespreekt, maar thuis haar dagen 

probeert door te komen. In navolging van Tronto klinken beide stemmen in dit onderzoek, omdat: 

“Everyone, from the richest to the poorest, from the most self-reliant to the most dependent, has to sit 

down at the table and be involved in the renegotiation of caring responsibilities.” (Tronto, 2013, 

p.170). Door Romee’s stem, die vanuit het maatschappelijke ideaal bezien spreekt vanuit een minder 

‘geslaagde positie’ dan de mijne, even geldig te laten zijn, zetten we het ideaal van het geslaagde leven 

automatisch op het spel. Haar aanwezigheid “disrupts, shakes up and interrogates the normative 

position. (…) [It]demands us to think again about the values and consequences of what we desire.” 

(Goodley & Runswick-Cole, 2016, p. 4). Naast dat het voor mensen zoals Romee de nodige erkenning 

kan geven om aan tafel mee te kunnen spreken (Goodley & Runswick-Cole, 2016), hebben verhalen 

als die van haar dus ook een kritische potentie (zowel op maatschappelijk en wetenschappelijk vlak):  

 [It] has the radical potential to trouble the normative, rational, independent, autonomous subject that 

is so often imagined when the human is evoked, social policies are made, social and human sciences 

are developed and forms of activism are enacted. (…) [It] asks us to consider how we value the human 

and what kinds of society are worth fighting for (Goodley & Runswick-Cole, 2016, p. 2-3). 

 

 Their lives direct us to the point and purpose of philosophy – the pursuit of wisdom. Their lives help us 

in our quest to discern what the meaning of life is; what makes life worth living (…); what justice and 

equality are (Kittay, 2002, p. 239). 
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1.3. Wetenschappelijke relevantie 

De zorgethiek lijkt een antwoord te bieden op de problematiek die door onder andere Verhaeghe en 

Rosa is aangekaart. De zorgethiek is namelijk in essentie een kritiek op het ideaal van het ‘geslaagde 

leven’ (Vosman, 2018). De zorgethiek staat een  mensbeeld voor waarin de mens als inherent 

kwetsbaar en mede-afhankelijk wordt beschouwd. Daarbij wil de zorgethiek de ‘ieder-voor- zich’-

mentaliteit bestrijden door zorgzaamheid in de samenleving te cultiveren, in plaats van dat zorg5 naar 

het privédomein wordt verdreven. Het is dus een alternatieve ethiek waarin niet de ‘autonomous career 

man’ centraal staat en men niet gevangen zit in de retoriek van ‘winnaars’ en ‘verliezers’ (zie 

bijvoorbeeld Tronto, 1993). 

De zorgethiek is ontstaan als kritiek op de moderniteit en haar autonome liberale mensbeeld, maar 

Vosman en Niemeijer (2017) problematiseren dat de discipline nog theoretisch onderontwikkeld is ten 

opzichte van de tegenwoordige laatmoderniteit. Zo bekritiseren zij Tronto’s (2013) zorgethisch-

politieke concept van verantwoordelijkheid door te stellen dat macht subtieler werkt dan Tronto doet 

voorkomen. Volgens Tronto is de zorg en daarmee ook de mensen die meer of andere zorgbehoeften 

hebben dan de mensen in het centrum van de macht gemarginaliseerd. Zij pleit voor een samenleving 

waarin meer (gedeelde) verantwoordelijkheid wordt genomen om te zorgen. Volgens Vosman en 

Niemeijer heeft Tronto hierbij echter geen aandacht voor de algemene verspreiding van onzekerheid in 

de laatmoderne samenleving die ons allen, evengoed de meer dominante mensen, kan overspoelen. 

Precariteit is de onzekerheid over de positie die je inneemt in de samenleving, in het heden en de 

toekomst. Het gaat niet enkel over ‘de kwetsbare’ of ‘gemarginaliseerde’ groepen die onderdrukt 

worden door de dominante mensen, maar over een meer subtiele werking van macht die ons allen treft. 

Alle mensen worden kwetsbaar gemaakt in de polis door onderdeel te zijn van de politieke orde van de 

complexe laatmoderne samenleving (Marchart, 2013; Vosman & Niemeijer, 2017). 

Dit maakt dat de verantwoordelijkheid om te zorgen voor onszelf, de ander en de wereld, opnieuw 

doordacht moet worden, rekening houdend met de laatmoderne complexiteit. Het is volgens Vosman 

en Niemeijer daarom van belang om de zorgethiek opnieuw te doordenken door lokale politieke 

ervaringen en de context en praktijken waarin die zich bevinden als uitgangspunt te nemen in 

onderzoek, en zodoende de laatmoderniteit in het hart van de zorgethiek te plaatsen. In het kleine 

bevindt zich het grote, aldus Visse (2014). Dat is waarom persoonlijke ervaringen uit twee 

verschillend gepositioneerde particuliere levens in dit zorgethische onderzoek als uitgangspunt worden 

genomen. Beide levens worden op hun eigen manier beïnvloed door de complexiteit van de 

laatmoderniteit en bijbehorende onzekerheid. Door beide posities in dialoog te brengen, wordt er 

 
5 Onder ‘zorg’ wordt het volgende verstaan: “A species activity that includes everything that we do to maintain, continue, and repair our 

‘world’ so that we can live in it as well as possible. That would include our bodies, ourselves, and our environment, all of which we seek to 
interweave in a complex, life-sustaining web.” (Fischer & Tronto, 1991, p. 40). 
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gepoogd om op een meer gelaagde manier te kijken naar het concept ‘caring democracy’ en het 

bijbehorende concept van verantwoordelijkheid. 
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1.4. Schematische samenvatting: maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie  
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1.5. Vraagstelling en doelstelling 

Naar aanleiding van het bovenstaande luidt de vraagstelling van dit onderzoek als volgt:  

Hoe ziet (samen)leven in een precaire en laatmoderne samenleving eruit voor ‘overlevende’ versus 

‘geslaagde’ mensen, zoals respectievelijk Romee en ik? En tot welke aanbevelingen komen wij om tot 

een meer caring democracy te komen?  

Deelvragen:  

1. Hoe ervaren wij ‘de retoriek van het moeten’ en de maatschappelijke versnelling in ons 

dagelijkse leven? 

2. Welke mogelijkheden hebben wij te midden van die context om met onze eigen stem te 

spreken? 

3. Wat betekent onze samenkomst vroeger in het logeerhuis voor ons?  

4. Wat betekent onze samenkomst nu tijdens dit onderzoek voor ons? 

Doelstelling: Het doel achter deze vraagstelling is om op te sporen wat van belang is of op het spel 

staat in twee particuliere levens in de laatmoderne en precaire samenleving. Door deze verschillend 

gepositioneerde ervaringen in dialoog te brengen, en de plekken waar zij samenkwamen (vroeger in 

het logeerhuis en nu tijdens dit onderzoek) wordt beoogd om tot politieke informatie te komen over de 

(her)verdeling van de huidige caring responsibilities, mede omdat er iemand vanuit de marge aan tafel 

aanschuift. Hierbij wordt geprobeerd om de complexiteit van de laatmoderniteit in acht te nemen. 

Daarnaast is het doel om een bescheiden bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de duo-

etnografie als relatief nieuwe onderzoeksmethode voor de zorgethiek door te reflecteren op het gebruik 

van ervaringskennis in wetenschappelijk onderzoek. 
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2. Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk worden een aantal concepten verder toegelicht, zoals de reflexieve laatmoderniteit en 

de dynamieken die daarbij horen. Hierbij wordt ook de (zorgethische) kritiek op deze concepten 

besproken, wat vervolgens leidt tot de uitleg van Tronto’s pleidooi voor een meer ‘caring democracy’.  

2.1. De reflexieve laatmoderniteit 

In dit onderzoek wordt de moderniteit, die is ontstaan vanaf de zestiende eeuw, opgevat als de tijd 

waarin de wereldorde niet meer vastligt of als heilig wordt beschouwd, en onthechting van de 

traditionele gemeenschap plaatsvindt. Onder invloed van de Verlichting en de ontwikkeling van 

wetenschap en technologie wordt er daarentegen geloofd in het menselijke verstand, individualiteit, 

vrijheid en maakbaarheid. Met als gevolg dat ieder mens voortaan zelfstandig en zelfbewust diens 

levensloop moet construeren (Dohmen, 2006). Beck beschrijft het als volgt:  

 We live in an age in which the social order of the national state, class, ethnicity and the traditional 

family is in decline. The ethic of individual self-fulfillment and achievement is the most powerful 

current in modern society. The choosing, deciding, shaping human being who aspires to be the author 

of his or her own life, the creator of individual identity, is the central character of our time 

(Beck, 2000, p. 22-23). 

 

In de radicalisering van dit gedachtegoed ontstaat de laatmoderniteit, aldus Giddens (1991). Dat is de 

tijd waarin de moderniteit extremen vormen aanneemt, wat resulteert in fundamentele onzekerheid, 

zoals hieronder verder uitgelegd zal worden.  

De genoemde onttraditionalisering en individualisering kunnen als een verrijking beschouwd worden, 

wegens de enorme verkregen individuele vrijheid om zelf de route door het leven te bepalen. Echter, 

deze nadruk op zelfbepaling brengt ook een zware verantwoordelijkheid met zich mee, en vereist een 

hoge mate van reflexiviteit. Het leven blijkt niet zo transparant en met de rede te overzien te zijn, zoals 

de vroege modernisten dachten (Dohmen, 2006; de Lange, 2006). Beck (2002) duidt dit krachtig in 

zijn werk door te stellen dat je je eigen leven moet zien te leven “in a runaway world”. Dohmen 

(2006) en De Lange (2006) leggen aan de hand van Giddens’ (1991) concept van ‘reflexieve 

moderniteit’ uit dat  het ‘ik’ voortdurend betekenis moet geven aan vragen als ‘wie ben ik?’, ‘wie wil 

ik zijn?’ en ‘hoe behoor ik te leven?’, die het ik vervolgens moet vertalen naar alledaagse beslissingen 

over hoe zich te gedragen, met wie om te gaan, hoe zich te kleden, wat te eten, en andere zaken. Het 

laatmoderne individu moet zogezegd een calculerende manager van diens levensloop zijn, wat een 

fragiele constructie blijkt te zijn, die in het licht van nieuwe informatie of omstandigheden 

voortdurend om herziening vraagt. Volgens Giddens hebben we maar één keuze, en dat is dat we 

moeten kiezen, elke keer opnieuw, en wel in een risicosamenleving waarin fundamentele onzekerheid 

heerst over de verantwoordelijkheid die we moeten dragen en allerlei gevaren die ons bedreigen. 

Giddens noemt de laatmoderne wereld apocalyptisch. We zouden te maken hebben met risico's die 
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vorige generaties niet kenden, zoals nucleaire wapens en de huidige ecologische catastrofe. Dit soort 

dreigingen verschijnen dagelijks op ons netvlies. In ons dagelijkse leven vindt een voortdurende 

dialectische beweging tussen het lokale en het globale plaats. Individuen worden vanwege de 

'openheid' van het tegenwoordige sociale leven, de pluriformiteit aan contexten waartoe het individu 

zich moet verhouden, en de diversiteit aan 'autoriteiten' gedwongen om met zichzelf te onderhandelen 

over een breed scala aan (tegenstrijdige) leefstijlkeuzes:  

 People struggle to live their own lives in a world that increasingly and more evidently escapes their 

grasp, one that is irrevocably and globally networked (…) Social reflexion – the processing of 

contradictory information, dialogue, negotiation, compromise – is almost synonymous with living your 

own life. Active management is necessary for the conduct of life in a context of conflicting demands 

and a space of global uncertainty (Beck, 2000, p. 25). 

 

Het reflexieve zelf dient, zonder een beroep op het gezag van traditie te kunnen doen, kansen en 

risico’s van het eigen handelen af te wegen, verkregen informatie te beoordelen, keuzes te maken en te 

herzien en zodoende een eigen lifestyle te ontwikkelen, te midden van dominante institutionele 

invloeden die het ‘vrije individu’ wel degelijk aan gedragsregels en controle- en meetsystemen 

onderwerpen (Giddens, 1991). Enerzijds zijn we dus volkomen vrij, anderzijds worden we sterk 

gereguleerd door gevoelde maatschappelijke verplichtingen (Rosa, 2016, p. 80). Het individu zou zich 

vrijer voelen dan ooit: “noch de koning of de kerk, noch de gegevenheden van de natuur mogen ons nu 

nog ‘voorschrijven’ hoe we moeten leven” (Rosa, 2016, p. 125). Tegelijkertijd komt het individu in 

aanraking met een grote hoeveelheid aan opvattingen over het goede leven en keuzemogelijkheden. 

De logica van de concurrentie en versnelling bepaalt met name ons handelen, en niet zozeer ons 

autonome zelf, aldus Rosa. 

2.2. Kritiek op de keuzebiografie 

De Lange (2006) merkt op dat een aantal groepen burgers zich helemaal niet of slechts gedeeltelijk 

kunnen herkennen in het beeld dat hun levensloop uit zelfgemaakte keuzes bestaat. Zo heeft het 

moderne liberale discours weinig tot geen aandacht voor de manier waarop factoren zoals gender, 

gezondheid, opleidingsniveau of culturele achtergrond meebepalen welke keuzes iemand 

daadwerkelijk maakt of kan maken (Den Daas, 2006). In de laatmoderne samenleving wordt de 

afstand vergroot tussen de mensen die toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van nieuwe 

geavanceerde sociale, culturele en technologische bronnen in het onderwijs, de zorg en de nieuwe 

media, en mensen die dat niet hebben, omdat zij afwijken van de ‘standaard mens’ op wie beleid en 

processen zijn gebaseerd (Van Houten, 1999; Jacobs, 2002).  

Volgens Den Daas (2006) is het niet verstandig om ervan uit te gaan dat de keuzes en kansen voor 

iedereen gelijk zijn, terwijl de ideologie van zelfsturing wel de (geïnstitutionaliseerde) norm is waar 

men zich (en elkaar) aan meet (Den Daas, 2006). Ganzevoort (2006, p. 100) voegt hier nog aan toe 
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dat: “het denken vanuit het concept van de keuzebiografie [wel de ruimte laat] om anders te zijn dan 

anderen, [om] eigen wegen in te slaan, maar [dat het intussen geen oog heeft] voor wie door de 

omstandigheden en gebeurtenissen anders is. (…) In een tijd waar steeds meer maakbaar lijkt te zijn in 

het menselijk bestaan, is een geschonden of getraumatiseerd leven een anomalie.” 

Daarbij moet niet vergeten worden dat ieder mens constant processen in het leven ondergaat. Zo zijn 

mensen onderhevig aan factoren als de tijd, materiële omstandigheden, gedrag van andere mensen, 

ziekte et cetera. Mensen zijn dus naast actors ook constant passible, ofwel: lijdelijk.  Het idee van 

‘human agency’ dient dus genuanceerd te worden. Mensen ondergaan het leven ook grotendeels in 

plaats van dat zij primair actor zijn (Vosman, 2008; in navolging van Ricoeur, 1960).  

2.3. Kritiek op de risicosamenleving  

Er is ook kritiek op het concept van de ‘laatmoderne risicosamenleving’ (zoals beschreven door 

Giddens, 1991 en Beck, 1992). Tronto (2015) betoogt namelijk dat het concept gebaseerd is op een 

geprivilegieerd, masculien en individualistisch wereldbeeld. Tronto bekritiseert dat er onder andere 

door Beck (1992) wordt gesproken over een fase die nieuwe risico’s en fundamentele onzekerheid 

kent, waarover het individu geen controle kan uitoefenen, terwijl dat wel van het individu wordt 

verwacht, omdat die keuzes-makend door het leven moet. De wereld zou het individu ontglippen, 

omdat de wereld geen duidelijke grenzen meer kent. Dit discours veronderstelt volgens Tronto dat de 

wereld een gevaarlijke en niet te vertrouwen plek is, een wereld gevuld met angst en verlangen naar 

meer veiligheid. Het veronderstelt dat er om een verlies van controle gerouwd wordt, maar niet 

iedereen zal de ervaring van dit verlies delen, aldus Tronto. Beck schrijft volgens haar voor en over 

mensen die een bepaald niveau van controle over hun omstandigheden hebben ‘bereikt’. Dat heeft 

echter niet op iedereen betrekking. Tronto acht het tevens masculien om te veronderstellen dat 

beheersing en controle belangrijke waarden zijn die het mens-zijn definiëren. Daarbij problematiseert 

Tronto dat Beck niet spreekt over wie of wat de hedendaagse versnelling mogelijk én problematisch 

hebben gemaakt. Tronto noemt dat het kapitalisme daar een grote bron van is, maar dat blijft 

onderbelicht bij Beck.6 

Het concept van zorg daarentegen veronderstelt dat mensen in een wereld leven waarin ze voortdurend 

met kwetsbaarheid en behoeften omgaan, maar er ook naar streven om op de een of andere manier met 

vreugde te leven. Volgens Tronto moeten sociaal theoretici niet het ‘verlies’ van een vals gevoel van 

beheersing en controle aanpakken, of dit als ‘risico’ conceptualiseren. Zij zouden daarentegen de 

ongelijke zorglast en de daaruit voortvloeiende onrechtvaardigheden moeten prioriteren (Tronto, 2015, 

p. 267).    

 
6 Waar bijvoorbeeld Verhaeghe en Rosa dat wel bespreken, zie hoofdstuk 1.  
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2.4. Privileged irresponsibility 

Tronto (1993; 2013) bekritiseert dat er in de samenleving meer wordt tegemoetgekomen aan de 

zorgbehoeften van de een dan aan die van een ander, en vooral dat de samenleving nu zo wordt 

georganiseerd dat er wordt tegemoetgekomen aan bepaalde vormen van privileges (of dat deze worden 

gestimuleerd), voordat aan meer basale behoeften van anderen wordt voldaan. Tronto wijt dit aan de 

machtsstructuren van de samenleving en het daarbij horende concept van privileged irresponsibility. 

Tronto bedoelt met die term dat sommige (geprivilegieerde) individuen door de huidige 

arbeidsverdeling en sociale normen aan basis zorgverantwoordelijkheden ontkomen, omdat ze 

belangrijker werk te doen zouden hebben. Zij zijn vanuit hun bevoorrechte positie bijvoorbeeld in 

staat zijn om (zorg)taken uit te besteden en worden niet gedwongen om bewuste en dagelijkse 

inspanningen te leveren om het systeem in stand te houden of hun eigen rol of verantwoordelijkheid 

hierin kritisch te bezien. Op die manier behouden zij tevens hun macht en privileges. Een van die 

privileges is dat degenen die relatief bevoorrecht zijn bepaalde vormen van ontbering in hun eigen 

leven niet onder ogen hoeven te komen, en om die reden het bestaan ervan kunnen negeren of zelfs 

ontkennen, of een verkeerde perceptie van het probleem kunnen hebben. Daarmee kunnen zij tevens 

de zorgbehoeften van anderen die wel met die geconfronteerd worden, miskennen.  

2.5. Een ‘politics of care’ vs. de hedendaagse westerse politiek 

Tronto (1993; 2013) pleit ervoor dat we in de publieke discussie over de behoeften van alle mensen 

moeten spreken en niet alleen over die van degenen die al voldoende bij machte zijn om zich in hun 

behoeften voorzien te voelen of om deze op de politieke agenda te plaatsen. Het wordt volgens Tronto 

tijd voor een ‘politics of care’ waarin er een eerlijke beoordeling plaatsvindt van de kruising van 

verschillende behoeften en belangen. Tronto meent dat een echt gelijke samenleving mensen ongelijke 

kansen geeft om goed verzorgd te worden en zorgzame relaties aan te gaan. Een werkelijk 

rechtvaardige samenleving gebruikt volgens haar niet de markt om onrechtvaardigheden te verbergen, 

zoals het neoliberale systeem nu wel doet. Het doel van het economische leven zou moeten zijn om 

zorg te ondersteunen, en niet andersom. Productie is dan geen doel op zich, maar een middel om zo 

goed mogelijk te leven. In een democratische samenleving betekent dit dan dat iedereen goed kan 

leven, niet alleen de bevoorrechten.   

Rosa (2016) stelt echter dat de politieke hervormingen van de eenentwintigste eeuw niet overtuigend 

gericht zijn op vorming van een gemeenschap, het nastreven van democratisch bepaalde 

maatschappelijke of culturele doelen of het fundamenteel verbeteren van de sociale omstandigheden. 

De hedendaagse politiek heeft volgens hem voornamelijk als doel om het concurrentievermogen van 

de samenleving, oftewel haar vermogen tot versnelling, veilig te stellen. In een samenleving die 

publieke prestaties, rationaliteit en autonomie ziet als belangrijke kwaliteiten, wordt zorg 

ondergewaardeerd. Het wordt gereduceerd tot de emoties van ‘de kwetsbare zorgbehoevenden’ en 

teruggedrongen naar het privédomein (Tronto, 1993; 2003). In het huidige dominante liberale discours 
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wordt menselijke relationaliteit en onderlinge afhankelijkheid systematisch ondergesneeuwd 

(Robinson, 2010). Zolang het beeld van de autonome carrièreman de norm is, worden zij die 

beschouwd worden als ‘zorgbehoevend’ gemarginaliseerd en gestigmatiseerd (Knijn & Kremer, 

1997). Het idee van de ‘career self’, zoals Walker (2000) het noemt, en bijbehorende nadruk op eigen 

individuele verantwoordelijkheid, overschaduwt ieders afhankelijkheid en kwetsbaarheid. Het biedt 

weinig tot geen ruimte voor zorgwerkzaamheden, de verantwoordelijkheid die we hebben naar elkaar, 

en het erkennen van relaties als levensbepalend.  

Tronto (2013) noemt dit dominante beeld opmerkelijk, omdat dit niet overeenkomt met hoe mensen 

daadwerkelijk hun leven leiden. Zij vraagt zich af wat er is gebeurd met onze ‘zorgen om zorg’. Ze 

bekritiseert dat de discussies in het openbare leven en de politiek met name over egoïsme, hebzucht en 

winst gaan.  Zij vraagt zich af waarom de economische taal schijnbaar alle andere vormen van 

politieke taal heeft vervangen. Er wordt uit het oog verloren dat mensen niet alleen productie, maar 

ook een betekenisvol leven nodig hebben. Daartoe zouden we volgens Tronto het volgende moeten 

doen:  

 To stop thinking of citizens primarily as workers with unacknowledged family roles (…) Allowing the 

political order to recognize the key dimensions of human life that are part of the ethic of care provides 

an opportunity for genuinely inclusive citizenship. Humans are not only soldiers or workers – they are 

also children and sick people, people who are vulnerable and facing death. Only a political order that 

allows all people to have a role is genuinely inclusive. The neoliberal thinking prevalent today 

continues to ignore the reality of people’s lives (Tronto, 2001, p. 82). 
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2.6. Een pleidooi voor een meer caring democracy 

Tronto stelt dus dat de praktijk die fundamenteel is voor ieder mensenleven, namelijk het zorgen voor 

jezelf, voor anderen en voor de wereld, een prominentere plek in onze samenleving verdient. Ook 

Held (2015) acht het nodig om zorgende waarden en kwaliteiten, die nu vooral plaats krijgen in het 

privédomein, te cultiveren in de wijdere samenleving. Tronto meent dat zorgpraktijken ons kunnen 

informeren over praktijken van democratisch burgerschap. Door de praktijken van zorg geven en 

ontvangen te stimuleren, raken we volgens haar meer gewend aan zorgen. Het zorgen behelst het 

aandacht hebben voor behoeften, je verantwoordelijkheid ervoor willen nemen en de competenties 

ontwikkelen om te beantwoorden aan de behoeften. Zorg dwingt ons om concreet na te denken over de 

werkelijke behoeften van mensen en om te evalueren hoe aan deze behoeften voldaan kan worden. Het 

zou burgers meer bedachtzaam maken, hun gevoeligheid voor andermans behoeften vergroten en hen 

zodoende tot betere democratische burgers maken (Tronto, 1993). Volgens Tronto vergt de zorgende 

houding immers dat we de ander in moreel opzicht ontmoeten en hun perspectief op de wereld serieus 

nemen (Tronto, 2013). Noddings (1984) stelt dat het reactieve en responsieve karakter van zorgen 

vraagt om het zo goed mogelijk begrijpen van de realiteit van de ander, oftewel om diens 

werkelijkheid als mogelijkheid in acht te nemen. Deze aandachtige houding zal ons doen beseffen dat 

ieder van ons variërende behoeften heeft gedurende ons leven en dat wij daardoor ook een onderlinge 

afhankelijkheid delen. Hierdoor zal men, zo luidt de zorgethische overtuiging, beter in staat zijn om de 

huidige verdeling van middelen en zorgverantwoordelijkheden kritisch te bezien en te herorganiseren. 

Tronto meent dat wanneer zorg als uitgangspunt wordt genomen, ons beeld zal veranderen van hoe we 

onszelf in de wereld zien en wat onze meest fundamentele politieke keuzes zou moeten sturen (Tronto, 

1993; 2013) 

Het besef van onze onderlinge afhankelijkheid van zorg zet ons aan het denken over hoe we onze tijd, 

energie, werk en middelen besteden om ervoor te zorgen dat wijzelf, evenals degenen om ons heen, 

goed verzorgd worden. Dat kunnen we volgens Tronto (2013) alleen collectief doen. Een burger in een 

democratie zijn betekent volgens haar dan ook: ‘caring-with’ (zorgen-met). Dit houdt in dat men zorg 

draagt voor de burgers en de democratie zelf door oog te hebben collectieve (en daarmee ook eigen) 

belangen op de lange termijn. Het vereist dat mensen de politiek niet beschouwen als een 

verkiezingswedstrijd die ver van hen afstaat, maar als een collectieve activiteit waarin men de 

samenleving vooruit beweegt in de tijd. Dit vergt dat burgers genoeg geven om zorg, in hun eigen 

leven en dat van hun medeburgers, en het betekent dat we moeten accepteren dat we de politieke 

verantwoordelijkheid hebben om voor de toekomst te zorgen - een toekomst die niet alleen gaat over 

jezelf, je familie en je vrienden, maar ook over degenen met wie je het niet eens bent, evenals over de 

natuurlijke wereld. Om daadwerkelijk democratische zorg te verlenen moeten burgers goed nadenken 

over hun eigen aandeel hierin, welke verantwoordelijkheden zij hebben tegenover zichzelf en de 

buitenwereld.  
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Ook Engster (2015) kaart aan dat een van de grote verhalen die we onszelf in het Westen vertellen is 

dat we van nature zelfzuchtige en competitieve wezens zijn. Deze verhalen beïnvloeden volgens hem 

niet alleen hoe we onszelf en anderen zien, maar ook wat we moreel en politiek gezien mogelijk 

achten. De zorgethiek, zoals hierboven beschreven, zou door sommigen dan ook als naïef bestempeld 

kunnen worden, aldus Engster, maar:  

 While moral and political theorists would be foolish to ignore the selfish and egotistical drives within 

human beings, they would be just as foolish to ignore our innate dispositions to care 

(Engster, 2015, p. 245). 

 

Volgens Engster ligt deze dispositie om te zorgen opgeslagen in onze genen en biochemie. Onze 

zorgzame kant is gevoelig voor omgevingsfactoren en zou dan ook door een zorgzame context 

geactiveerd kunnen worden.  
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2.7. Schematische samenvatting: theoretisch kader  
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3. Methode: een kritische en evocatieve duo-etnografie 

In dit hoofdstuk beschrijf ik de gehanteerde methode in deze scriptie: de kritische en evocatieve duo-

etnografie, en hoe die verband houdt met de zorgethiek.  

3.1. Onderzoeksbenadering en methode  

3.1.1. De zorgethiek: relationele epistemologie en collaboratieve onderzoeksvormen  

De zorgethiek heeft een relationele epistemologie, waarbij de kenner en het gekende nauw met elkaar 

verweven zijn (Leget, Van Nistelrooij & Visse, 2019, p. 20). De zorgethiek stelt dan ook 

collaboratieve onderzoeksvormen voor. Volgens de zorgethiek krijgen we alleen toegang tot het 

‘goede’ wanneer we verschillende posities, perspectieven en soorten kennis in dialoog brengen (Leget, 

Van Nistelrooij & Visse, 2019, p. 24). Zorgethici waarderen dan ook een breed scala aan 

kennisbronnen zoals emoties, intuïtie, taciete kennis, verbeeldingskracht, ervaringskennis, perceptie, 

praktische kennis, belichaamde kennis en zelfreflectie (Van Dijke, Van Nistelrooij, Bos & Duyndam, 

2018).  

3.1.2. Het gebruik van ervaringskennis: duo-etnografie  

In eerste instantie wilde ik via deze scriptie enkel het verhaal van Romee vertellen, maar vanwege 

mijn persoonlijke betrokkenheid, de erkenning van mijn eigen kwetsbaarheid, en in lijn met de 

relationele epistemologie van de zorgethiek, staat nu juist de samenkomst van onze verschillend 

gepositioneerde stemmen centraal. Wij zetten beiden onze ervaringskennis in. Ervaringskennis is “een 

al dan niet bewuste reflectie op ervaringen” ofwel “een vorm van “eigen wijsheid”, “feeling for the 

game” of “doorleefde, belichaamde en intieme kennis, die een functie heeft in het begrijpen 

(verstehen) van het zelf en een ander” (Kool, Boumans, Visse, Bramsen & Teunissen, 2016, p. 6-9). 

Iedereen heeft ervaringskennis door wat je meemaakt in je leven. In dit onderzoek wordt dat erkend en 

zo bewust mogelijk op gereflecteerd om er op transparante wijze gebruik van te kunnen maken. 

Zodoende vormt zich een duo-etnografie waarin onze persoonlijke ervaringen worden gerelateerd aan 

het publieke (Ellis, 2004; Visse & Niemeijer, 2016). We onderzoeken de culturele context van onze 

ervaringen (Breault, 2016). Daarmee is ons onderzoek een kleine afspiegeling van wat er in de 

samenleving gebeurt. 

Door in dit onderzoek particuliere wijsheid te waarderen wordt geprobeerd om een bescheiden 

tegenwicht te bieden aan de meer reductionistische en generaliserende doelen van (post)-

positivistische wetenschappelijke noties die voornamelijk rusten op witte, mannelijke, kapitalistische 

en elitaire waarden (Johnson & Parry, 2015). Het bekritiseert traditionele noties zoals universele 

waarheid, wetenschappelijke neutraliteit en objectiviteit en afstand van onderzoekers (Parry, Johnson 

& Stewart, 2013). Net als in een auto-etnografie breng ik als onderzoeker mijn persoonlijke ervaringen 

en subjectiviteit naar de voorgrond (Niemeijer & Visse, 2016). Aansluitend op Etherington (2007) en 

Van Wijngaarden, Leget en Goossensen (2017) wordt er in dit onderzoek namelijk van uitgegaan dat 
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onderzoekers voorbij de bescherming van vermeende objectiviteit moet komen, omdat dat de enige 

manier is om tot een transparante en ethische onderzoekspraktijk te komen. In plaats van dat ik mij als 

‘expert’ opstel in de onderzoeksrelatie, wil ik zoveel mogelijk op gelijke voet staan met Romee, mede 

om te voorkomen dat ik haar verhaal ga ‘koloniseren’ (Niemeijer & Visse, 2016). Het is niet de 

bedoeling om haar te objectiveren of the ‘otheren’ (Paisley & Dustin, 2011). Ook is niet het ‘spreken 

voor haar’, maar ‘speaking nearby’ het doel (Chen, 1992), naast dat ik ook openlijk voor mezelf 

spreek. Deze methodische aanpak vraagt dus niet alleen om een ‘echte bereidheid om te luisteren’ naar 

Romee (Dahlberg, K., Dahlberg, H. & Nyström, 2008, p. 98), maar ook om een bewustzijn van mijn 

eigen (lichamelijke) reactie, ‘a vulnerable engagement’ zoals Finlay (2009, p. 5) het noemt (naar van 

Wijngaarden, Leget & Goossensen, 2017, p. 11). 

3.1.3. Casusdefinitie en onderzoekseenheid  

Romee en ik vormen samen de onderzoekseenheid, waarbij ik de ‘hoofdonderzoeker’ en tevens 

schrijver ben van deze scriptie. Gezamenlijk vormen we onze eigen ‘praxis of care’ (Visse & 

Niemeijer, 2016), die gekenmerkt zal worden door een asymmetrische verhouding vanwege onze 

verschillende posities, maar waarbij we vertrekken vanuit onze gedeelde kwetsbaarheid én het 

uitgangspunt dat we beiden op onze eigen manier intelligent zijn. We brengen onze verschillende 

levens samen door aan één tafel te schuiven en in dialoog te gaan. 

3.1.4. Oog voor machtsverhoudingen, een social justice research paradigm: kritische duo-etnografie 

Verschillend gesitueerde mensen weten verschillende dingen, maar niet iedereen is in dezelfde positie 

om een moreel appèl te doen. Machtsverhoudingen zorgen ervoor dat de kennis van de ene persoon 

telt en die van een ander niet (Walker, 2007). Om gemarginaliseerde en onderdrukte groepen zoals de 

Romee’s onder ons wel een podium te bieden, wordt er in dit onderzoek een ‘social justice research 

paradigm’ aangehangen, om zo zorg naar het hart van onderzoek te brengen (Johnson & Parry, 2015). 

Hiermee krijgt de duo-etnografie een politieke dimensie; de ervaringskennis wordt ingezet als kritisch 

construct in kennisontwikkeling om dominante structuren die als onderdrukkend, uitsluitend, niet-

helpend of vervreemdend worden ervaren, te duiden (Kool et al., 2016).  

 Critical etnography begins with an ethical responsibility to address processes of unfairness or injustice 

within a particular lived domain… it means she will use the resources, skills, and privileges available 

to her to make accessible – to penetrate the borders and break through the confines in defense of – the 

voices and experiences of subjects whose stories are otherwise restrained and out of reach. This means 

the critical ethnographer contributes to emancipatory knowledge and discourses of social justice 

(Madison, 2012, p. 5-6). 
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De duo-etnografie is zowel een reflectie van de mate van sociale rechtvaardigheid als een methode om 

het te stimuleren, omdat het oog heeft voor macht en privileges, en het oproept tot verandering 

(Saywer & Norris, 2013). De duo-etnografie heeft niet alleen als doel om onze collectieve kennis over 

onszelf en de wereld om ons heen te verrijken, maar ook om op constructieve manieren een meer 

rechtvaardige toekomst voor te stellen en dit idee al zo veel mogelijk uit te voeren binnen het 

onderzoek zelf (Rose, 2015). In navolging van de feministische standpunttheorie zouden degenen die 

onderdrukt worden een scherper zicht hebben op hoe de samenleving in elkaar steekt, dan degenen die 

aan de kant staan van de onderdrukkers. De ervaringen van gemarginaliseerde groepen kunnen 

kritische inzichten opleveren over de samenleving (Harding, 2004). Deze kunnen op politiek niveau 

als ‘contrastervaringen’ dienen. Contrastervaringen zijn momenten van desoriëntatie in het leven [that 

break through the self-evidence of our practices and stories (…) They inspire the articulation of what 

we value most deeply in life and thus bring to the surface what is usually implicit in the way we 

(inter)act)” (Alma, Anbeek & Goelst Meijer, 2018, p. 103-114).  

De ervaringen van gemarginaliseerde groepen kunnen de grenzen van de geïnstitutionaliseerde status 

quo laten zien en dominante verhalen verrijken, nuanceren of bekritiseren. Deze blootstelling van 

onderdrukte kennis zorgt voor ‘counternarratives’. Deze kunnen het dominante discours wellicht niet 

decentraliseren, maar ze bieden wel verhalen over tegenstrijdige ervaringen die te denken kunnen 

geven (Norris, Sawyer & Lund, 2012). Zodoende kunnen sociale en politieke structuren responsiever 

worden voor de verschillende behoeften die aanwezig zijn in de samenleving “and seek to mitigate the 

effects of inherent vulnerabilities, ensuring that their burdens do not fall disproportionately on the 

disadvantaged.” (Mackenzie, 2014, p. 39). De kritische blootstelling van hoe de deelnemers aan de 

duo-etnografie, in dit geval Romee en ik (en indirect ook de lezers), verschillend gesitueerd zijn in en 

betrokken zijn op narratieven van onrechtvaardigheid, werkt namelijk “conscientization” (kritisch 

bewustzijn) in de hand (Freire, 1970). De dialoog hierover en de verhoging van bewustwording die 

hiermee gepaard gaat kunnen bij de betrokkenen een “commitment to change” stimuleren (Sawyer & 

Norris, 2013, p. 7). 
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3.2. Kwaliteitscriteria  

Gezien het particuliere en politieke karakter van dit onderzoek gelden er andere kwaliteitscriteria dan 

bij meer traditionele wetenschappelijke benaderingen. Richardson (2000, in Patton, 2002, p. 87) heeft 

nagedacht over hoe de kwaliteit van persoonlijk en creatief etnografisch werk beoordeeld kan worden. 

Haar kwaliteitscriteria, deels aangevuld met andere inzichten, zijn als uitgangspunt genomen voor dit 

onderzoek:  

1. Substantiële bijdrage aan ons begrip - Draagt het werk bij aan ons begrip van het sociale leven?  

 

2. Esthetische verdienste – Is de analyse op een creatieve en ontvouwende manier gedaan en 

weergegeven?   

 

3. Reflexiviteit – Is het duidelijk dat de onderzoeker zowel ‘de producent’ als ‘het product’ van het 

werk is? Is er sprake van een adequate mate van self-awareness en self-exposure, zodat de lezer de 

standpunten kritisch kan beoordelen? 

- De toewijding aan het social justice paradigm vraagt om kritische zelfanalyse van de 

onderzoeker. Die dient geïnternaliseerde onderdrukkende en onrechtvaardige discoursen te 

herkennen en vervolgens te ont-leren: “their internalization is normal, but not inescapable.” 

(Norris & Sawyer, 2013, p. 7).  

 

4. Weergave van een werkelijkheid – Drukt het werk belichaamde en geleefde ervaringen uit die 

‘geloofwaardig’ overkomen?  

- Een duo-etnografie gaat uit van verschillende perspectieven op ‘de werkelijkheid’, gezien de 

verschillende posities die worden ingenomen. In plaats van dat het doel is om consensus te 

bereiken, worden de verschillende perspectieven op transparante wijze naast elkaar 

gepresenteerd, waarbij het voor de lezer duidelijk is wie wat zegt. Hiermee is het onderzoek 

polyvocaal en dialogisch (Norris, Sawyer & Lund, 2012). Door verhalen tegenover elkaar te 

zetten kunnen de overlappende grijze zones onderzocht worden (Sawyer & Norris, 2013) en 

ontstaat er bij de lezer ruimte om eigen syntheses te maken (Norris, Sawyer & Lund, 2012).   

- Hierbij is het tevens van belang dat de interpretaties van Romee’s verhaal van mij als 

‘hoofdonderzoeker’ en schrijver overeenkomen met het perspectief van Romee (Guba & 

Lincoln, 1989). Daarom is er geprobeerd om zo dicht mogelijk bij de eigen woorden van 

Romee te blijven, en zijn er gedurende het onderzoek memberchecks gedaan (Cresswell & 

Poth, 2018). 

 

5. Impact op de lezer – Raakt het werk de lezer op emotioneel en intellectueel vlak? Beweegt het de 

lezer? Werpt het nieuwe vragen op?  
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- De lezer is dan niet een ‘spectator’, maar een ‘spect-actor’ (Boal, 1979). Dat maakt dat er 

gestreefd wordt naar katalytische validiteit: het stimuleren van zelfreflexieve betrokkenheid en 

betekenisgeving onder lezers, doordat zij zich tijdens het lezen actief verhouden tot de 

beschreven geleefde ervaringen in plaats van die passief te consumeren (Lather; 1986; Norris, 

Sawyer & Lund, 2012; Sawyer & Norris, 2013). 

- In plaats van dat generaliseerbaarheid wordt nagestreefd, is resonantie het doel: spreekt het 

verhaal de lezers aan, kunnen zij zich relateren aan de ervaringen? (Ellis, 2004; Sawyer & 

Norris, 2013).  

- Het is al met al de bedoeling om evocatief onderzoek te verrichten; dat het de lezers en andere 

betrokkenen beweegt om te voelen, te denken, te veranderen, na te denken, te handelen, en/of 

zich te verplaatsen in of naar verschillende posities en perspectieven (Mulcahy, 2015; Parry & 

Johnson, 2015):  

 Evocative inquiry has the potential to move readers by drawing us into the experience with rich, 

emotional, “thick” descriptions of what social life “is like”, told from a position of vulnerability 

wherein the researcher demonstrates “an unflinching commitment to write close to the bone” 

(Tamas, 2011a, p. 262), and faithfulness to complex, multilayered, human storytelling. We then become 

connected to the social experience; the piece moves us into different perspectives and positions, 

requiring us to think with the story rather than simply about the story. We are then moved to care: 

about the characters, the experiences, and the issues with which we are engaged 

(Mulcahy, 2015, p. 274). 

 

- Aanvankelijk was het dan ook de bedoeling om in de laatste fase te onderzoeken in hoeverre en 

op welke manier betrokkenen zich al dan niet kunnen relateren aan de ervaringen en al dan niet 

worden bewogen door het onderzoek. Deze stap is gezien de omvang van het onderzoek, 

beperkt tot de reactie van één betrokkene, naast de reactie van Romee en mij. De reflectie van 

deze lezer is opgenomen in de bijlage 5.2.7   

  

 
7 Zie bijlage 5.2. Reactie achteraf, p. 156.  
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3.3.  Dataverzameling en –analyse 

3.3.1. Persoonlijke en culturele artefacten  

Tijdens dataverzameling zijn zogeheten ‘persoonlijke en culturele artefacten’ onderzocht, en ook in de 

bevindingen gepresenteerd. Denk hierbij aan verhalen, herinneringen, kritische gebeurtenissen, 

composities, teksten, of foto’s. De confrontatie hiermee stelt duo-etnografen namelijk bloot aan de 

temporele, sociale, culturele en geografische dimensies van hun leven, en kan helpen om bijbehorende 

aannames en perspectieven expliciet te maken. Het gebruik van bijvoorbeeld foto’s kan dialoog 

stimuleren, niet alleen tussen mensen, maar ook tussen mensen en hun eigen perceptie op de 

artefacten. Dit kan nieuwe betekenissen genereren (Sawyer & Norris, 2013). Daarbij biedt het ruimte 

aan dat wat zich niet in tekst maar wel in beeld laat vangen, wat ook ruimte overlaat voor eigen 

interpretatie en betekenisgeving, net zoals het heen-en-weer bewegen tussen de leefwereld en 

literatuur en andere teksten elke keer ruimte biedt voor een nieuwe ‘onderbreking’, een nieuw gesprek. 

Deze dialectische beweging geneert bij iedere lezer andere betekenissen.                                                                                                                           

3.3.2. Een iteratief en organisch proces 

Er bestaat geen draaiboek voor het doen van een duo-etnografie (Saywer & Norris, 2013; Breault, 

2016). De dataverzameling, -analyse en -transformatie zijn geen duidelijk te onderscheiden fasen in 

het etnografisch onderzoek (Spradley, 1980). Het gehele onderzoek is daarentegen een iteratief proces 

dat voortdurend vraagt om het opnieuw verzamelen van data en theorie, het herstructureren van de 

informatie en het opnieuw reflecteren op de bevindingen.  Het verloop van het onderzoek was op 

voorhand niet te voorspellen, aangezien de richting van het gehele onderzoek kan evolueren naarmate 

de ervaringen in inzichten van de etnograaf voortschrijden (Madison, 2012). Er is daarom een globaal 

werkplan opgesteld voor dit onderzoek, dat als houvast diende in het verder organische proces (zie 

hieronder).  
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3.4. Schematische samenvatting: dataverzameling en – analyse  
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 Een voorbeeld van het gebruik van foto’s en een compositie. Op tafel ligt een ordening van de data 

(o.a. foto’s, transcripten, memo’s en andere teksten). Hier is samen met Romee op gereflecteerd 

(data-analyse fase 4). 
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4. Bevindingen 

4.1. Introductie tafelgesprekken  

In dit hoofdstuk wil ik je als lezer meenemen in de duo-etnografische reis die Romee en ik hebben 

ondernomen. De tekst is geschreven vanuit Tessa’s perspectief. Hieruit blijkt dat ik (lees: Tessa) de 

hoofdonderzoeker ben geweest en de tekst geschreven heb. Hierbij is geprobeerd om beide 

verhaallijnen evenveel aandacht te geven. Waar het Romee’s ervaringen betreft, is geprobeerd om die 

‘van haar te laten’, ook al is het wel langs mijn pen gegaan. Dat heb ik gedaan door zoveel mogelijk 

haar eigen woorden te gebruiken, en zo duidelijk mogelijk te laten blijken wanneer haar stem spreekt. 

Romee’s stem is om die reden in deze kleur blauw weergegeven, en die van mij in deze rode kleur.  

Zoals in de methodesectie is aangegeven, vond er in het onderzoek een continue heen-en-

weerbeweging plaats tussen enerzijds de leefwerelden van Romee, mij en andere betrokkenen, en 

anderzijds de literatuur. Ook andere impulsen hebben het onderzoek verrijkt en verdiept, zoals 

berichten op sociale media en foto’s. Er is geprobeerd om deze dialogische heen-en-weerbeweging als 

zodanig in dit bevindingenhoofdstuk te presenteren.   

Ik zie het onderzoek voor me als een soort reis, waarin de metafoor van de tuin (deze wordt hieronder 

uitgelegd) steeds voller en rijker wordt. Er is geprobeerd om deze reis zo levend, open, verhalend en 

beeldend te houden als mogelijk, en niet te veel betekenis te verliezen in/met bondige en beknopte 

conclusies. De weerbarstige werkelijkheid vraagt immers om stamelende, metaforische, poëtische en 

beeldrijke taal die de meerstemmigheid en tegenstrijdigheid in het leven tot uitdrukking weet te 

brengen en de zintuigen aanspreekt, in plaats van dat het gereduceerd wordt tot eenduidige en 

technische taal (Van Duijvenbooden, 2017).   

 

Het niet te veel willen stollen van de ervaringen vloeit tevens voort uit de ethische houding die 

aangenomen wordt, waarin de onderzoeker erkent dat een zekere mate van bescheidenheid, openheid 

en onzekerheid op zijn plaats is. Het claimen van ‘de waarheid’ kan namelijk worden gezien als een 

agressieve daad waarmee overtuigingen worden opgelegd aan anderen (Norris, Sawyer & Lund, 

2012).  In plaats daarvan wil ik je als lezer uitnodigen om jouw eigen perspectief in dialoog te laten 

gaan met de bevindingen die ik presenteer. Ik wil je uitnodigen om je eigen tuin te verbeelden. Ga mee 

op reis, hoe verhoud jij je tot de besproken thema’s? Wat zie jij in de foto’s? Alma schrijft dat 

expressie nooit af is: “Er is geen absolute manier om volledig tot uitdrukking te brengen wat in ons 

leeft. Iedere uitingsvorm is startpunt voor een nieuwe poging; dat houdt het creatieve proces op gang” 

(Alma, 2020, p. 73). 

 

Om het overzicht in de reis te bewaren, vormen, naast de metafoor van de tuin en bijbehorende foto’s, 

ook de deelvragen - die een voor een worden behandeld - de rode draad in het bevindingenhoofdstuk. 

De antwoorden op de deelvragen worden tussentijds samengevat in mindmaps. Deze vormgeving 
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heeft, naast een esthetische en dialogische functie (het ruimte laten voor interpretatie), ook nog een 

andere functie. Met deze opmaak (onder andere het gebruik van foto’s en mindmaps en het weergeven 

van delen tekst in een andere kleur) is geprobeerd om de scriptie toegankelijker voor de lezer te 

maken. Romee en anderen die daar baat bij hebben, zijn dan niet genoodzaakt om alle tekst te lezen 

om de strekking van het verhaal te begrijpen.    

Tot slot: sommige paragrafen eindigen met een metareflectie. Daarin worden delen getoond van het 

laatste gesprek dat Romee en ik hebben gevoerd. Tijdens dat gesprek hebben wij als het ware met 

helicopterview het onderzoeksproces en de bevindingen die tot dan toe op papier stonden, besproken.  
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4.2. Tafelgesprekken  

Romee en ik hebben de tafelgesprekken gevoerd bij mijn ouders thuis, de plek waar we elkaar zo’n 

dertien jaar geleden ook ontmoetten. We zeggen tegen elkaar dat het bijzonder is dat we hier na zo’n 

lange tijd weer zitten samen, net als toen.  

Dit is de tafel waar we onze eerste gesprekken voerden. In een later stadium, toen het buiten warmer 

werd, hebben we ook in de tuin gezeten.  
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4.3. De metafoor van de tuin 

Tijdens het onderzoek kwam ik het boek ‘De wilde tuin van de verbeelding’ van cultuurfilosoof Kris 

Pint (2017) op het spoor. De tendens die hij in de samenleving ziet is vergelijkbaar met wat de auteurs 

die in het theoretisch kader zijn besproken, uiteenzetten.  Pint legt hetzelfde uit, maar dan aan de hand 

van de metafoor van de tuin. Volgens hem ziet de hedendaagse westerse mens zichzelf namelijk als 

een actieve tuinier die zelf de handen uit de mouwen moet steken om iets van zijn leven te maken. Hij 

schrijft dat wij leven met het uitgangspunt “dat we vrij zijn om zelf ons levensproject te kiezen en uit 

te werken, in een continu proces van zelfontplooiing en zelfontwikkeling, en dit op verschillende 

niveaus, van ons lichaam tot onze carrière.” (Pint, 2017, p. 12). Daaruit vloeit voort dat we onszelf 

idealiter zien als actieve, flexibele, sportieve en netwerkende individuen. ‘Work hard, play hard’ is het 

bijpassende motto en het voorgestelde ideale individu is constant op zoek naar nieuwe uitdagingen en 

belevenissen, omdat die groei en verbetering van zichzelf nastreeft.  

Hoewel we heden ten dage vrij menen te zijn om ons eigen leven vorm te geven, merkt Pint op dat we 

ons tegelijkertijd vaak ongelukkig, beklemd en gestrest voelen in de prestatiemaatschappij. We hebben 

constant het gevoel onszelf te moeten bewijzen. Men heeft het hierdoor constant druk en heeft 

daardoor te weinig tijd voor de dingen ‘die er echt toe doen’. Pint stelt dat we onder invloed van het 

marktdenken produceren, concurreren en consumeren om ons leven te verbeteren, maar dat we 

tegelijkertijd merken dat dat niet tot het goede leven leidt; we stuiten op ecologische en 

psychologische grenzen. De hedendaagse westerse leefstijl put zowel de aarde als ons lichaam uit. 

Om daar tegenwicht aan te bieden komt Pint met de oplossing van ‘verbeeldingsverzet’. We moeten 

ons ‘andere manieren van zijn’ verbeelden, volgens Pint. We zouden ons leven niet moeten voorstellen 

als een strakke, goedgeorganiseerde, nette tuin die actief door onszelf gemanaged moet worden, maar 

als een wilde tuin van verbeelding. Door mentaal te tuinieren, door interacties aan te gaan met 

verschillende verhalen en praktijken, met kunsten en teksten, kunnen we via verbeelding ontdekken 

wat er echt toe doet en zodoende ons leven transformeren tot een rijker ‘kunstwerk’. Het zelf is 

volgens Pint een tuin die aan ons is toevertrouwd en waar die zorg voor moet dragen tijdens diens 

levensloop. Dat vergt van ons dat we de wildernis in onszelf ontdekken in plaats van ons zelfbeeld te 

beperken tot de homo economicus of de hardwerkende burger die werkt aan diens carrière. Pint ziet 

zorg voor het zelf dan ook als zorgen voor verbeelding, omdat we ons via die weg andere levenswijzen 

kunnen voorstellen.  
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4.3.1. Schematische samenvatting: metafoor van de tuin
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Tijdens het lezen roept het zelfbeeld van ‘de actieve tuinier’ veel herkenning bij mij op. Het strookt 

met hoe ik vaak over mijzelf en mijn leven denk. Bijbehorende onrust, stress en weerstand zijn mij 

ook niet onbekend. Daar zal ik in de volgende hoofdstukken uitgebreider op in gaan. Pints voorstel om 

van het leven een ‘rijker kunstwerk’ te maken (of om meer te leven in plaats van alleen te moeten in 

Leclaire’s woorden8) spreekt mij dan ook aan.  

Toen ik het boek las, had ik echter ook al even contact met Romee. Hierdoor ontstonden bij mij, 

ondanks mijn eigen herkenning en enthousiasme, kritische vragen. Zo betwijfelde ik of Romee zich 

ook in dit mensbeeld kan herkennen: ziet zij zichzelf als actieve tuinier? Daarnaast dacht ik: is de visie 

op het leven als kunstwerk niet te maakbaar en geprivilegieerd?  Uitspraken van Romee zoals “Je hebt 

het niet voor het kiezen hè?” (en dat in een keuzemaatschappij..) en “een goed mooi fijn leven is niet 

standaard voor iedereen weggelegd”, bevestigden mijn vermoeden. 

Nadat we al enkele gesprekken hebben gevoerd, stel ik aan Romee voor om de metafoor van de wilde 

tuin in dit verslag te gebruiken, maar die ook zo te verbreden en te nuanceren dat de metafoor beter 

aansluit bij ons verhaal, zodat het de perspectieven van ons beiden omvat. Op het moment dat ik dit 

voorstel zitten we in de tuin van mijn ouders: “Nou grappig dat juist deze tuin heel wild is (…) het is 

de plek waar we dan nu zitten (…) maar waar ook het logeerhuis was.”, zeg ik. “Waar we elkaar 

hebben leren kennen”, vult Romee aan.  

  

 
8 Zie ook de titel op het voorblad. Dit is gebaseerd op een van de eerste teksten die ik in het kader van mijn scriptie heb gelezen: ‘Van minder 

moeten naar meer leven’ (Leclaire, 2019). In deze tekst wordt onder andere het werk van Rosa en Pint aangehaald. In de conclusie van deze 
scriptie wordt voortgeborduurd op de zin ‘van minder moeten naar meer leven’. 
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4.4. Verschillende (letterlijke) posities in de tuin, andere ervaringen  

 

In het begin van mijn scriptietraject zat ik in deze stadstuin9 op een bankje studieteksten te lezen. Ik 

keek om me heen en dacht: ‘In deze tuin komt alles samen!’. Naast mijzelf, een student met haar neus 

in de boeken, zaten er mensen van het conservatorium in de zon te ontspannen, er waren buitenlandse 

toeristen die vroegen of ik een foto van hen wilde maken, daarnaast een aantal mensen in pak die zich 

via de stadstuin als short-cut naar de trein snelden, een dakloze die sigarettenpeuken van de grond 

opraapte om die te kunnen hergebruiken, een medewerker van de gemeente die de prullenbakken 

kwam legen, en nog geen meter naast mij vond zelfs een drugsdeal plaats tussen twee groepjes 

hangjongeren waarvan de twee ‘leiders’ ruzie aan het maken waren over de prijs. Tegelijkertijd was er 

achter mij een klein kindje met een bal aan het spelen. Zij staat nog helemaal aan het begin van haar 

leven. Welke positie zal zij later kunnen innemen, vraag ik me af?   

 

Ik deel bovenstaande observatie met Romee waarop ze zegt: “Hoe je langs iedereen heen leeft hè?”.  

Eigenlijk leven Romee en ik normaliter ook langs elkaar heen. Deze duo-etnografie geeft een inkijkje 

in onze afzonderlijke levens, en het laat zien waar de paden zich kruisen en hoe wij dat beleven.  

 

 
9 Het betreft het Pandhof Sinte Marie. Zie voor meer informatie: https://www.pandhofsintemarie.nl  
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4.4.1. Andere posities: stad vs. dorp  

Allereerst is het een steeds terugkerend thema dat Romee en ik beiden andere posities innemen in de 

samenleving, en dat dit andere ervaringen met zich meebrengt. Dat bleek ook in letterlijke zin het 

geval te zijn; het thema (on)rust krijgt een hele andere betekenis in de stad dan in het dorp.  

 

Op een zaterdagochtend heb ik een koffieafspraak met een vriendin van mij. We zitten bij de Bakkerswinkel aan de Voorstraat. 

Ik wilde graag de deur uit onder het mom van ‘dan heb ik meteen wat leuks gedaan dit weekend, dan ben ik onder de mensen 

geweest én ik ben meteen nuttig bezig geweest voor mijn scriptie’. Ik moet mijn best doen om met mijn aandacht bij ons 

gesprek te blijven, want overal om ons heen zijn andere geluiden te horen: voorbijrijdende auto’s, sirenes, fietsers die elkaar 

inhalen, winkelend publiek, een vrijgezellenfeest, andere mensen die bij ons aan tafel komen zitten, omdat er verder geen plek 

is. Overal is er wat aan de hand. Dit is een hele andere beleving dan de tafelgesprekken in de tuin van mijn ouders waar het stil 

is als je niet met elkaar praat en waar veel ruimte en groen is. 

 

We komen te spreken over mijn scriptieonderwerp, waarop die vriendin zegt: “Dat is volgens mij een beetje het onderwerp 

van onze generatie waar we het continu over hebben. We moeten allemaal genieten (…) we moeten heel veel, we moeten goed 

zijn op ons werk, we moeten ook heel sociaal zijn.” We bespreken hoe ze “aan het begin van haar carrière zit”, momenteel 

heel hard werkt om zoveel mogelijk te leren en kansen aan te grijpen nu ze nog geen kinderen heeft, en dat ze onlangs een huis 

heeft gekocht. Ze zegt hierover: “Als je nadenkt hebben we het echt bijzonder goed voor elkaar en doen we het allemaal echt 

in een stroomversnelling. Dat besef je niet.” 

 

 

Ik heb mijn scriptiethema’s ook geregeld met mijn huisgenoten besproken. We zijn allemaal verhuisd 

van een dorp naar Utrecht toen we gingen studeren. Een van hen zei hierover:  

 Dat vond ik in het begin heel gek toen ik dan weer naar huis ging in het weekend. Dat de mensen zo 

anders zijn dan hier. Dat je daar gewoon hoi tegen elkaar zegt op straat en als je dat in Utrecht doet, 

word je raar aangekeken. (…) en dat er bij de kassa gewoon wat rustiger wordt aangedaan, dat het 

allemaal niet zo snel, snel, snel is. 

 

We geven allen aan dat we het als heel prettig en veilig hebben ervaren om in een dorp op te groeien. 

Ik zie het alsof ik de wereld langzamerhand een stukje groter kon maken. In het volgende hoofdstuk 

bespreek ik hoe die wereld intussen soms te groot (en te boos) voor mij voelt. In het verlengde hiervan 

benoemt een huisgenoot dat wij de plek waar we vandaan komen stereotyperend als ‘eenvoudig’ of 

‘conservatief’ kunnen wegzetten, maar dat we evengoed kunnen zeggen dat anderen, waaronder 

wijzelf, verdrinken in alle mogelijkheden van ‘de grote stad’ en daarin ook zichzelf kunnen verliezen. 

Mijn andere huisgenoot en ik knikken instemmend. We concluderen samen dat we het ‘kleiner 

houden’ misschien wel fijner vinden dan we willen toegeven, dan het idee dat we nu weleens hebben 

dat ‘de wereld aan onze voeten ligt’. Romee, zelf ook wonend in een dorp zei hierover in een gesprek 

met mij:  
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 Ik zeg altijd: “de rust heb je, en de drukte kun je opzoeken”. En als je in een drukke stad woont kan het 

lastig zijn om toch die rustige plekken te vinden. Ik doel dan op de rust in de omgeving, jammer 

genoeg werkt dit niet altijd zo in mijn hoofd. 

 

Voor mij voelt het inderdaad eerder als andersom: dat de drukte in de omgeving er altijd is, en dat ik 

mijn best moet doen om de rust te vinden, en als ik die gevonden heb, voelt die vaak ook 

ongemakkelijk ‘leeg’ aan. Zelf ben ik onlangs ook ‘gevlucht’ naar een logeeradres in ‘the middle of 

nowhere’ om op een kat te passen en ongestoord aan mijn scriptie te kunnen schrijven. Ik vond deze 

dagen maar eenzaam. Ik werd teruggeworpen op mezelf én op mijn scriptie. Ik moest aan de bak, 

terwijl ik liever door alle mogelijkheden van de stad afgeleid wilde worden, en lichtelijk ‘bang’ was 

om gezellige activiteiten met vrienden te missen. Ik werd ook gebeld vanuit Utrecht of ik koffie wilde 

drinken, maar dat ging dus niet. Ik schakelde het internet van mijn telefoon uit om mij beter te kunnen 

concentreren, maar dat zette ik evengoed stiekem een paar keer per dag weer aan om inkomende 

berichtjes en sociale media te checken. Hoewel ik dus op een rustige plek was, stond ik alsnog via 

mijn telefoon in verbinding met de rest van de onstuimige wereld. Daarbij was het ook niet rustig in 

mijn hoofd vanwege mijn scriptie, waar toen maar geen einde aan leek te komen.  
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56 

 

4.4.2. Andere posities: doorgegroeid vs. vastgegroeid 

Terugblikkend op onze samenkomst vroeger, en denkend aan de tuinmetafoor en het zien van de 

tuinfoto’s merkt Romee op: “Het is eigenlijk dat ik ja… eh.. erin vastgegroeid ben, en dat jij kon 

doorgroeien. Snap je wat ik bedoel?” Waarop ik antwoord: “Ja, ik ben dan een beetje zo’n bloempje 

dat zich steeds verder aan het ontvouwen is.”. “Ja, die gewoon doorgroeit, en dat ik gewoon met mijn 

benen vast erin sta, vastgelopen.”. Mijn reactie: “Maar ik zie ook dat het ‘onkruid’ door de steen heen 

breekt, en dat laat voor mij ook zien: we moeten het wel zien dat dit ook gebeurt.”. “Nee, maar om los 

te komen heb je wel hulp nodig, en daar gaat het bij mij eigenlijk altijd mis.”  
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4.4.3. Schematische samenvatting: verschillende posities  
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In de volgende hoofdstukken wordt besproken hoe Romee en ik respectievelijk het ‘vastgroeien’ en 

‘doorgroeien’ ervaren. Deze hoofdstukken geven eveneens antwoord op de eerste twee deelvragen: 

 

1. Hoe ervaren wij ‘de retoriek van het moeten’ en de maatschappelijke versnelling in ons dagelijks 

leven? 

2. Welke mogelijkheden hebben wij te midden van die context om met onze eigen stem te spreken? 

 

 

4.5. Doorgegroeid  

Naast dat ik met Romee heb gesproken over mijn ervaringen, heb ik ook veel gesprekken gevoerd met 

vrienden en familie. Uit de analyse van deze gesprekken en mijn persoonlijke notities zijn een flink 

aantal zaken waarvan ik het gevoel dat ik daaraan ‘moet’ voldoen in mijn dagelijkse leven naar voren 

gekomen (en dit bleek ook voor veel van mijn peers te gelden). Deze punten zijn samengevat in 

onderstaande mindmap en de belangrijkste thema’s worden hieronder verder toegelicht met 

voorbeelden.  

Het voert te ver om hier alle punten tot in detail te bespreken. In de bijlage staan enkele uitgebreidere 

voorbeeldverslagen van gevoerde gesprekken met peers en persoonlijke notities. Die kunnen 

geraadpleegd worden om gedetailleerder inzicht te krijgen in de uitspraken en reflecties achter de 

mindmap.   
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4.5.1. Schematische samenvatting: Tessa - retoriek van het moeten & spreken met de eigen stem 
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4.5.2. De gaande mens 

 

 

Dit is een foto van een beeld dat in die stadstuin staat. De titel is ‘De gaande man’.10 Dat is een type 

mens dat, met uitzondering van coronatijden,  ook veel in de tuin te zien is: de gaande man in pak die 

zich met een koffie to go in zijn hand naar de trein of naar een afspraak in de stad haast .  

 

Kijkend naar dat wat ik ervaar allemaal te ‘moeten’ en naar de foto die van mij gemaakt is, wordt mij 

duidelijk dat ik vaak ook zo’n gaande mens ben. Hier ben ik bijvoorbeeld onderweg naar de 

universiteit met mijn scriptie in mijn rugzak, en mijn telefoon houd ik stevig vast. (Alleen, in plaats 

 
10 Informatie ontleend aan: https://mariaplaatsutrecht.wordpress.com/2018/01/01/gaande-man/. Geraadpleegd op: 28-08-2020   
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van een pak draag ik een tweedehands jas en mijn koffie to go heb ik even later in mijn bamboebeker 

laten schenken die ook altijd in mijn tas zit, zoals dat een echte millennial betaamt.) 

4.5.3. Niet alleen voor mezelf in de ratrace zitten 

In een gesprek met een vriendin benoem ik dat ik mijn leven voor me zie als een soort stijgende lijn. 

Het is altijd goed gegaan op school, ik ben gemotiveerd geraakt en geïnspireerd. Ik heb ambities 

ontwikkeld, en die lijn hoop ik voor te zetten na mijn studie. Ik wil ‘doorklimmen’ naar daar waar ik 

tot mijn recht kom en waar ik denk dat ik van betekenis ben. Ik wil mezelf blijven ontwikkelen en dat 

wat ik in huis heb gebruiken ten goede van de wereld. De lat ligt dus erg hoog voor mijn gevoel, maar 

die druk voel ik niet zozeer omdat ik veel geld wil verdienen of status wil verwerven, maar omdat ik 

zinvol werk voor mezelf en voor de wereld wil doen. Je zou kunnen zeggen dat ik dus niet alleen voor 

mijzelf in die ratrace zit.  

Aan die vriendin vertel ik ook dat ik soms ook tegen mezelf moet zeggen: het hoeft allemaal niet zo 

snel, zo opwaarts, zo klimmend, want daar krijg ik het ook benauwd van. Ik vind het namelijk ook wel 

spannend of ik die ‘stijgende lijn’ kan voorzetten, of ik mijn ambities en verwachtingen kan 

waarmaken. Mijn ‘carrière’ moet nog beginnen. Ik moet mezelf nog laten zien in die ‘grote volwassen 

wereld’, en daarin heb ik ook nog heel veel te leren. Ik weet niet wat er op mijn pad gaat komen, na 

mijn studie is er geen uitgestippelde route meer, alle opties liggen open. Hoewel ik het leven op wel 

zijn beloop kan laten en ook veel vertrouwen heb, vind ik het ook eng. Ga ik een plek vinden in het 

werkende leven die mij past en mijn idealen dient? Daarbij ben ik bij voorbaat ook al ‘bang’ dat het 

mij ook ooit te veel wordt. Zal er bij mij ook een moment komen dat ik de werkdruk niet meer aan 

kan, dat de stress mij te veel wordt, dat mijn (werk)leven mij te veel energie kost in plaats van dat het 

energie geeft? Dat zie ik immers bij zoveel mensen in mijn omgeving gebeuren. De burn-out lijkt op 

de loer te liggen, daar moet ik voor mijn gevoel wel voor waken.  
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4.5.4. De wereld lijkt te groot en te boos, wat is mijn rol?  

Naast dat de wereld soms te groot voelt, omdat alles opties ‘carrière’-wise open lijken te liggen en de 

wereld zogenaamd ‘aan mijn voeten ligt’, voelt die wereld soms ook te boos of te complex. Zo gaat de 

ontbossing van de Amazone door11, en klimaatactivisten komen met disruptieve acties. Verder moet er 

nog steeds gestreden worden voor een inclusief Sinterklaasfeest en tegen andere vormen van 

(institutioneel) racisme. Ook op andere vlakken klinkt er protest, zo laten boeren massaal van zich 

horen. In veel hoeken van de samenleving lijkt er onvrede, onrust en tegenstrijd te zijn.  

Ik heb het gevoel voortdurend maatschappelijk bewust en kritisch te moeten zijn, omdat de tijd waarin 

we leven en de manier waarop we met elkaar en de aarde omgaan daarom vraagt. Hoewel ik zeer 

gedreven ben door idealen, voel ik me vaak ook handelingsverlegen. Mijn hoofd stroomt geregeld vol 

van al het kritische denken, open willen staan voor andere perspectieven, nuance, reflecties en alle 

onrechtvaardigheid en complexiteit.  

De grootsheid van de wereld en bijbehorende problematiek komen voortdurend ‘mijn’ wereld binnen 

via voornamelijk sociale media. De maatschappijkritische stem popt op die manier (vanuit mijzelf en 

vanuit de buitenwereld) voortdurend op, net als dat ik daar mijn verantwoordelijkheid voor zou 

moeten nemen. Dat dringt door in al mijn persoonlijke leefstijlkeuzes die ik iedere dag opnieuw maak, 

maar het geeft mij ook het gevoel dat dat niet voldoende is. Ik heb namelijk ook het gevoel dat ik 

anderen moet bereiken door mij uit te spreken. Deze zeurende stem bestaat dus naast de zeurende stem 

dat ik van ‘9 tot 5 nuttig en productief bezig moet zijn’ en het schuldgevoel dat kan opborrelen, omdat 

ik ‘nog steeds met mijn scriptie bezig ben’. Naast mijn eigen gevoelde prestatiedruk kan ik dus ook de 

‘last van de wereld’ op mijn schouders voelen, wat andere vormen van ‘moeten’, schuldgevoel en 

overprikkeling met zich meebrengt.  

Hierbij realiseer ik me dat ik nog de luxe heb om de wereldproblematiek te ontvluchten, en 

geprivilegieerde keuzes kan maken. Het onrecht raakt mij veelal niet persoonlijk. Het perkt mijn 

keuzemogelijkheden niet direct in. Zo heb ik de mogelijkheid om de coronamaatregelen soepel te 

interpreteren: ik kan op een kleine 1,5 meter afstand nét te veel mensen bezoeken om samen te eten en 

te drinken, zonder dat ik voor mijn gezondheid hoef te vrezen, terwijl ik ondertussen misschien wel 

die van een ander die door ziekte gedwongen thuiszit op het spel zet. Ook kan ik mijn sociale media 

een dag niet openen (of eigenlijk: proberen dat niet te doen) en me zo afsluiten voor een beweging 

zoals #blacklivesmatter, omdat ik racisme niet aan den lijve ondervind. Ik kan soms doen alsof het niet 

bestaat. Daarbij kan ik het vanuit mijn wit-zijn nooit volledig zien.   

  

 
11 Ubags, W. (01-05-2020). Illegale houtkappers stoppen niet voor corona (of amazone-bewoners). Geraadpleegd via: 

https://www.oneworld.nl/lezen/klimaat/klimaatonrecht/illegale-houtkappers-stoppen-niet-voor-corona-of-amazone-bewoners/ op 28-08-
2020.   
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Persoonlijke notities - wat staat er op mijn planning? 

(Zie de bijlage voor de volledige planning) 

 

• (….) ’s Ochtends scroll ik in bed al even door mijn sociale media. Binnen een paar minuten komen er honderden prikkels 

voorbij. Naast ‘perfecte’ foto’s van de sportschool, mooie outfits, vakanties en feestjes, komen, al voordat ik echt aan 

mijn eigen dag begonnen ben, de grotere wereldproblemen op mijn netvlies door de nieuwszenders (ook internationaal), 

en de (liefst diverse, intersectionele, feministische/ veganistische/ duurzame/ mindful / etc.) activisten en influencers die 

ik volg. Dit inspireert me, het versterkt mijn idealen, ik heb het gevoel er niet alleen voor te staan, het vergroot mijn 

bewustzijn en het scherpt (soms op confronterende/pijnlijke wijze) mijn kritische denken, maar het neemt ook veel beslag 

op de ruimte in mijn hoofd en het kan me ook zwaarmoedig doen voelen door de gang van zaken in de wereld.  

• Maar het prikkelt mij vooral om mijn steentje bij te dragen, om mij uit te spreken, om onderdeel te zijn van de 

verandering i.p.v. het probleem.. maar ja.. hoe? Kan ik dat wel? Hoe ga ik dat dan vandaag doen? Zal ik bijvoorbeeld iets 

posten op sociale media of niet? Of wat voor werk zal ik dan gaan doen? Én ik realiseer me, ik ben ook wel onderdeel van 

de problemen.. Ik denk dus heel groots, maar ik kan mij daar ook heel klein in voelen.  

 

• Ook gedurende de dag kijk ik nog heel veel op sociale media. Soms post ik zelf ook wat (de laatste tijd meer en meer 

maatschappelijk geëngageerd), en check dan veel of mensen gereageerd hebben. Ik laat me tijdens mijn werk dus snel 

afleiden, ik like en deel wat mij vrolijk (of juist boos) maakt of inspireert, kijk kattenfilmpjes en lees interessante artikelen 

die voorbijkomen. Er zit buitenproportioneel veel tijd in dit zappen, swipen en liken. Daarnaast binge watch ik graag 

series. Het is prettig om mijn aandacht even te verplaatsen naar een luchtige andere wereld, zoals die van How I met your 

mother. Maar ik kijk ook maatschappijkritische series, zoals Dear white people, die mij tijdens het kijken ook aan het 

denken zetten over de samenleving en tevens mijn eigen rol hierin. 

 

• (….) Als ik mijn tijd vanwege het bovenstaande niet ‘nuttig’ of ‘taakgericht’ aan het besteden ben, kan ik me ook 

‘schuldig’ voelen naar mijzelf toe: ‘andere mensen zijn vandaag wel van 9 tot 5 aan het werk, en wat doe jij?’  

 

• (….) Wat betreft mijn to-do list heb ik gevoelsmatig altijd te weinig afgevinkt, en te veel tijd niet nuttig besteed. Hoewel 

ik het ook belangrijk vind om veel tijd 'te besteden aan plezier, ontspanning en spontane acties, maar het zeurende 

stemmetje is op de achtergrond altijd wel aanwezig (meestal zacht, soms hard). Als ik op een week terugblik, heb ik 

meestal het gevoel dat ik te weinig tot niks heb gedaan. En zo tikt de tijd door, terwijl ik voor mijn gevoel in een 

slakkengang vooruitkom. 
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Peer review - wat staat er op mijn planning? 

(Zie de bijlage voor een uitgebreider verslag van dit gesprek) 

 

• Ik bespreek met twee vriendinnen en tevens studiegenoten mijn gemaakte notities, zij reageren als volgt: 

 

A: “Ik herken heel erg dat stemmetje inderdaad van oh de rest is van 9 tot 5 aan het werk, en ik herken ook heel erg die 

leegte en dan jezelf maar vullen met series en ook met nuttige artikelen, en ook met goede series, wat echt je  denken 

scherpt, maar toch voelt dat als heel veel M&M’s eten op de een of andere manier.” 

 

(…) A: “ En ik herken ook heel erg die andere dingen van wat is wel en niet ethisch verantwoord? Ja met eten zijn we 

daar heel erg mee bezig met veganistisch of niet, biologisch of niet (…) [Met betrekking tot] eten kan ik mezelf soms al 

vrijspreken want ja dat doe ik al goed genoeg, als een soort smoes om me er niet verder in te hoeven verdiepen, maar met 

kleding helemaal niet.. en dat is ook een soort zeurend ding dat steeds meer komt.. maar tegelijkertijd denk ik omg dat 

zijn echt ‘first world problems’, maar dat is helemaal niet waar, want je hebt wel effect op ‘third world problems’.. je kan 

wel denken van ‘oh wat ben ik een millennial dat mijn grootste probleem is dat ik niet naar de H&M mag en dat toch doe, 

maar tegelijkertijd is dat wel verbonden met mensen die veel grotere problemen hebben doordat jij dat doet. Dus het is 

ook niet zo wegwuifbaar..” 

 

• Even later vertel ik dat ik ook merk dat die kritische stemmetjes naar de maatschappij (en daarmee ook naar mezelf, en 

mijn eigen verantwoordelijkheid) steeds minder ‘wegwuifbaar’ lijkt te worden:  

 

Tessa: “Nou wat ik dus wel merk dat het mij de laatste tijd.. bijvoorbeeld.. dat stemmetje van ik moet altijd iets doen, er 

zijn ook momenten in mijn leven dat ik even afgebakend helemaal niets hoef van mezelf.. bijvoorbeeld zo’n festival, 

gewoon gezellig met mijn vrienden en familie daar naartoe.. ik hoef dan echt niet aan mijn scriptie te werken 

bijvoorbeeld, lekker met mensen samen zijn, ontspannen, alleen daar popt het ook op.. bijvoorbeeld de feministische 

strijd, daar word ik er namelijk op aangesproken op hoe ik eruit zie (‘mijn jurk was wel erg doorzichtig’), of zie ik een 

seksistische Burlesque show; ik ben me ervan bewust dat ik hoofdzakelijk witte artiesten op het podium zie staan, terwijl 

ik op een Bluesfestival ben; overal op de grond zie ik afgekluifde spareribs liggen, het was eigenlijk een groot massagraf.. 

en daar was ik mij vroeger veel minder van bewust en nu denk ik, waarom loop ik dit eigenlijk te supporten!?” 

 

A: “Dus dan ben ik je in je geniet-plek, maar zie je toch allemaal dingen waar je idealistisch in bent geworden..” 

B: “Ja voortdurend aangesproken worden op je verantwoordelijkheid.” 

Tessa: “Ja en dat ik dat ook uitspreek.. en me dan ook schuldig voel naar de mensen met wie ik ben, dat ik zo 

voortdurend maatschappijkritisch aan het doen ben..” 

A: “Ja dat heb ik ook wel dat het steeds meer en meer en meer wordt. En dan heb je wat dat betreft nooit rust..” 

 

• Ook mijn studiegenoten blijken net als ik (voor mij herkenbare) problemen te ondervinden met betrekking tot 

‘uitspreken’: 

 

A: “Dat ik 28 ben, en nog steeds Humanistiek studeer, en dat als ik 30 ben, ik dan misschien nog steeds met mijn scriptie 

bezig ben… dat als ik dan een stap naar buiten zet, dat ik het dan niet kan uitdragen, wat ik al 7 jaar aan het opbouwen 

ben..” 
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• (…) B: “Dat stemmetje van ‘het is oké, het is al goed dat je bestaat’, heb ik mezelf heel geforceerd moeten aanleren het 

afgelopen jaar. Om een tegenstem te laten horen in mezelf om een soort ruimte te geven, dan alleen de stem ‘je doet het 

niet goed, het is nooit goed genoeg, uh waarom onderneem je hier geen actie tegen, waarom spreek je je niet uit? Waarom 

zit je alleen maar artikelen te lezen en post je niks op Instagram, of ga je demonstreren of wat dan ook’. En ik denk dat 

misschien die mildheid voor jezelf en die verzachtende zinnen, voor mij in ieder geval wel een ding is die het heel erg 

leefbaar houdt (…) door te mediteren, yoga te doen, zelfzorg in te plannen. Omdat ik anders er mezelf in verlies. En dan 

wordt die zorgzame, zelfzorgende stem onderdrukt en dan komt al het ‘moeten’ ‘moeten’ ‘moeten’. Het is iets dat echt 

geoefend moet worden steeds.” 

 

• (….) A: “Ik heb altijd de neiging om te benadrukken dat het allemaal wel meevalt, ook omdat ik in mijn achterhoofd dan 

mensen heb die écht anxiety hebben. En dan denk ik van ja bij mij gaat het gewoon heel goed. Maar is dat een stem die 

het terecht relativeert waardoor ik wél van de bank af kom, of is dat een stem die mijn problemen vergelijkt waardoor ik 

me niet kut mag voelen? (…) En wordt het dan nu heel confronterend om Romee’s tekst te lezen?” 
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4.5.5. “Ik moet me uitspreken” 

Tijdens het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de vraag of ik met mijn eigen stem kan spreken 

voornamelijk betrekking heeft op de moeilijkheden die ik ondervind rondom de gevoelde plicht om 

mij over maatschappelijk onrecht uit te spreken. Hier word ik bijvoorbeeld ook toe aangespoord door 

de activisten en influencers die ik volg, maar ik vind dat ook lastig. Ik vind dat ik me genuanceerd, 

helder, krachtig en liefdevol moet uitspreken. Hierbij moet ik naar mijn idee zoveel mogelijk rekening 

houden met alles en iedereen, wetende dat dit soort zaken gevoelig liggen, niet zwart-wit zijn en dat ik 

niet alwetend ben. Hierdoor blijf ik geregeld stil of ik spreek mij wel een keer uit (online of offline), 

maar dan schiet ik altijd wel tekort voor mijn gevoel, omdat ik niet alles in de wereld kan aanpakken. 

Je kunt het nooit goed doen in alle opzichten en je doet altijd wel iets of iemand tekort. Daarbij kost 

het mij ook energie, de maatschappelijke thema’s raken mij. Ik kan er moedeloos van worden, mij 

boos en onmachtig voelen, en ondertussen realiseer ik mij dat ik er persoonlijk goed vanaf kom. Ik 

raak ‘verlamd’ zodra ik mij een voorstelling probeer te maken van hoe anderen zich mogelijk voelen 

die systematisch onderdrukt worden. Het feit dat ik de ruimte heb om te proberen om mij ‘liefdevol’ 

uit te spreken, is een luxe op zich.  
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Terwijl ik dus probeerde ontspannen, en de studiestress los te laten, verscheen deze boodschap (groot) op mijn netvlies. Een 

boodschap die mij heel erg aanspreekt, maar die mij ook voor druk zorgt en de lat hoog legt. Ik kwam om even te ontsnappen 

van mijn studie, maar stond opeens oog in oog met mijn scriptie. 

 

Eerder die avond werd ik er ook al mee ‘geconfronteerd’. Ik sprak toen met een studiegenoot. Zij is voor mij echt een 

voorbeeld van iemand die de daad bij het woord voegt. Zij handelt mijns inziens écht naar haar idealen. Zij is onder andere 

klimaatactivist, doet (vrijwilligers)werk in een daklozenopvang, organiseert allerlei sociale en duurzame evenementen, sluit 

zich aan bij demonstraties, spreekt zich uit op social media, et cetera. Ik vertelde haar hoe erg ik haar ‘actieve inzet voor de 

goede zaak’ bewonder. Ik zei: “Jij doet wel veel zeg!”. Toen legde ze mij uit dat het komt omdat er steeds een ‘nieuwe 

normaal’ ontstaat, en zo doet ze steeds een beetje meer in haar activisme. Ze zei grappend, maar serieus dat dit haar ook wel 

een aantal jaar van haar leven zal kosten. Het kost haar heel veel energie. 

 

“Bied ik onderdak aan iemand die gevlucht is, doe ik een altruïstische studie, doe ik vrijwilligerswerk, werk ik in een 

daklozenopvang, doe ik 35 uur per week aan klimaatactivisme, maar toch schiet je altijd te kort voor je gevoel.” 

 

Ik vond dit gesprek en de commercial ergens ook geruststellend. Zo van oké, het is niet alleen een kritische interne stem, ik 

praat het niet alleen mijzelf aan, maar ik word er ook van buitenaf toe aangespoord. Deze boodschap is wellicht ook van deze 

tijd en deze wordt onder mijn generatie verspreid. Dit gebeurt onder andere onder studiegenoten. Daarnaast popt het idee dat 

je een steentje moet bijdragen, en (meer) van je moet laten horen, overal op, zo ook in de bioscoopzaal. 

 

Tegelijkertijd kwam er ook een andere kritische stem bij mij op. Waarom verkondigt Levi’s deze boodschap? Wat heeft dit 

met spijkerbroeken te maken? Zijn zij als commerciële organisatie niet juist onderdeel van probleem, omdat zij productie en 

consumptie stimuleren? Zijn spijkerbroeken niet heel slecht voor het milieu? Hoe zijn de arbeidsomstandigheden? Hoe integer 

en oprecht is deze oproep? Of is dit enkel voor de sales en likes? Is er misschien sprake “woke-washing?” 

 

Nu ik de commercial opnieuw bekijk, ben ik ook benieuwd wat deze clip bij Romee oproept. Is dit voor haar een herkenbare 

boodschap of niet? Wat vindt zij er überhaupt van waar ik mij allemaal druk om maak? 
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4.5.6. Metareflectie 

 

 

Ik denk dat het goed is. Die mensen heb je wel nodig. Om verandering te brengen, maar ja (…) weet waar je aan begint haha 

(…) In je eentje kun je het niet omdraaien zeg maar, maar als één iemand al anders kan denken dan is dat al winst, maar je 

moet wel waakzaam voor jezelf blijven. 

 

Ja… (…) Zijn die wereldproblematiek dingen, dingen waar jij je druk om kan maken? Want ik kan me ook voorstellen dat je 

zoiets hebt van naja… ik heb al genoeg aan mijn eigen hoofd (…) ik kan niet dat van een ander er ook nog bij hebben… 

 

Naja… ik denk het zelf wel. Ik sta wel altijd open voor iedereen (…) maar dat is wel mijn valkuil. Het gaat ten koste van 

mezelf. Dat is dan moeilijk. Naja het is… ik ben niet geheel wereldvreemd of zo. Dus wel interesse. Die documentaires, het 

nieuws, de politiek, ja dat volg ik wel, maar ja dat heeft ook te maken met hoe je je voelt. Of je daar überhaupt voor open 

kunt staan en of je er wat mee kunt. Naja het is dus wisselend (…) en of ik daar werkelijk iets mee kan of iets over vind. Of 

iets over denk, maar het is niet zo dat ik de luiken helemaal dicht heb zeg maar. 

 

Romee en ik komen dus te spreken over hoe wij ons (anders) tot de ‘grote, boze’ buitenwereld 

verhouden. In het kader van dat gesprek laat ik haar een fragment lezen uit het boekje ‘Jij bent niet 

beter en ik word niet beter’ (Winters, 2018) dat ik van mijn moeder kreeg, omdat ze het zo bij mijn 

scriptie vond passen. Ik leen het boekje aan Romee uit, omdat zij zich mogelijk kan herkennen in het 

verhaal van de auteur. Ik ben benieuwd wat ze van de volgende passage vindt: 

Zelfs psychotische mensen zijn minder eng dan de buitenwereld en haar bewoners. Ik moet er niet aan denken 

om losgelaten te worden in die wereld met die mensen (…) die mensen hebben namelijk vrijwel geen 

tolerantie voor gedrag dat afwijkt van het gemiddelde (…) De buitenwereld gaat ook heel erg snel. Te snel 

vaak, voor mij. Ik raak nog wel eens in de war, maar daar is geen tijd voor. Je moet het goed doen, en wel 

snel ook, anders loop je in de weg (Winters, 2018, p. 15). 
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Zij wil dus eigenlijk liever bij die psychotische mensen zijn dan in die snelle buitenwereld. (…) Hoe is dat voor jou? Jij zegt 

‘mijn wereld is klein, ik zit voornamelijk thuis’. Wil jij in die wereld losgelaten worden of niet? 

 

Naja eigenlijk niet. Want ik wil niet op mezelf wonen of dat soort dingen. 

 

(…) Wat maakt dan bijvoorbeeld dat je niet op jezelf wil wonen of dat je zegt ‘laat mij maar niet helemaal los in die 

buitenwereld?’ 

 

Naja überhaupt kan ik niet alleen zijn. Ja gewoon heel veel angst en zo. Dus eigenlijk ben ik ook haast nooit alleen thuis. 

 

(…) Als je dan de buitenwereld opvat als school, het werkende leven, al dat openbare leven... 

 

Ja ik weet niet of ik dat aan zou kunnen.. en dat blijkt nu telkens van niet en dat ligt vaak niet eens aan mij alleen. 

 

Te veel druk, te veel prikkels? 

 

Ja en dat ik gewoon niet heel lang alle ballen kan hooghouden. 

 

Wat dus wel moet in die buitenwereld, wat we van elkaar verwachten.. en waar ik dus [op dit moment zelf] ook huiduitslag 

van krijg haha, [lees: omdat ik zenuwachtig ben voor een nieuwe baan] (…) Het lijkt bij jou een soort spanning tussen ‘ik 

ben helemaal niet wereldvreemd’, (…), maar ook niet te veel door die wereld opgeslokt kunnen worden. Thuis in je veilige 

omgeving moeten blijven om het vol te kunnen houden. 

 

Ja ik ben binnenshuis niet wereldvreemd, en buiten wel. 

 

Dat zeg je wel mooi. 

 

Kijk en het is ook van.. nou een gewone baan zou niet kunnen, met vrijwilligerswerk kan ik niet lang de ballen hooghouden, 

nou misschien dan dagbesteding.. maar ja dan zit ik lullig gezegd weer met die mensen waar ik helemaal niks meer mee te 

maken wil hebben, uit de psychiatrie en zo (…) Ik ga ook niet naar zo’n werkplaats waar ik balpennen in elkaar kan 

draaien.. Dat nutteloze werk, alsof je niet meer waard bent dan dat. ‘Ga dat maar dat doen’. 
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4.6. Vastgegroeid 

In onderstaande mindmap is samengevat wat het vastgroeien van Romee concreet betekent, en hoe 

zich dat verhoudt tot de retoriek van het moeten en de maatschappelijke versnelling. Daarna wordt er 

verder stilgestaan bij de context van haar verhaal en bijbehorende ervaringen.  
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4.6.1. Schematische samenvatting: Romee – retoriek van het moeten & maatschappelijke versnelling  
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4.6.2. Overleefstand 

Romee geeft aan dat er geen jaar voorbijgaat dat er niet iets heftigs in haar leven gebeurt. Dit maakt 

dat ze van kleins af aan in de overleefstand zit, want echt kind, op een zorgeloze manier, heeft ze ook 

nooit kunnen zijn.  

 [Dat elke dag] verrekte moeilijk is en dat je er gewoon eigenlijk in je eentje voorstaat, wel met mijn 

ouders dan, maar er is altijd ongeloof over wat ik heb meegemaakt en waar ik in zit (…) als je er niets 

mee te maken hebt dan denk je dat het allemaal welwelvarend is in dit land, maar als je daarin zit, dan 

voel je waar gewoon veel dingen niet kloppen (…) Dus ja, elke dag is moeilijk. Je moet je elke dag 

hard maken en op een gegeven moment hebben we gewoon letterlijk niemand meer over, want 

niemand snapt dat (…) en dat breekt je gewoon op. Op een gegeven moment dan denk je van ‘laat 

maar’, je schiet er toch niets mee op, maar daardoor is wel mijn wereld, maar ook de wereld van mijn 

ouders heel klein. 

 

Romee vertelt dat ze op één iemand na die ze af toe ziet, geen vrienden heeft: “Dus ja... ik voel me erg 

alleen, ja eenzaam.. Ondanks dat je toch bijvoorbeeld thuis mijn ouders om me heen heb, maar je voelt 

je wel alleen.” De momenten dat ze hulpverleners ziet zijn de “momenten waarop ik anderen zie, voor 

de rest niet.” Ze geeft aan verder vooral veel binnen te zitten.  
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4.6.3. Hulp nodig hebben om de dagen door te komen 

Romee kan dus weinig drukte aan, en is van dag tot dag aan het leven, aan het overleven. Ze geeft aan 

dat het de laatste tijd slechter gaat. Ze leeft dag en nacht met angst. Soms heeft ze ook momenten dat 

het extra slecht gaat, crisismomenten:  

 Naja zoveel puinhoop in mijn kop, flashbacks van vroeger allemaal… (…) Plus het lichamelijke... 

altijd pijn (...) De emmer raakt steeds voller… ja het is gewoon omdat je alles door elkaar hebt, ja 

dingen wat je bezighoudt. Naja de laatste tijd zo’n chaos, verdriet en herbelevingen in mijn hoofd en er 

hoeft maar een hele kleine trigger te zijn… en de beerput gaat open. 

 

Romee geeft aan geen volle daginvulling te hebben. Het kost haar veel moeite om door het dagelijkse 

leven heen te komen:  

 Ik kan gewoon niet normaal functioneren (…) [Ik heb hulp nodig] om de dagen goed door te komen, 

en dat mijn ouders ook eens een keer rustig aan kunnen doen en dat zij weten dat er iemand is bij wie 

ik terecht kan. 

 

 Het is per dag kijken hoe het gaat. Dus daarom kan ik ook niks plannen en kan ik er ook niet tegen om 

iets te plannen, want het kan heel behelpen zijn. Je kan wel van alles willen, maar als je wakker wordt 

en het is een slechte dag… ja dan baal je nog meer. Dus ja in dat opzicht ligt bij mij eigenlijk niks vast, 

maar dat is ook het leven wat ik heb. Het is altijd behelpen en kijken wat ik aankan. En daardoor heb ik 

meestal geen vaste dingen gepland staan. 

 

Al met al geeft ze aan “gesloopt en kapot” te zijn, “niet meer te kunnen”. Als reactie krijgt ze hier van 

hulpverleners weleens op dat ze vaker in een diep dal heeft gezeten, dus hier komt ze ook wel weer uit, 

maar daar heeft ze zelf momenteel weinig vertrouwen in.   

 

Ze geeft aan geen handvatten te hebben, niet te weten hoe ze dat moet aanpakken en nergens aan de 

bel te kunnen trekken, ook niet als ze in crisis zit.  

 Dus waarom krijg ik zo’n opmerking? Ja dat voelt gewoon alsof ik niet serieus wordt genomen.. ‘Ja, 

want het is je eerder ook gelukt’. Ja dus? Nu zit ik toch veel dieper? Nu sta ik schaakmat (…) Hoe 

moet ik verder? Dat is gewoon een hele grote vraag ik hoofdletters. 
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 Ook altijd die vragen van ‘Wat is je toekomst?’, ‘Hoe ziet het er na twee jaar uit?’. Ja weet ik toch 

niet?? Ik weet toch niet wat er op mijn pad komt? En ik kan er echt niet meer over nadenken wat ik 

wil, want wat ik wil heb ik allang naast me neer moeten leggen, omdat het niet haalbaar is. Ik kan 

niet meer willen, het ligt er gewoon aan waar ik terecht kom en wie voor mij wat wil betekenen. 
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4.6.4. Schijn van kans 

Op het moment dat ik Romee de hoofdvraag van dit onderzoek voorleg, zeg ik er meteen bij dat ze 

niet moet denken dat ik haar ‘minder geslaagd’ vind.  

 

 

“Maar dit zou de samenleving wel zeggen”, antwoordt ze. Ze zegt ook bang te zijn dat ze nooit een 

baan zou aankunnen. “Ik ben honderd procent afgekeurd” en als ik vraag ‘voor wat?’ zegt ze: “De 

maatschappij... het is niet alleen werk.”. Dit in combinatie met haar heftige levensverhaal resulteert 

erin dat ze het gevoel heeft dat ze alleen “schijn van kans” heeft als mensen haar niet kennen.  

 Die muur vind ik zelf iets van schone schijn of zo.. aan de voorkant ziet het er piekfijn uit, maar je 

weet nooit wat erachter zit (...) als iemand vraagt ‘Hé, hoe gaat het?’ Zeg ik altijd ‘goed’, want als ik 

tegen iemand die ik tegenkom ‘het gaat niet goed’ zeg, ben je ze toch al kwijt. 
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“Dat ik het ook wel spannend vind als ik straks 

afgestudeerd ben.. wat ga ik dan eigenlijk doen? Wat 

stel ik dan voor als ‘beginneling’?” 

 

“Al dat gelul over ervaring daar word je ook niet goed 

van. Als je niets hebt kunnen volgen, hoe kun je dan 

bakken ervaring hebben?” 

 

“Ken je dat gevoel dat je van alles moet of dat je heel 

veel meer in minder tijd zou willen doen?” 

 

“Jawel, maar ook om te compenseren, om te laten zien 

dat ik best wel wat kan. 

 

“Ik denk dat heel veel mensen die keuze niet eens 

hebben, van waar leg je die lat?” 

 

“Voel jij die prestatiedruk ook?” 

 

“Naja, dat maakt me wel verdrietig, omdat dat ik dat 

nooit zou kunnen en daaruit komt voort de gedachte 

dat je niet normaal bent, dat je er niet toe doet.” 

 

“Ik ben honderd procent afgekeurd” 

 

Voor wat? 

 

“De maatschappij… het is niet alleen werk.” 

 

“Dat zou de samenleving wel zeggen [dat ik minder 

geslaagd ben]” 

 

“Ik denk dat ik meer schijn van kans heb [als niemand 

mij kent]” 
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4.7. Hekken in de tuin 

Al luisterend naar het verhaal van Romee wordt ook pijnlijk duidelijk dat er hekken in de tuin staan. 

Thema’s als ‘afgescheiden’ zijn, of als ‘anders’ gezien worden en machtsverschillen aan den lijve 

ondervinden steken voortdurend de kop op. Romee vertelt hoe het voor haar is om (letterlijk) achter de 

hekken te zitten of in hokjes gestopt te worden. Hierdoor kan ze lang niet altijd met haar eigen stem 

spreken. Ze is moe van de strijd die ze hiertegen moet voeren en voelt zich hier alleen in.  

4.7.1. Blijven knokken dat ze je zien als volwaardig 

Romee vertelt dat ze altijd graag iets met haar ‘troep’ heeft willen doen. Ze wil wat voor een ander 

betekenen (dat is ook een grote reden van haar om mee te werken aan dit onderzoek). Hiervoor zet ze 

graag haar ervaringskennis in en heeft ze ook een opleiding afgerond, maar ze vraagt zich ook af of het 

wel verstandig is om in ‘Zorgland’ te gaan werken:  

 Want het liefst wil ik er ooit een keer uit... en als je daar gaat werken, zit je daar nog in (…) en blijf je 

dingen tegenkomen die jou zoveel pijn hebben gedaan en doen (…) en dat kun je niet in je eentje 

veranderen, dat kan niet... ook al wil je dat. 

 

Uit haar ervaring weet ze ook dat ze dan zal moeten “blijven knokken dat ze je zien als volwaardig en 

niet als een ‘psychiatrisch patiënt met wie het nu even goed gaat’”. Zo heeft ze een tijdje met kinderen 

gewerkt in wie ze zichzelf erg herkende. Romee miste echter de erkenning vanuit haar collega’s.  

 Dan werd dat kind tegendraads, irritant, maar ja dat was ik [vroeger] ook, maar dat waren allemaal 

tekenen van het gaat niet goed. 

Waarop ik zeg: “Ik denk dat het van onschatbare waarde is [wat jij dan ziet gebeuren]. Jij hebt daar 

gewoon gevoel voor.” 

Ja, ik zag als eerste van, hou nou maar op, dat gaat fout, maar zelfs daar wilden ze niet meedoen. Ze 

hebben letterlijk gezegd: ‘wij hebben ervoor geleerd.’ Ik heb er ook voorgeleerd om er mee om te 

gaan, deels. 

 

Romee voelde zich op de werkvloer niet gezien en gewaardeerd. Ze geeft aan dat ze vooral de afwas 

en kookklusjes kreeg toebedeeld, en als ze iets wilde aankaarten over de gang van zaken op de groep, 

kreeg ze te horen: “Je vat het weer verkeerd op’ of ‘jouw beleving is niet goed, omdat je autisme 

hebt’. Maar ieders beleving, met of zonder autisme, is toch anders?” 
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4.7.2. Gereduceerd tot stempels en een verleden dat je blijft achtervolgen 

Romee geeft meermaals aan dat ze in haar leven wordt afgewimpeld vanwege haar stempels en 

verleden, niet alleen op de werkvloer, maar ook bijvoorbeeld in het ziekenhuis. We hebben het in 

beide gevallen dus over situaties met zorgprofessionals en niet eens over de ‘gewone medemens’.  

 Medisch gezien ben ik gewoon een bouwpakket, er moet gewoon veel gebeuren (…) sinds die 

maagverkleining ook, heel veel pijn, met eten gaat het slecht, naja dan word ik doorgestuurd (….) maar 

ja in die verwijsbrief staat wel dat ik heel ziek ben, alle TS-pogingen, automutilatie, waarom wordt dat 

erin gezet? Dat heeft niets met de vraagstelling te maken. En zo blijft altijd het verleden, hoe kort die 

ook is, je achtervolgen. Mijn huisarts zegt: “Als iemand dat leest, en iemand ziet jouw medicatielijst, 

dan snappen ze dat”, maar dat snappen ze helemaal niet, (…) je komt binnen staat al 3-0 achter. (…) 

Wat heeft men te maken met mijn zelfmoordpogingen? Dat heeft toch niets met mijn maag te maken? 

(…) en overal belandt borderline, terwijl er bewezen is dat dat niet heb, maar nog moet ik mijzelf 

daarvoor hardmaken, om dat telkens weer recht te zetten, maar een beeld dat een arts vormt, gaat niet 

meer weg. 

 

 Het klopt ook wel dat ik psychiatrische dingen heb, en dat ik in het verleden mezelf heb beschadigd, 

maar je krijgt nooit een tweede kans, het blijft erin staan, en ook al zou ik nu met een dikke snee 

komen, dan zouden ze mij niet eens verdoven om te hechten. Als je een goede arts hebt, die is niet 

boos op je, die veroordeelt niet, praat gewoon rustig met je waardoor het komt, maar zulke artsen tref 

je niet vaak jammer genoeg. En ja heel veel artsen vinden het aandachttrekken. Naja daar ben ik het 

totaal niet mee eens, als mijn geestelijke pijn te veel is en dat blijft maar doorgaan, dan kan ik die pijn 

niet zelf stoppen, maar als ik snij, dan kan ik zelf de pijn reguleren... dus dan kom je op de 

spoedeisende hulp en zeggen ze: “Je houdt toch van pijn?” 

 

Romee geeft aan ook kwaad op zichzelf te zijn vanwege de zelfbeschadiging. Ze denkt dan ook aan 

hoe ze toen was en hoe het is ontstaan, en ook dat blijft haar achtervolgen. Die veroordeling zit dus 

ook in haar zelf, maar ze ervaart ook kritische blikken vanuit de maatschappij in het algemeen:  

 Meestal met festivals krijg je aan de binnenkant een stempel ja… daar zitten ook littekens… ik zou niet 

weten hoe ik het dat moet uitleggen, maar zo’n blik, dat gaat gewoon door merg en been. Daarbij loop 

ik gedwongen in de zomer met lange mouwen en een lange broek, want die afkeer doet vreselijk pijn. 
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 Dat ik achter de hekken heb gezeten, binnen de hekken, maar dat is mij geen mens voel, omdat een dier 

beter wordt behandeld dus dat is eigenlijk een letterlijke foto daarvan. 

 

 

 Ja, daar was ik eigenlijk al bang voor ja.. niet dat ik wil zeggen dat ik jou als zo’n dier zie, maar je 

vertelde dat de vorige keer, toen zaten we buiten en ik keek naar rechts en toen zich ik die hekken.. ja 

dus ook dat is in deze tuin aanwezig. 
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4.7.3. (Afgescheiden) van de wereld zijn 

Romee vertelt me dat de dagen achter gesloten deuren bestaan uit koffie drinken en roken. “Verder 

niets. Als je vrijheden hebt, dan ga je naar buiten en ga je aan de drugs. Zo is het leven in zo’n 

instelling. Men denkt altijd dat je dan hulp krijgt.”   

 Als je daar loopt dat is gewoon een zombiestad (…) het is gewoon een psychiatrisch dorp. Daar heb ik 

ook rondgesjokt en in een rolstoel, het is vreselijk als je daaroverheen loopt wat voor mensen je ziet, zo 

onder invloed, zo van de wereld. Regelmatig kom je iemand tegen die gewoon geen kleren aan heeft. 

 

Daarnaast heeft ze daar vooral veel nare en traumatische ervaringen aan overgehouden:  

 Toen moest ik naar een gesloten afdeling, en daar heb ik verschrikkelijk vaak en heel lang in de 

separeer gezeten. Dat letterlijk de psychiater tegen mij zei: “We krijgen jou wel klein!” (…) Zonder 

kleding, wc, helemaal niks. Wouden de verwarming niet aanzetten en als ik naar de wc moest, dan 

moest ik het maar laten lopen... 

 

Ze kan nog horen hoe de deuren van de separeer in de sloten vallen. Ze heeft er naar eigen zeggen 

“zoveel meegemaakt en daar heb ik gewoon elke dag last van.”. Ze vertelt mij over het onrecht dat ze 

heeft gezien en ervaren. Ze wordt er boos van en voelt zich vooral machteloos, omdat het niet 

verandert en niemand haar gelooft. De tranen staan in haar ogen.  

 [Stilte]…. Mensen voor de dood weggehaald (…) Ik heb vaak slagaders dicht moetendrukken. (…) Dat 

doet ook pijn hoeveel mensen in ken, die dan dood zijn, zelfmoord, dat je er niks tegen kunt doen, want 

het zijn zulke grote organisaties, met zulke advocaten en uiteindelijk valt het nog onder de staat. Als je 

iets zou willen beginnen heb je tonnen nodig en een tijdsbestek van minimaal 2 jaar, en dat heeft 

niemand niet in de psychiatrie dus je kunt niks en zo gaat alles de doofpot in. Wat er allemaal 

plaatsvindt bij mij, dat gelooft niemand meer. Iedereen denkt ‘dit kan niet’, dus wij hebben geen 

mensen meer over. 
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4.7.4. Met dichtgeknepen strot tegen de muur, de dood als mogelijke uitweg 

Romee ziet zichzelf als een gedetineerde. Ze kan naar eigen zeggen geen weg bewandelen in 

hulpverleningsland of die is wel doodlopend gemaakt, terwijl ze wel vrij mag rondlopen.  

 We staan gewoon met een dichtgeknepen strot tegen de muur en ik begin echt de moed kwijt te raken 

(…) dat is wel gewoon een serieus iets wat in mijn hoofd blijft, dat de dood uiteindelijk een optie is om 

hier uit te komen. (…) Misschien hard gezegd, maar als je overlijdt aan kanker dan zeggen ze "je hebt 

er alles voor gedaan, iemand heeft de strijd verloren’ en als je zelfmoord pleegt vanuit de GGZ dan ben 

je zwak. 

 

Snikkend zegt Romee dat ze het leven vaak te zwaar vindt, en dat ze bang is om altijd alleen te zijn. 

Een van haar grootste angsten is bijvoorbeeld dat ze haar ouders verliest, haar enige steun en 

toeverlaat. Tegelijkertijd voelt ze zich ook bezwaard tegenover hen en haar zus. Ze zegt dat ze daarom 

soms het idee heeft dat ze beter niet geboren had kunnen worden.  

 Het is heel intens, het gevoel dat je denkt dat je hier niet had moeten zijn, want ja…waar ben ik nou 

voor? Eigenlijk niks? Eigenlijk niemand? En ik heb verder ook niks. 

 

Romee geeft dus aan vaak aan de dood te denken, het niet meer willen en kunnen, maar ze zegt ook 

aan het tegenovergestelde te denken: “Als er wel iets is, en ze gaan een keer echt doen wat het CCE 

heeft aangegeven [lees: een eerder uitgebracht adviesrapport over wat voor hulp Romee nodig heeft], 

ja dan kan het misschien anders lopen…”. Al durft ze daar niet meer op te hopen of te vertrouwen.  

 Voorheen... ik denk de beginjaren psychiatrie dan hoop je nog dingen, maar op een gegeven moment 

moet je het laten varen, want dan wordt die hoop wanhoop. En als ik wist wat ik nodig had, was ik er 

allang uit geweest. Nee er is denk ik niet iets van ‘als dat gebeurt, zal ik nooit meer aan de dood of 

zelfdoding denken’. 
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4.7.5. Metareflectie 

 

 

Ik heb daar heel veel geluk mee om zo met jou aan tafel te mogen zitten, ik vind jou heel wijs (…) en je kan dat mooi onder 

woorden brengen allemaal, maar ik zit er nu over na te denken dat dat misschien ook wel jouw pech is, dat je inderdaad 

niet wereldvreemd bent.. en dat je het allemaal zo goed doorhebt, dan besef je ook: ‘waar is eigenlijk mijn plek in de 

wereld?’ (…) Als ik het goed hoor, heb je wel een verlangen om in die wereld mee te doen, en daar ook vrienden te hebben 

en dat soort dingen, maar dat gaat allemaal net niet, dus trek je je binnenshuis terug. 

 

Ja, en dat is dan vanaf kinds af aan zo. Ik was altijd in mijn eentje. En zoals je weet geen school en alles vanaf mijn 

dertiende. Kijk en nu zie ik allerlei mensen van mijn leeftijd trouwen, eerste kinderen.. ja dan eh.. die kloof wordt steeds 

groter. Ik wil wel doorgroeien, en ik wil met mezelf aan de gang, maar ik vind die plek niet waar mensen ook met mij aan de 

gang willen gaan dus die kloof die blijft. Ik ben bang dat die zal blijven altijd, want je haalt het niet meer in. 

 

(…) Het blijft ook zo raar voelen om onze levens met elkaar te ‘vergelijken’ 

 

(…) Ja.. laten zien wat voor kloof er in de samenleving zit. Waar iedereen bewust of onbewust een aandeel aan heeft. 

 

Dus dat het wat dat betreft wel goed is om het zo neer te zetten? 

 

Ja. 

 

Ja dat denk ik ook.. maar is dat niet hard? Doorgegroeid vs. vastgegroeid? 

 

Ja maar het is zo. 

 

Ja precies, dat denk ik dan ook van ja het is ook onrechtvaardig en pijnlijk. Ik kan het wel mooi gaan poetsen, maar dat is het 

niet (….) Je hebt de eerste keer tegen mij gezegd van ‘iedereen beleeft het anders, ik heb het niet per se zwaarder’. Die is me 

echt bijgebleven. 

 

(…) Als twee mensen een splinter hebben, de één die gaat tekeer, en die ander die denkt van nou ik ga maar gewoon door.. 

je hebt gewoon zo’n andere reactie en dat is in de psyche ook. Mensen kunnen wel denken je hebt zoveel meegemaakt, wat 

moet je het moeilijk hebben. Maar iemand die nu voor het eerst een tegenslag in het leven heeft, die kan het misschien nog 

wel zwaarder hebben. Dus daar kun je niet over oordelen. 

 

Dat is ook wel iets dat veel terugkomt: niet oordelen. 
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4.7.6. Schematisch samenvatting: Romee – over het niet kunnen spreken met je eigen stem 
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Die verschillende perspectieven blijkt ook uit hoe we deze foto bekijken. Romee zag bovenstaande 

foto op tafel liggen12 en gaf aan dat zij hierin iets anders ziet dan ik:  

 

Als die foto er nu zo mooi groen uit ziet, dan is het positiever dan als het gewoon keihard zwart-wit is. Ik denk dat dat dat 

wel uit kan maken 

 

Ja goeie! Ja mooie blauwe lucht. 

 

Ja, want het is er wel, alleen ik zie het niet meer (…) jij kan dit zien waarschijnlijk. Als ik me niet goed voel niet, dan focus 

ik me alleen maar op dat hek, van ‘ik kan niet weg’.. terwijl een ander ziet: mooie lucht, vrijheid, geen wolkje’ (…) dit oogt 

nu zoveel vrolijker. 

  

 
12 Zie H3 Methode, voorbeeld van gebruik foto’s en compositie, p.44. 
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4.7.7. De kloof tussen de normale samenleving en de buitenbeentjes 

 

 Je bent allemaal mensen, maar je wordt niet als mens behandeld (…) en ik heb me nooit ergens het 

gevoel gehad waar ik bij hoor, helemaal niet (…) ik heb er altijd buitengevallen (…) Ja en dan is mijn 

zelfvertrouwen al helemaal niet meer hoog door alles, maar je voelt je niet welkom in de maatschappij. 

Je bent een buitenbeentje. 

 

Romee vindt dat de kloof steeds groter wordt “tussen de normale samenleving en de buitenbenen, de 

zorgzoekers.”.  Het maakt haar boos dat er bijvoorbeeld via het nieuws en de televisie stereotyperende 

beelden van mensen met psychische ziekten worden verspreid, of uitgebreide (persoonlijke) verhalen 

over incidenten “terwijl men me god niet weet waar het van weg komt”.   

Romee wijt deze kloof deels aan het onderwijssysteem waarin de ‘buitenbeentjes’ van jongs af aan al 

worden afgescheiden van de ‘normale samenleving’.  

 [Het speciaal onderwijs] is gewoon een samenleving en alles wordt naar ingericht naar jou, dat jij goed 

functioneert, niet boos wordt. En dan ben je 18 en dan (…) kom je in één keer in een maatschappij die 

zich voor geen 1% aanpast aan jou. 

 

Volgens Romee is het speciaal onderwijs een gemeenschap waarin je een totaal andere ontwikkeling 

doormaakt dan op een reguliere school. Wat Romee betreft zou daar een veel minder groot verschil 

tussen moeten zitten.  

 Als kinderen van jongs af aan met dingen geconfronteerd worden, wordt het normaal. En kinderen 

kunnen zo nuchter zijn, kunnen ook vragen stellen waar je niet boos om wordt. Kijk de leerkrachten 

hebben het zwaar en natuurlijk moet er dan specialistische hulp bij komen om [kinderen met en zonder 

rugzak samen in één klas te laten zitten], maar ik denk wel dat het een groot voordeel is, want het is 

toch het begin van je eigen fundering. Als je jong bent en als je dan al tegenslagen of dingen ziet wat 

eigenlijk deels gewoon normaal is in de maatschappij, dat het geen taboes zijn, ik denk dat je daar wel 

veel winst uithaalt. 
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Als ik Romee dit hoor zeggen, knik ik instemmend. Ik denk dat ik hier van jongs af aan mee 

‘geconfronteerd’ ben door het logeerhuis bij ons thuis. Door wat ik daar van dichtbij gezien heb en 

door wie ik daar heb ontmoet heb ik mijn idee van ‘normaal’ leren oprekken. Daar haal ik inderdaad 

tot op de dag van vandaag veel winst uit. Het logeerhuis heeft een belangrijke rol gespeeld in mijn 

opvoeding, en heeft dus medebepaald hoe ik nu in het leven sta, wat en wie ik belangrijk vind.  
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In het volgende hoofdstuk wordt besproken wat Romee en ik hebben meegenomen uit het logeerhuis. 

Hiermee wordt de derde deelvraag beantwoord: 

 

3. Wat betekent onze samenkomst vroeger in het logeerhuis voor ons?  

 

 

4.8. Ontmoetingen in de tuin: het logeerhuis 

Romee en ik komen dus te spreken over de ontmoetingen die plaatsvinden in de tuin. Het logeerhuis is 

een voorbeeld van zo’n concrete ontmoetingsplek. Ik heb daarnaast ook gesproken met mijn ouders en 

met mijn nicht die in het logeerhuis heeft gewerkt om herinneringen op te halen.  

4.8.1. Waar ‘gewoon’ en ‘bijzonder’ elkaar ontmoeten, een plek om samen te leven  

Ik vraag aan mijn moeder wat haar ideeën achter het logeerhuis waren:  

 Het was wel een speciale organisatie, waar speciale kinderen bij elkaar kwamen, maar toch zo gewoon 

mogelijk in een gezinsvorm, in en gewone straat, niet nog een [instelling] oprichten, maar kleinschalig. 

Kinderen zoveel mogelijk in het gewone meegeven wat ze extra nodig hebben. 

 

 In de zorg heb je de plek waar de mensen leven, de cliënten, en je hebt de plek van het personeel. Ik 

vond altijd: de plek waar geleefd wordt is de plek van allebei. We doen hier geen apart kantoor  

waar zij dan kunnen vergaderen en het over jullie kunnen hebben (…) Je was hier veel meer dan een 

beroepsprofessional, je was gewoon een van de club van het weekend, [waar wij als gezin ook deel van 

uitmaakten]. 

 

Het motto van de organisatie was: ‘Waar gewoon en bijzonder elkaar ontmoeten’, en mijn moeder vult 

aan dat hierbij niet vaststaat wie of wat ‘gewoon’ of ‘bijzonder’ is, maar dat het in huis ging om 

“gewoon samenleven, waarbij je rekening met elkaar houdt.” 
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4.8.2. Het delen van ruimte (met stuiterballen): niet overromantiseren, wel relativeren en samen leren. 

De oprichting van het logeerhuis betekende echter ook dat ik mijn huis moest delen. Romee zegt 

hierover tegen mij: “Al die mafkezen in huis in één keer”, “al die stuiterballen om je heen”, “daarin 

heb jij het ook wel moeilijk gehad, we waren niet allemaal de liefsten.” Waarop ik antwoord: “Ik ben 

er sterker uitgekomen denk ik haha (…) Oké, soms was het misschien niet leuk, maar volgens mij heb 

ik altijd wel geweten dat het goed is dat het er is. [Ik denk dat het ook goed is dat ik als enig kind heb 

geleerd om wat territorium in te leveren, om te leren delen]”.  

Zo moest ik opeens vechten voor een plekje achter de computer, was de badkamer weleens bezet als ik 

erin wilde, was er meer chaos, geluid en rotzooi in huis, werd de kat lastiggevallen, werd ik ’s 

ochtends weleens wakker van gejoel, konden er spanningen in huis hangen, waren er soms kinderen 

over de vloer die ik vervelend of ingewikkeld vond, et cetera. Ik heb woede-uitbarstingen en 

epileptische aanvallen gezien, en kinderen die zich helemaal afsloten en in hun eigen wereld zaten. 

Daar keek ik op een gegeven moment niet meer zo van op. Ik heb daarvan geleerd dat dat er ook bij 

hoort, en dat het voor iedereen anders werkt. Ik bestudeerde hoe begeleiders op de kinderen 

reageerden, hoe zij onderzochten wat er aan de hand was, waar iemand eigenlijk behoefte aan had. 

Daarbij heb ik nog zo veel meer gezien van deze kinderen, dan enkel hetgeen ik niet altijd even leuk of 

gemakkelijk vond. Ik herinner me grapjes die gemaakt zijn, iemands schaterlach, ouders die een kop 

koffie kwamen drinken bij het brengen en ophalen, hoe blij de kinderen werden van de hond, 

enzovoorts. Ik heb het er met mijn ouders over dat het die kleine dingen, typische uitspraken of 

gedragingen zijn, die onze dag konden maken, en die we nooit zullen vergeten. Ze zitten in ons hart en 

we vinden het bijzonder dat we hen hebben leren kennen, dat ze er in onze directe omgeving bij 

hoorden. Wat mij van die tijd dus het meest is bijgebleven is dat ik heel blij ben dat ik deze kinderen 

goed heb leren kennen, in hun veelzijdigheid en complexiteit, zoals dat voor ieder mens geldt. Ik vind 

het nog steeds leuk om ze tegen te komen in het dorp of om ze te volgen op sociale media, en dan 

hoop ik te horen of te zien dat het goed met ze gaat. 

Ik bespreek met mijn nicht dat privé en werk bij ons thuis sterk door elkaar heenliepen, en dat dat ook 

kon schuren. Ik had er lang niet altijd zin in dat we zoveel mensen over de vloer hadden, maar dan kon 

ik doorlopen en mij terugtrekken op mijn kamer. Mijn nicht antwoordt: “Ik denk dat jij tegelijkertijd 

ook wel inzag hoe mooi het was, en je had ook wel een band met veel van die kiddo’s.” Het klopt wat 

ze zegt. Ik herinner me ook de gezellige momenten wanneer we bijvoorbeeld samen aan tafel zaten of 

de uitstapjes die we maakten (die dan ook niet altijd ‘normaal’ verliepen, maar wat maakt het uit?). 

Dat privé en werk door elkaar heenliep schuurde dus niet alleen, maar het leverde ook mooie 

momenten samen en daarmee waardevolle herinneringen op.  

Zo was Romee een keer mee toen ik een dagje wegging met mijn moeder. ’s Avonds zouden we uit 

eten gaan, maar toen kreeg Romee een aanval op de wc van het restaurant. We zijn dat later nog een 
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keer gaan overdoen. Ook heeft Romee de hapjes gemaakt voor een feest van mij. “Door alle drukte 

heb ik toen ook een aanval gehad, maar ’s nachts nog onwijs veel gelachen met je oom”. Romee 

vertelt ook dat ze nog weet dat ik mee ging toen ze een examen moest doen voor haar vaarbewijs: 

“Toen was er te veel spanning, toen zijn jullie toch weer opgehaald, ben ik alleen met je moeder naar 

[het examen] geweest, en toen ’s avonds laat hebben we hier nog een borrel gedronken, omdat ik met 

vlag en wimpel was geslaagd.” 

Mijn nicht kijkt als volgt terug op het logeerhuis, en haar woorden vatten het voor mij mooi samen:  

 We moeten het natuurlijk niet overromantiseren, maar volgens mij was het gewoon heel leuk en goed 

(…). Ik ben blij dat ik daar ben begonnen met werken (…) Ik was er ook wel trots op, ik heb er veel 

geleerd. Ook wel gewoon gegroeid. Ik kan me die tijd ook niet herinneren zonder. Het was voor mij 

een goede balans tussen Groningen [lees: de stad waarin ze net ging studeren], waar ik in een hele 

nieuwe wereld werd gezogen en dit was een vertrouwde wereld (…). Ik zat in die 

[studentenvereniging]wereld wel in een bubbel, dit hielp dat relativeren. 
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4.8.3. Contact van mens tot mens, en van hond tot mens 

Romee geeft ook aan dat zij het heel fijn vond dat het logeerhuis “niet zo’n instelling-iets” was, maar 

gewoon kleinschalig, huiselijk, met een hond en een kat. Het is voor haar een plek geweest waar ze 

kon bijtanken, weer contact kreeg met andere jongeren, en waar ze gelijkwaardig menselijk contact 

had opgebouwd met haar begeleiders, wat in haar ervaring heel uniek is.  

 Ja en ik keek altijd tegen [namen van haar begeleiders] op, omdat het altijd leek alsof het hun voor de 

wind ging en dat het niet standaard normaal was dat ik wel dingen met hun deel, en hun niet met mij. 

Dus daar keek ik ook donders tegenop van hoe kan het nou zijn dat alles goed gaat? Dat begreep ik 

niet. En toen ik ouder was, had ik [dat open contact wel met deze begeleiders], maar dat is wel de 

kennis en de band die je hebt en met elkaar opbouwt (…) en wat voor persoon het is. 

 

Romee legt uit dat er wel een beetje ongelijkheid in de relatie mag zijn tussen haar en haar begeleider, 

maar dat ze wel van mens tot mens contact wil hebben.  

 Maar dat tref je niet vaak in de hulpverlening. Mensen in die instellingen dat zijn boekenwurmen die 

hebben dat uit hun hoofd geleerd, die zijn vastgeroest in dat denkpatroon en that’s it en wat ik gewoon 

hier had is dat je gewoon beide mens bent, en naja als je dan met elkaar aan de praat was, de één kon 

huilen, maar de ander ook, en dat voelt wel prettiger op één lijn. 
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 Ja, en dat ik Luna heb gehad, als het slecht ging was ze er al. En als ik dan op de fatboy lag met een 

aanval, lag madame ook naast me en likte ze mijn hele snuit altijd af.. die had het altijd wel door. 

 

 Als een hond niet luistert of iets doet, dan moet je eerst naar jezelf kijken (…) Als een hond bijt dan 

heb je zelf iets niet goed gedaan, dus dan kan je niet alleen de hond kwalijk nemen, dat komt ergens uit 

voort, en daarom vind ik honden te vertrouwen en mensen niet (…) onvoorwaardelijke liefde… wat ik 

niet meer echt in de mensheid zie (…) Dus ja een hond kan dan ook veiligheid bieden die ik over het 

algemeen 24/7 mis. 
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Die veiligheid en dat vertrouwen vindt Romee op dit moment in haar nieuwe hond: Tuuttie. Tuuttie is 

in de nacht bij haar. Als Romee een aanval krijgt, zien haar ouders en haar begeleider dat aankomen 

door het gedrag van de hond, nog voordat Romee het zelf doorheeft:  

 

Als ik gewoon op de bank lig dan komt ze op een gegeven moment als je even slaapt dan is ze er gewoon klaar mee en 

springt ze op je hoofd dan vindt ze dat het te lang geduurd heeft. Maar met een aanval.. en ik lig op de bank dan gaat ze zo 

op mijn gezicht liggen, dat doet ze anders nooit dus op de een of andere manier voelt ze het, want anders doet ze dat nooit 

(…) nee ik ben er wel blij mee. 

 

Ik denk dat Tuuttie ook wel heel blij is met jou. 

 

Ja daar lijkt het wel op. 
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4.8.4. Wederzijds van betekenis (en dat niet altijd van elkaar weten) 

Als ik luister naar wat het logeerhuis voor Romee heeft betekent, ben ik heel blij om dat te horen en 

vind ik het ook wel bijzonder dat dat bij ons thuis is geweest. Daar heb ik toentertijd nooit bij 

stilgestaan. Het doet mij realiseren dat je niet altijd weet welke impact iets op een ander kan hebben. 

Dat blijkt ook het geval te zijn wanneer Romee mij tijdens de tafelgesprekken vertelt wat ik voor haar 

heb betekend, en die impact bleek ook wederzijds te zijn, zonder dat wij dat van elkaar wisten:   

 

Dat jij mij destijds ook hebt geholpen en dat ik nu iets terug kan doen. 

 

Heb ik jou destijds geholpen? 

 

(…) [Ja ook wel toen je al wat jonger was], ja, wel laten inzien eh ja wat het leven is, hoe belangrijk, en ehm… soms wel 

korte gesprekjes die we hebben gehad, ehm.. Ja en dat je ondanks dat ik dan niet altijd de makkelijkste ben geweest, wel mij 

geaccepteerd hebt wat eigenlijk helemaal niet logisch kan zijn. 

 

Dank je wel… 

 

Want je hebt wel in één keer een vreemdeling in je huis ,en je had me ook links kunnen laten liggen en dat heb je niet 

gedaan.. 

 

Nee. Ik vond het ook echt leuk hè dat je er was, echt waar! 

 

Tijdens onze tafelgesprekken zeg ik ook: “Ik ben wel echt blij dat ik jou heb leren kennen hoor! (…) Ik hoop en vind dat jij 

wél in deze wereld hoort, en ik snap dat jij je niet zo voelt, maar [ik denk dat jij net als de anderen uit het logeerhuis de 

wereld rijker maken, de mijne wel in ieder geval]” 

 

Ja, of armer, dat wordt weleens gezegd (…) dat de belastingcenten naar mensen zoals mij gaan.. 

 

(…) Maar jij voelt zo haarfijn aan hoe dingen werken, je kijkt dwars door mensen heen, ik weet ook zeker dat jij een enorme 

aanwinst bent voor zoiets als de luisterlijn, of voor de mensen die je begeleidt, en wat je nu voor mij doet, hoe je eerlijk ook 

de gesprekken met mij bent, hoe je tegen de wereld aankijkt, en dan denk ik van ‘oh dat ik zó veel [en zo waardevol]!’, en 

ook wat je voor je ouders en je zus betekent, wat je voor anderen doet, wat je voor zo’n hond kan betekenen. Ik heb zeg 

maar Luna altijd met vertrouwen bij jullie laten logeren, want ‘daar is ze echt goed af, daar krijgt ze zeeën aan liefde! 

 

Terwijl ik ook nog wel weet dat ik niet zo aardig tegen jou ben geweest. 

 

Waarop ik zeg dat ik mij dat zozeer herinner, op enkele incidenten na. Ik vertel haar dat ik vooral nog weet dat ik vroeger 

tegen haar opkeek, omdat ze ouder was en zo stoer. 
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4.8.5. Conflict in de tuin 

Maar we moeten het wederom niet overromantiseren. Naast de conflicten die binnenshuis konden 

plaatsvinden, was er ook conflict in de tuin, buitenshuis. Deze gebeurtenis vond overigens plaats 

enkele jaren nadat Romee het logeerhuis had verlaten.  

Kennelijk ondervond één buurman geluidsoverlast van het logeerhuis. Daar kwamen wij achter toen er 

plotseling handhavers van de gemeente op de stoep stonden. De buurman zelf heeft nooit bij ons 

aangeklopt. De gemeenteambtenaren waren positief over het logeerhuis tijdens hun bezoek. Dat maakt 

het voor ons onbegrijpelijk dat er vervolgens toch een brief op de deurmat lag met de boodschap dat 

het logeerhuis moest sluiten, inclusief dwangsom, zonder dat er eerst meer gesproken of bemiddeld is, 

er niet is geïnformeerd bij andere buren en er geen geluidsmeting is gedaan. Het werd direct afgedaan 

met dat ‘een dergelijke instelling’ - precies wat wij niet wilden zijn - niet in een normale woonwijk 

gevestigd mocht zijn.  

Het maakte mij heel boos dat deze kinderen (die ik persoonlijk ken en om wie ik geef) niet in een 

reguliere straat welkom waren. En dat er zoiets drastisch besloten (opgelegd) werd zonder een 

fatsoenlijk en eerlijk gesprek en zonder de praktijk van dichtbij vanuit verschillende perspectieven te 

onderzoeken, maar door de makkelijke, formele weg van rigide wetgeving te kiezen. Het raakte mij zo 

erg dat ik een stukje schreef in de lokale krant en mij dus over de situatie uitsprak. Ik schreef onder 

andere: “Zou af en toe door de regels kijken niet humaner zijn?” en dat ik zeven jaar bij het logeerhuis 

in heb gewoond zonder gehoorbeschadiging of emotionele schade op te lopen. In tegendeel.  

Dit conflict heeft mij overigens wel iets positiefs gebracht: het is voor mij namelijk de aanleiding 

geweest om zorgethiek te gaan studeren.  
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4.8.6. Schematische samenvatting: ontmoeting in het logeerhuis 
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4.9. Ontmoetingen in de tuin: dit onderzoek 

 

 

In het volgende hoofdstuk wordt de vierde deelvraag behandeld: 

 

4. Wat betekent onze samenkomst nu in dit onderzoek voor ons? 

 

 

4.9.1. Verschil school vs. niet-school  

Met name in het laatste helicopterview-gesprek hebben Romee en ik extra stilgestaan bij hoe onze 

samenwerking is verlopen, en wat ons is opgevallen in deze ontmoeting. Allereerst is het thema 

‘school vs. niet-school’ sterk naar voren gekomen:  

 

Als ik dan zo dat verslag van jou lees en zo, dan vind ik aak wel heel erg moeilijk, want ehm.. dan word ik gewoon puur op de 

feiten gedrukt dat ik eigenlijk geen school heb gehad. Ja zeg maar het IQ is er wel, en ik ben heel leergierig en ik wil van alles 

weten dus in dat opzicht is de ontwikkeling wel goed, maar dan zie je gewoon alles dat ik niet heb gehad. Bijvoorbeeld 

PowerPoint daarmee moet je niet bij mee komen aanzetten, heb ik nooit gedaan. Word kan ik de basisdingen en daar blijft het 

bij.. Dat vind ik dan wel kut dat ik dat niet heb gehad, want ik heb altijd gehad dat ik naar school wilde, alleen [de school] zei 

‘we doen het niet meer’ 

 

Dan kom je erachter hoe zinvol school is, wat je ermee kunt bereiken en dat het gewoon een hartstikke mooie en leuke kans is 

 

Ergens voelt het ook een beetje lullig, want je zou kunnen zeggen dat ik door dit soort woorden te gebruiken ben ik je ook al 

een beetje aan het uitsluiten of zo. 

 

Naja je zet in wat jij hebt mogen leren. En daar is geen goed of fout aan. Het is alleen dat ik zelf denk ‘dat had ik ook graag 

gewild’, (…) jij hebt gewoon die kans gehad, klaar. Wees er blij om en zet het in! 

 

Voor mij ben je wel gewoon duidelijk zeg maar (in de gesprekken) (…) soms als ik het doorlas leek het Russisch, Dan denk 

ik ‘nah... zal wel wat zijn..’, verschil school-niet school. Maar ik vind het echt wel mooi en duidelijk zo met die foto’s (…) 

Plus wat heel mooi is, is dat iedereen foto’s anders beoordeelt. 
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4.9.2. Tijd en verwachtingen speelden een belangrijke rol 

Verder is ook gebleken dat hetgeen waar we over spraken, ook gaande was in de praktijk. De thema’s 

‘tijd’ en ‘verwachtingen’ in deze scriptie bleken ook belangrijke factoren te zijn in het 

onderzoeksproces zelf:  

 

We hadden het net over die ballen hooghouden, dat je dat heel erg in deze wereld moet, in de ratrace. Dat is waar dit 

onderzoek mee begonnen is.. Het viel me op dat dat ook in ons contact terugkwam, omdat wij ook over en weer naar elkaar 

hebben geappt van “sorry dat ik niks van me heb laten horen” of dat ik zei “neem je tijd” of dat ik het gevoel had dat ik te 

lang niets van me had laten horen, of dat jij ook zei “het is geen desinteresse”… waar je over praat, dat gebeurt ook in het 

hier en nu zeg maar.. (…) Ik heb weleens gezegd: ik vind het allemaal maar in een slakkengang gaan. Dat ik mezelf verweet 

dat het wel heel lang duurt allemaal dat onderzoek, maar dat was wel mijn tempo, en jij zei ook “nou ik vind het helemaal 

niet langzaam gaan.” 

 

(….) Ja want daar had je ook nog wat van… ja toen ik dit las dacht ik van… is ze nou wel tevreden of totaal niet over alles? 

Dat gevoel kreeg ik erbij. 

 

Ja heel erg tevreden! 

 

Ja toen dacht ik: oh.. jee die laatste zin… “Romee’s tempo volgen”... 

 

Ja dat heb ik daar ook niet goed neergezet, want het was ook mijn tempo (…) Wat bedoel ik dan met ‘Romee’s tempo’. .. ja 

misschien wel dat ik eens heb gezegd van ‘kijk maar hoe lang je nodig hebt om dit door te lezen, en ik wacht het wel af’ in 

plaats van ‘ik wil nu alweer wat in mijn agenda zetten’, maar ik ben ook heel erg ben gaan beseffen dat het stemmetje ‘ik 

vind het in een slakkengang’ gaan, niets met jou te maken heeft, dat heeft met mijn eigen stemmetjes te maken dat ik zelf 

vind dat ik sneller moet en meer had moeten doen, terwijl jij mij er juist aan helpt herinneren dat dat dus allemaal helemaal 

niet hoeft, of niet altijd gaat. Of dat ik soms het gevoel had, ik heb jou veel te weinig laten zien, maar dat als we samen 

kwamen, het gewoon helemaal goed bleek te zijn zoals het ging. Of dat jij een keer op whatsapp tegen mij zei ‘heanig an’ 

[doe maar rustig aan]. Toen dacht ik ‘oh dank je wel!!’ zo! (…) Je zou kunnen zeggen ‘omdat ik jouw tempo heb moeten 

volgen, is het langzamer gegaan, maar dat zou een stom excuus zijn want dat is niet waar. Ik had dat ook nodig. 

 

(….) forceren daar wordt het ook niet beter van. 

 

Nee dat zei je ook inderdaad, vooral niet forceren want daar hebben we beiden niks aan. maar dat berichtje vond ik heel fijn 

om te lezen, daar heb jij mij telkens aan helpen herinneren keer op keer. 

 

Dat wist ik niet. 
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4.9.3. Het is dynamisch, maar blijft van betekenis 

Bij het laatste gesprek dat Romee en ik voerden, merkten we op dat de tijd niet heeft stilgestaan tijdens 

het onderzoeksproces. Er dienden zich in de loop der tijd nieuwe ervaringen en omstandigheden aan. 

Hoewel ons leven dynamisch is, bleven wel dezelfde hoofdthema’s als rode draad terugkeren:  

 

Als we zo doorgaan, zitten we straks weer mooi buiten in het zonnetje haha! 

 

Ja haha... nee nu komt er wel een einde aan (…) Nu ik het ook allemaal teruglas... dacht ik ik snap ook wel dat allemaal zo 

lang duurt, dat heeft ook tijd nodig om in te dalen, maar ik heb ook het gevoel dat we intussen een bepaald verzadigingspunt 

bereikt hebben, van dit is het wel zo ongeveer. Het is nooit af wat dat betreft (…) Je kan er nog hoofdstukken bijschrijven... 

maar (…) het is wel rond. 

 

Het heeft geen meerwaarde meer. 

 

(….) Nu is dat verhaal natuurlijk dynamisch, want je vertelt nu alweer dat er vorderingen zijn, maar ik denk dat [jouw 

mindmap] jouw verhaal wel goed samenvat, nog steeds. 

 

Ja weet je, alleen dingen veranderen qua dag invulling of medische dingen, maar aan de staat van mij of de geest, of hoe ik 

erin sta, dat verandert dan nog niet zeg maar. 

 

In een van die mindmaps staat, weet ik nu uit mijn hoofd dat die diagnostiek zo bepalend is. Nou dat noem je nu net ook 

alweer, dan is de casus misschien wel veranderd, maar het onderliggende blijft nog van betekenis. En dat heb ik ook in mijn 

leven, want ik zit erover na te denken. En jaar geleden zaten we hier ook ongeveer, toen begon het een beetje. Wat is er dan 

in mijn leven gebeurd het afgelopen jaar? (…) Ik ben wel weer ‘doorgegroeid’ afgelopen jaar, want de afgelopen weken 

bijvoorbeeld krijg ik opeens allemaal baantjes aangeboden (…) dus ik merk wel dat ik die overgang aan het maken ben van 

student naar werkend (…) Nou daar dienen zich dan nu opeens dingen voor aan, maar het onderliggende blijft voor mij ook. 

Dat ik het allemaal heel spannend vind. Dat die twijfels er nog steeds zijn, kan ik dat dan allemaal wel bijvoorbeeld? Dus het 

is eigenlijk heel dynamisch, maar ergens heb ik ook wel het idee dat dit het wel blijft vatten, wat er speelt voor ons allebei. 

 

Ja ik denk dat die levensvragen ja.. ja altijd wel blijven. 

 

(….) [Ook wel trage vragen genoemd, dat blijkt nu ook wel]. 
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4.9.4. Gedeelde kwetsbaarheid en levensvragen 

Al evaluerend kwamen Romee en ik erover te spreken dat we elkaar in de gesprekken steeds vinden en 

raken op de momenten dat we onze levensvragen met elkaar bespreken en onze kwetsbaarheid tonen: 

 

Ja, hoe verschillend onze posities ook zijn, de kwetsbaarheid en levensvragen dat is wat ons als mensen ook verbindt, denk 

ik. Dus dat jij mij toen ook een keer appte dat je het op prijs stelde dat ik me ook kwetsbaar opstelde, en dat je het mooi 

vond om te zien dat levensvragen ons allemaal bezighouden. 

 

Ja is ook wel mooi om te lezen, want als je dan eigenlijk naja als je geen vrienden hebt en zo dan deel je dat ook niet met 

leeftijdsgenoten, dus dan op een gegeven moment ga je denken van ja.. zijn dat dingen wat ik mij alleen afvraag? Wat zijn 

normale dingen? Die ontwikkeling heb ik gewoon niet gehad, en er staat ook in naja dat ik vroeger best tegen begeleiders 

opkeek, dat het allemaal er mooi uitziet, dat alles voor de wind gaat. Ja en heel vaak denk ik van ja.. ben ik nou de enigste 

die er last van heeft? Onder andere die levensvragen, dan lees je dat jij die ook hebt. 

 

Ja... 

 

Dan denk je toch.. toch een beetje normaal blijkbaar! 

 

Dat zei je ook een keer van “naar om te horen dat het bij jou ook niet meezit”. Natuurlijk denk je niet: ‘Yes, het gaat bij 

Tessa ook ff niet goed’, maar wel misschien van oja, we zitten allemaal ook te struggelen, wel met andere dingen, en dat 

beleven we anders, ja… daar zat ik ook nog over na te denken, van ja.. dit jaar.. dat heb jij denk ik ook nog helemaal niet zo 

heel veel ook niet gezien, maar.. ik heb ook mij druk gemaakt om mijn gezondheid afgelopen jaar, (….) ik heb 

liefdesverdriet gehad (…) .Daar zijn we als mensen zoveel mee bezig, terwijl aan de buitenkant, zie ja 

alleen schoolprestaties, of werkdingen... 
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4.9.5. Zaadjes planten, over en weer gezien en gehoord voelen, waardering en vertrouwen  

Romee en ik hebben ondervonden dat we ons in onze ontmoetingen voor het onderzoek over en weer 

gezien en gehoord hebben gevoeld. We hebben veel waardering en vertrouwen naar elkaar 

uitgesproken, waardevolle herinneringen opgehaald en stilgestaan bij zinvolle thema’s. Het was fijn 

om dit samen te doen en dat maakt ook dat de ontmoeting op zichzelf al ‘goed’ was, los van de 

resultaten die overigens ook niet meetbaar zijn. De (wederzijdse) impact is namelijk niet meteen 

duidelijk. Die is zich ook nog aan het ontvouwen. We hebben ‘zaadjes geplant’, om in het tuinthema te 

spreken.  

 

Wel leuk zeg maar dat je mij gevraagd hebt. 

 

Wat vind je dan leuk? 

 

Ja waar het over gaat, dat het gewoon echt passend is, maar ook dat ik een ander kan helpen met mijn puinhoop ik mijn 

leven zeg maar. Dus dat is dan toch weer ja het liefst wil ik alles voor een ander doen. Ja ik vind het mooi om dit zo samen te 

doen (…) ik kan er geen woorden aangeven, maar het voelt goed. 

 

Ja ik vind het ook ontzettend leerzaam, het zet op scherp, bijvoorbeeld jouw verhaal. Het maakt gewoon duidelijk wat de 

belangrijke dingen zijn of zo. Dat ik misschien nu humanistisch geestelijk verzorger ga worden, als die baan doorgaat, of 

anders later misschien, deze gesprekken hebben daar een bijdrage aan geleverd (…) van o ja in dit soort gesprekken gebeurt 

het toch wel! Misschien moet ik dat werk toch maar gaan doen? En dat heb ik ook opgeschreven, dat die ontmoeting, en nu 

ook nu weer hier aan tafel, en die keren ervoor, dat is al goed op zich, los van alle resultaten, los van hoe dit verslag er 

uiteindelijk uit komt te zien (…) maar de ontmoeting zelf.. en ook het proces.. ook wel wat ik zelf.. ik bedoel afgelopen jaar.. 

ik ben heel veel aan het denken gezet hierdoor. Die gesprekken hebben invloed gehad op hoe ik naar mijn leven ben gaan 

kijken verder, en dat is al goed op zich. 

 

Het was geen interview en ja had 100 vragen klaar. Het is gewoon eh ja.. aan de klets, en dan heb je het over van alles, heb 

je langs die zijwegen, waar ook rotzooi is, en daar kom je dan op. [dat vind ik veel mooier dat het zo kan gaan], dan dat het 

helemaal een dichtgetimmerd onderzoek was, met alleen maar vragen en dat soort dingen. Nu kun je ook elkaar met dingen 

aanvullen. Dus dan sta je eigenlijk wel een beetje sterker erin, en ja als het gewoon fijn gaat dan heb je ook gewoon 

vertrouwen dat je ook meer durft te zeggen, dus dat is je dan ook gelukt. 

 

Haha, en jou! 
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4.9.6. Schematische samenvatting: ontmoeting in het onderzoek 
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5. Discussie: ont-moetingen in de gedeelde tuin 
 

 

Het punt is bereikt in deze thesis om de belangrijkste bevindingen uit te lichten, en aan de hand 

daarvan antwoord te geven op de hoofdvraag: 

 

“Hoe ziet (samen)leven in een precaire en laatmoderne samenleving eruit voor ‘overlevende’ versus 

‘geslaagde’ mensen zoals respectievelijk Romee en ik? En tot welke aanbevelingen komen wij om tot 

een meer caring democracy te komen?” 

 

Het is goed om te weten dat de discussie en conclusie alleen door mij (Tessa) op papier is gezet. 

Uiteraard heb ik mij hierbij wel gebaseerd op de gesprekken die ik samen met Romee heb gevoerd, 

dus haar stem klinkt hier wel in door. 

 
 

5.1. Van minder moeten naar meer leven?  

De titel van deze scriptie is gebaseerd op een van de eerste teksten die ik voor mijn onderzoek heb 

gelezen: ‘Van minder moeten naar meer leven’ (Leclaire, 2019). Tijdens het lezen van Leclaires werk 

voel ik me onrustig; ik krijg er een benauwd gevoel van. Ik merk dat ik hoger ga ademhalen en dat ik 

druk op mijn keel voel. Het vertolkt precies de al veel besproken laatmoderne (prestatie)druk. Het gaat 

echter alleen over de pijn en onrust van mensen die in de ratrace kunnen meehollen13. Leclaire roept 

op om meer te leven (en minder te moeten). Hierbij vraag ik me af of het ‘lekker leven’, of ‘tot meer 

resonantie komen’ in Rosa’s woorden14, wel haalbaar is voor iedereen. Bovendien, kunnen we ons dat 

wel permitteren in deze tijd? ‘Moeten’ we niet juist méér in actie komen in plaats van minder? Dat 

soort vragen bleven naar voren komen tijdens het onderzoek. Die vragen heb ik actief geleefd, en dat 

ben ik op het moment van schrijven nog steeds aan het doen.  

Maar het is nu ook tijd voor antwoorden. Hieronder bespreek ik de belangrijkste bevindingen van de 

duo-etnografie. Dat doe ik aan de hand van de tuinmetafoor. De bevindingen worden tevens 

gerelateerd aan reeds besproken literatuur in de eerste hoofdstukken van deze scriptie. In het kader van 

transferability worden de bevindingen ook verbonden aan bevindingen van andere denkers en 

onderzoekers, om bij een gevalsstudie als deze op basis van vergelijkbaarheid te laten zien dat de 

reikwijdte van de uitspraken breder is dan enkel het particuliere verhaal van Romee en mij (Boeije, 

2005). Vervolgens vloeien hier aanbevelingen voor de praktijk en wetenschap uit voort. Tot slot wordt 

een schematische samenvatting van de discussie en conclusie gegeven.   

Bij de beantwoording van de hoofdvraag moet de disclaimer worden geplaatst dat duo-etnografieën in 

de regel niet met harde conclusies eindigen, omdat het juist het idee is dat de lezers er verder aan gaan 

 
13 Zie 1.2.4. Resoneren en (niet mee kunnen) concurreren, p. 17-18.   
14 Zie 1.2.3. Resonantie als antwoord op de vervreemding, p. 17.   
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schrijven (Norris, Sawyer & Lund, 2012). In deze duo-etnografie komen, aan (zorgethische) theorie 

getoetste, kritische persoonlijke ervaringen naar voren die onze blootstelling aan dominante discoursen 

(zoals die van de autonome carrièreman met het motto “work hard, play hard”15), en de daaruit 

voortvloeiende weerstand en wrijving weergeven. Het zijn een soort speldenprikjes die de lezer 

stimuleren om zich te verplaatsen in en te relateren aan deze verschillend gepositioneerde ervaringen. 

Door de scriptie actief mee te lezen vormt de lezer diens eigen verhaal. De lezer praat in diens hoofd 

mee, en het verhaal mag na afloop ook nog doorsudderen. De narratieven in de duo-etnografie vormen 

niet per se de basis voor nieuwe grote verhalen. “Rather, they complicate and unpack them” (Muncey, 

2010 in Sawyer & Norris, 2013, p. 8). Zo openen ze de weg om binnen de huidige gestandaardiseerde 

en vaak neoliberale discoursen nieuwe manieren van samenzijn voor te stellen, en word je hier als 

lezer ook toe aangespoord (Sawyer & Norris, 2012, p.8)  

5.2. De mens niet reduceren tot actieve tuinier 

In de beginfase van deze duo-etnografische reis besloten Romee en ik om de metafoor van de wilde 

tuin te gebruiken, maar die ook zo te verbreden en te nuanceren dat de metafoor beter bij ons verhaal 

zou aansluiten, opdat het beide perspectieven zou includeren. Dat Romee’s leven geen perfect 

aangeharkte tuin is waar ze controle over heeft, was al vrij snel 

duidelijk, maar ook ik bleek de afgelopen anderhalf jaar  - 

hoewel van een andere orde - herhaaldelijk in aanraking te 

komen met ‘het niet-bereikte, het niet-gelukte, het onvolmaakte, 

het niet-maakbare en het kwetsbare’, zoals Vosman (2018) al 

voorspelde. Ook ik werd geconfronteerd met de ‘precaire 

dimensie van het leven’.16 

Zo hoorde ik in de laatste fase van deze scriptie plotseling en op 

niet zo’n prettige wijze dat ik uit huis gezet zou worden. Die 

ervaring komt sterk overeen met hoe ik de sluiting van het 

logeerhuis heb ervaren, waardoor het cirkeltje voor mijn gevoel 

rond is. Ik begin en eindig het scriptietraject met 

logeerhuisherinneringen. Die vergelijkbare brief op de deurmat 

deed me overigens meteen denken aan de verschillende posities 

in de tuin, want ik realiseerde mij ook dat ik door mijn privileges niet letterlijk op straat zal komen te 

staan. Wel moet ik afscheid nemen van het prachtige pand in de binnenstad waarin ik zeven jaar heb 

gewoond, en ook daaruit blijken mijn privileges. De volgende lente zal ik de mooie bloesemboom die 

op de voorkant van deze scriptie staat niet meer vanuit huis kunnen bewonderen.  

 
15 Zie 4.3. De metafoor van de tuin, p. 48. 
16 Zie 1.2.5. Het geslaagde leven vs. het overleven, p. 20. 
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5.3. Verschillende posities in de tuin waaronder ‘doorgegroeid’ vs. ‘vastgegroeid’ 

Ik benoemde het al eerder: in onze wilde tuin worden verschillende posities ingenomen, waaronder 

‘doorgegroeid’ versus ‘vastgegroeid’. Ook in letterlijke zin bleek dat het geval: de stad versus het 

dorp. De verschillende posities bleken andere ervaringen met zich mee te brengen; Romee en ik 

hebben vanuit onze verschillende posities een andere kijk op de wereld. Waar ik, zoals Vosman (2018) 

beschrijft, ‘belonging and believing’ en georiënteerd op het goede leven ben, en - als aanvulling op 

Vosman - ook op het goede samenleven, vindt Romee het moeilijk om het positieve nog te zien. Zij is 

het leven immers aan het verdragen en aan het uithouden, oftewel aan het ‘overleven’. Romee en ik 

bespreken aan de hand van een foto dat zij een zwart-wit beeld heeft, waar ik door de hekken heen het 

groene gras en de blauwe licht nog kan zien.17 Waar ik toewerk naar een stip op de horizon, geeft 

Romee aan dat veel mensen die keuze niet hebben “van waar leg je die lat?”. Dit geeft aan dat 

(kritische) ervaringskennis ertoe doet, omdat dit een hele andere kijk geeft op thema’s zoals tijd en 

presteren.   

Niemeijer en Visse (2016) beamen dat kritische ervaringskennis van belang is. Zij stellen op basis van 

hun auto-etnografische studie dat ‘the classic humanist trope’ (Goodley & Runswick-Cole, 2016) van 

het zelfredzame, able-bodied, rationele subject geen recht doet aan wat het betekent om mens te zijn, 

een mens die zorg draagt en zorg ontvangt. Waar in de huidige westerse samenleving het idee heerst 

dat mensen hun leven leiden alsof het een open project is, en daarbij onafhankelijkheid en succes 

nastreven (Giddens, 1991), is dat voor velen niet de realiteit, zoals voor mensen met een chronische 

ziekte of handicap. Niemeijer en Visse (2016) hebben ondervonden dat auto-etnografische onderzoek 

kan bijdragen aan meer gelaagde beelden van mens-zijn die zowel de kwetsbaarheden als 

mogelijkheden van mensen eren. Het op waarde schatten van kritische en soms disruptieve 

ervaringskennis is essentieel, omdat men veelal het dominante discours heeft geïnternaliseerd, en dit 

discours sijpelt ook door in (top-down) beleid dat veelal gericht is op efficiëntie en productiviteit.  

5.4. Hekken in de tuin: macht en conflict (niet met je eigen stem kunnen spreken) 

In onze wilde tuin, waarin wij verschillende posities innemen, wordt de een meer met hekken 

geconfronteerd dan de ander, bijvoorbeeld in de vorm van hokjesdenken of door letterlijk achter slot 

en grendel geplaatst te worden. In het geval van Romee betekent dat dat zij veelal niet met de eigen 

stem kan spreken, wat er volgens Rosa (2016) toe leidt dat zij niet gemakkelijk tot resonantie zal 

kunnen komen. Dat blijkt voor Romee te gelden: zij ervaart immers een grote kloof tussen zichzelf en 

de ‘normale samenleving’.  

Rosa (2016) kaartte al aan dat het onderwijs een grote rol speelt in of mensen resonante relaties weten 

op te bouwen of niet. Ook Romee wijt de kloof aan het onderwijs. Ze beschrijft dat ze door naar het 

speciaal onderwijs te moeten, apart is gezet van de ‘normale samenleving’, waar ze naar eigen zeggen 

 
17 Zie 4.7. Hekken in de tuin, p. 86-87.  
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een hele andere ontwikkeling heeft doorgemaakt. Vervolgens is ze van school gestuurd en zodoende 

thuis komen te zitten. Later heeft ze nog wel een basiskwalificatie behaald en een 

ervaringsdeskundigheidsopleiding weten af te ronden, maar ze heeft niet zo’n probleemloze en 

uitgebreide leer- en loopbaan als ik. Waar ik mijn weg aan het vinden ben op de snelle en veeleisende 

arbeidsmarkt, is het gebruiken van PowerPoint en Word soms te hoog gegrepen voor Romee. Anders 

gezegd, de ratrace lijkt de kloof tussen ons te vergroten. Romee benoemt in ons allerlaatste gesprek 

nog eens dat die kloof een knelpunt blijft. Ze blijft er constant tegenaan lopen dat ze ‘anders’ is – of zo 

wordt bekeken, dat ze niet begrepen, niet serieus genomen of niet gezien wordt, dat zij de lat heel veel 

minder hoog kan leggen dan haar meeste leeftijdsgenoten, dat zij hen vaak niet kan bijbenen, oftewel 

dat zij niet kan meedoen met de rest.  

Romee is dusdanig afgescheiden, of zelfs ‘van de wereld’, dat als haar geweld wordt aangedaan, velen 

daar niet mee zouden zitten: “It leaves a mark that is no mark. There will be no public act of grieving” 

(Butler, 2004, p. 36). Romee benoemt zelf dat ervaringen als die van haar in de doofpot belanden. 

Butler (2004) beschrijft dat sommige levens niet als echte levens worden gezien. Zij passen niet in een 

dominante frame, en kunnen dan ook niet gehumaniseerd worden.   

Er zijn ook andere onderzoeken die aangeven dat sommige ervaringen van mensen niet gevalideerd 

worden. Zo hebben Van Wijngaarden, Leget en Goossensen (2015) empirisch onderzoek gedaan naar 

de geleefde ervaringen van ouderen met de wens om te sterven. Zij concluderen dat bij de meeste 

ouderen uit het onderzoek het gevoel ontbreekt dat ze ertoe doen en dat ze nodig zijn binnen de 

gemeenschap. Het lijkt erop dat de wens om te sterven deels geworteld is in gevoelens van 

maatschappelijke uitsluiting en marginalisatie. De meesten uiten een sterk verlangen om zichtbaar, 

erkend, gewenst, nodig, gewaardeerd, gemist, afhankelijk van of verzorgd door anderen te zijn. Ze 

voelen zich eenzaam en ervaren een gebrek aan wederkerigheid. Ze willen een waardevolle bijdrage 

leveren aan de gemeenschap, maar voelen zich hierbij niet nodig, niet serieus genomen of afgewezen 

en dat versterkt de pijn. Tegelijkertijd betekent waardigheid voor hen – in overeenstemming met het 

hierboven genoemde discours, autonoom, onafhankelijk en competent zijn. Naarmate zij afhankelijker, 

behoeftiger en economisch onproductiever worden, voelen zij zich beoordeeld door de samenleving en 

door zichzelf. Deze verminderde betrokkenheid bij het leven leidt tot het overwegen van de dood als 

mogelijke uitweg. Van Wijngaarden, Leget en Goossensen benoemen hierbij dat de uitgedrukte 

behoeften en ervaringen van marginalisatie en sociale uitsluiting van mensen zoals deze ouderen, maar 

denk hierbij ook aan de overeenkomstige ervaringen van Romee, niet gereduceerd mogen worden tot 

willekeurige privéemoties. Het lijden en de verlangens duiden op de toestand van de wereld, die 

daarmee ook aan herziening toe is (Van Wijngaarden, Leget en Goossensen, 2015, p. 263; naar Sayer, 

2011).  
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5.5. Praktische aanbeveling: ont-moeting van andere levenswijzen (van mens tot mens)  

In het begin van het scriptietraject stelde ik de volgende vragen18: als we aannemen dat meer 

resonantie de sleutel tot verandering is, tot minder vervreemding van dat wat wij ten diepste belangrijk 

vinden in het leven, hoe kunnen we er dan voor zorgen dat ook degenen die niet meehollen in de 

ratrace kunnen meeresoneren en hun eigen stem kunnen laten gelden? Welke antwoorden en 

transformaties biedt dat over en weer? Hoe kan er bij het creëren en veiligstellen van 

resonantieruimtes voor worden gezorgd dat dit ook de ruimte van de ‘verliezers van het stelsel’ is, en 

dat zij hier ook zeggenschap over hebben? Nu zou ik daaraan willen toevoegen: hoe kunnen we ervoor 

zorgen dat we hen niet als ‘verliezers’ zien? Oftewel, dat je niet in de ratrace hoeft mee te hollen, om 

mee te tellen? Dat er in de publieke ruimte om jou gerouwd wordt, ook als je niet in het dominante 

frame past, zoals Butler zei, én dat je gevierd wordt?  

Hierboven is gesteld dat Romee in de onze samenleving niet met haar eigen stem kan spreken.19 Hoe 

zit het dan met je resonantiemogelijkheden als je niet mee kunt concurreren?’ luidde de vraag.20 Uit de 

duo-etnografie blijkt dat die momenten van resonantie, ondanks de aanwezige kloof, niet ondenkbaar 

zijn, mits er actief ruimte voor wordt gemaakt, zoals gebeurde tijdens dit onderzoek. Onze wilde tuin 

bleek een plek voor ont-moeting van mens tot mens te zijn.  

5.5.1. De ont-moeting is al goed op zichzelf (ook zonder ‘snelle resultaten’) 

In de uren voor onze tafelgesprekken zat ik vaak nog in de opgejaagde modus. Ik moest de trein halen, 

mails beantwoorden, teksten schrijven en lezen. Of ik voelde me schuldig, omdat ik dat niet aan het 

doen was. Voor mijn gevoel had ik ‘het niet op orde’ en was ik mijn ‘mijn tijd aan het verspillen’. 

Tijdens onze gesprekken was ik daarentegen ‘in het moment’ en werd ik geraakt en bewogen. Ik kon 

het ‘moeten’ loslaten: ont-moeten. Na afloop van het gesprek kwam het geen seconde in mij op om 

nog te denken dat ik mijn tijd had verspild. De gesprekken voelden immers zinvol en belangrijk - voor 

ons allebei. Elke keer beseften we hoe mooi het is om dit zo samen te kunnen doen, daarvoor 

bedankten we elkaar, en we gingen weer voldaan naar huis.  

  

 
18 Zie 1.2.4. Resoneren en (niet mee kunnen) concurreren, p. 19. 
19 Zie 4.7. Hekken in de tuin, p. 78. 
20 Zie 1.2.4. Resoneren en (niet mee kunnen) concurreren, p. 19.  
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 Het is een tijdloze en oneindige ruimte (…) een menselijke ruimte, waarbinnen de modes en de waan 

van de dag ontstegen worden en er een menselijkheid naar voren treedt die over zichzelf heen durft te 

buigen en durft af te tasten wat zich nog in zichzelf in de ander verscholen houdt. Een menselijkheid 

kortom van de innerlijkheid, in de stilte van de tijd, die gedreven wordt door (…) verbondenheid 

(Hermsen, 2010, p. 243-244). 

 

Hermsen (2010) beschrijft dat nieuwe gedachten en beelden juist ontstaan wanneer we niet iets nuttigs 

of doelgerichts aan het doen zijn, maar ons overgeven aan een niet door de klok geregeerde, en niet 

nader ingevulde tijd, zoals bijvoorbeeld tijdens het wachten, mijmeren, mediteren of momenten van 

verveling. Dat was ook het geval tijdens de ont-moetingen tussen Romee en mij, waarbij op voorhand 

niet vaststond wat we zouden bespreken, of hoe lang ons gesprek zou duren. Het ging zoals het ging, 

en dat bracht een andere ervaring van tijd en connectie met zich mee. 

Hoewel de tafelgesprekken een doel dienden - ze waren er immers om bruikbare data te vergaren - 

bleken de ont-moetingen ook al ‘goed’ te zijn op zichzelf, omdat het contact in het hier en nu centraal 

stond. Dit lijkt wellicht tegenstrijdig met het instrumentele gebruik van de gesprekken21, maar in de 

gesprekken zelf stond het tijd en ruimte voor elkaar maken op de voorgrond. Het luisteren naar elkaar. 

Vertellen hoe het met je gaat en wat je bezighoudt. Het ‘einddoel’ hadden we niet zozeer in ons hoofd. 

We zouden vanzelf wel zien hoe dat zich zou ontvouwen, dat mocht gaandeweg ontstaan. Bos en Kal 

(2016) zeggen dat het nooit volledig te voorspellen is of volledig aan onszelf is wat er uiteindelijk in 

de ontmoeting met de ander gebeurt of waar die toe leidt, net zoals dat Rosa (2016, p. 135) stelt dat 

resonantierelatie nooit volledig kan worden afgedwongen of geïnstitutionaliseerd. Voor Romee en mij 

werkte het goed om de ontmoeting open te laten, om al luisterend en pratend zaadjes te planten. Zo 

kwamen we uiteindelijk samen tot een verhaal.  

5.5.2. Levensvragen en kwetsbaarheid verbindt (met oog voor asymmetrische wederkerigheid) 

Tijdens de ont-moetingen bleken niet alleen onze herinneringen aan het logeerhuis ons te verbinden, 

maar ook het delen van onze levensvragen zorgde daarvoor. Het maakte dat we ons over en weer 

gezien en gehoord voelden. Daarbij groeide de waardering voor elkaar en het vertrouwen in elkaar. De 

grootste les die ik uit deze duo-etnografie haal is dan ook dat het belangrijk is om in de samenleving 

dergelijke gedeelde ruimtes voor ont-moeting, bezinning, en inspiratie te creëren. Hierbinnen kan het 

leven op zijn beloop gelaten worden en kunnen de tijd en andere regimes ‘vergeten’ worden, zodat het 

existentiële en het ethische de ruimte krijgt die het nodig heeft. In deze ruimtes kan de gedeelde 

menselijkheid, kwetsbaarheid en behoefte aan zorg en waardering (h)erkend worden. Zo heeft Romee 

een kijkje in mijn wereld kunnen krijgen, waarvan zij ook heeft aangegeven dat heel waardevol te 

vinden. Ze vertelde dat gesprekjes met mij haar vroeger al hebben doen nadenken over wat het leven 

nog meer is, en ook nu vindt ze het fijn om over levensvragen te praten, mede omdat ze het niet 

 
21 Zie bijlage 1.3. Hoe Tessa terugkijkt op het proces, p. 142 voor een reflectie op het instrumentele gebruik van de gesprekken.  
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gewend is om dit met peers te kunnen doen. Daarom weet ze ook niet goed wat hen bezighoudt en in 

het verlengde daarvan of dat wat haar bezighoudt ‘normaal’ is of niet.  

Deze praktische aanbeveling sluit aan bij wat Sevenhuijsen en Svab zeggen, namelijk dat er in de 

samenleving (topografische en symbolische) interpersoonlijke ruimtes nodig zijn waar mensen zich 

van elkaar kunnen onderscheiden, en onderlinge verschillen kunnen zien en respecteren. Hier kunnen 

mensen oefenen en vertrouwd raken met zorg voor de materiële en immateriële dingen die ertoe doen 

in hun levens (Sevenhuijsen & Svab, 2003, p. 24). Zij voegen hier in navolging van Young (1997) aan 

toe dat deze ruimtes worden gekenmerkt door asymmetrische wederkerigheid:  

 The notion of ‘asymmetric reciprocity’ assumes that we can never completely see the world ‘through 

someone else’s eyes’, nor that it is possible to ‘stand in someone else’s shoes’. Rather, the ethical 

relation begins with the willingness to be open to the given of everyone’s unique embodies subjectivity: 

the idea that everyone is positioned differently and leads an existence which cannot be reduced to that 

of another. Moral communication between people can lead to more or less extensive forms of ‘mutual 

understandings’. However, this can only happen when it is based on a recognition that their positions 

are irreversible, or on a respect of plurality: an acceptance that people lead different existences with 

regard to time, social position, physical and spiritual constitution and individual life history 

(Sevenhuijsen & Svab, 2003, p. 23-24). 

 

Romee en ik bespraken dat we als mensen allemaal dezelfde levensvragen hebben, maar dat we ons 

hier door onze posities en bewegingsmogelijkheden anders toe verhouden. Die existentiële en ethische 

thema’s zijn echter van ons allemaal en hebben de ruimte nodig. Wanneer het ‘moeten, moeten, 

moeten’- en ‘druk, druk, druk’-narratief overheerst, gaat die ruimte verloren. Als gesprekken niet 

verder reiken dan “hoe gaat het met je?”, “ja, goed, druk!”, als alleen die buitenkant telt van geleverde 

school- en werkprestaties, dan mis je een essentiële laag. De maatschappelijke versnelling verdringt de 

trage vragen, zodanig dat ook de ‘snelle’ mensen daarover struikelen (Kunneman, 1999). Dat sluit aan 

bij wat Alma zegt: 

 [Het menselijk verlangen staat onder druk]. Ons leven staat in het teken van snelle resultaten, het liefst 

vertaalbaar in geld. Alle informatie en prikkels die op ons afkomen kunnen we maar nauwelijks 

verwerken. Er is weinig gelegenheid om stil te staan bij wat echt van waarde is voor ons, zeker als het 

niet om marktwaarde gaat. Soms lijken we voor ons verlangen naar zin op de vlucht te gaan in een 

leven dat gericht is op consumptie en genot, waarin persoonlijk geluk binnen handbereik zou liggen 

(Alma, 2020, p. 12-13). 

 

Bovendien wordt Romee automatisch buitenspel geplaatst wanneer enkel die snelle resultaten tellen, 

terwijl zij veel te melden heeft over die diepere betekenislaag in het (samen)leven. Daarom acht ik het 

waardevol om in die ont-moetingen stil te staan bij hoe verschillend gepositioneerde mensen zich 

verhouden tot thema’s in die diepere laag, om zodoende een rijker beeld te krijgen. Net zoals Kal 



   

 

116 

 

(2001) schetst dat het van belang is om steeds de ‘snelle en trage circuits’ met elkaar in verbinding te 

brengen. Zo kan er wederkerigheid hersteld worden, in plaats van dat de ‘kwetsbare groepen’ alleen 

tot elkaar en tot die trage vragen veroordeeld worden.  

In navolging van Hamington acht ik het creëren van deze ont-moetingruimtes waardevol, omdat het op 

dergelijke wijze kennismaken met elkaar zorgzaamheid kan vergroten. Hamington stelt namelijk dat 

kennis en zorg met elkaar verweven zijn. Niet elke ontmoeting zal noodzakelijkerwijs resulteren in 

zorgzame acties, maar ze heeft wel die potentie. Rijke interpersoonlijke en op zorg gerichte interacties 

bieden belangrijke kennisbanken voor politieke actie (Hamington, 2015, p. 283).  Het logeerhuis en dit 

onderzoek zijn voor mij zulke repetities geweest die mij gevoeliger voor zorg hebben gemaakt.  

 There must be a dramatic rehearsal, a habituation of going out and learning about others in varied, 

humble, open and meaningful ways – world traveling – so that our hearts and minds are prepared for 

caring in our cosmopolitan world. (Hamington, 2015, p. 288). 

 

5.5.3. A person is never strange on his own  

Wanneer je andermans (en mogelijk meer gemarginaliseerde) perspectieven serieus neemt, of in de 

woorden van Noddings (1984, p.14): “When we see the other’s reality as a possibility for us”, dan 

geeft dat vermoedelijk te denken over de gestelde normen, bijvoorbeeld over de waarde van de 

ratrace.  Tijdens het scriptietraject kwam ik de bijpassende tekst van Bos en Kal (2016) op het spoor. 

Aan de hand van Waldenfels’ (2010) theorie over responsieve ethiek beschrijven zij dat een persoon 

nooit vreemd is op zichzelf, maar dat de waargenomen andersheid altijd terugverwijst naar de 

waarnemer:  

 When I want to interpret my (inevitable, preconscious bodily) response to the otherness of the other, I 

have to acknowledge that this response refers primarily to myself, my familiar concept of man and 

worldview, my expectations, preferences and fears—in relation to the other. After all, in every part of 

my response to the demand of the other unfolds our relationship and the way I connect with the other. 

Thus my response is part of something that happens between us (Bos & Kal, 2016, p. 131). 

 

Bos en Kal benadrukken dat veel verbeeldingskracht en empathie, het luisteren naar en bewegen met 

de ander, noodzakelijk is om te voorkomen dat we de verhalen van de ander vanuit een dominante lens 

interpreteren. “Bij een resonante wereldbetrekking is sprake van een met elkaar meebewegen, een op 

elkaar afstemmen waardoor beide partners in de betrekking tot klinken komen”, wat nodig is om zorg 

te kunnen dragen voor die ander (Alma, 2020, p. 162). Dan ontstaat er de mogelijkheid om dat wat als 

normaal wordt beschouwd en dat wat als de afwijking wordt gezien, kritisch te onderzoeken, en 

mogelijk tot nieuwe kritische manieren van denken te komen (Bos en Kal, 2016). Volgens Alma 
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(2020) is dat juist waar ons verlangen naar zin in schuilt: dat we ons er een voorstelling van kunnen 

maken dat het leven ook anders kan zijn. 

Resonantie gaat dus niet alleen aan over het kunnen spreken met je eigen stem, zoals Rosa (2016) 

stelt, maar de vraag hoe je juist andermans stem écht kunt horen speelt ook mee. Hoe kan ik de weg 

helpen vrijmaken voor andere stemmen die de ruimte nodig hebben? Hoe kan ik deze stemmen 

versterken, zodat die ook tot klinken komen? Hoe kan ik ervoor waken dat ik die niet overstem met 

het dominante geluid?  

5.5.4. Het waarderen van zorg boven produceren, presteren, concurreren en consumeren  

Wat in onze gesprekken te denken heeft gegeven, is dat Romee aangaf ook graag wat voor een ander 

te willen betekenen. Ik kan ook niet anders dan zien dat Romee onwijs veel te geven heeft, zoals ze dat 

ook in onze samenwerking heeft gedaan. Dat moet echter ook gepaard gaan met zorg voor zichzelf, 

door bijvoorbeeld haar eigen grenzen in de gaten te houden. Daar heeft ze mensen bij nodig die op hun 

beurt voor haar zorgen. Zorgethica Mingol (2013) kaart aan dat mensen zich belangrijk en 

noodzakelijk voelen wanneer er ruimte is om hun zorgzaamheid te tonen:   

 It is therefore important to make available space and time for the practices of a caring and responsible 

citizenship: practices in which people can show themselves as caregivers and/or recipients of care, in 

dialogue with each other, concerned for their own well-being, that of others and of the environment. 

This paves the way for new forms of democratic action that incorporate caring as a guiding essence, 

transforming caring into a practice of participative democratic politics (Mingol, 2013, p. 7). 

 

Als zorgen meer gewaardeerd zou worden, zoals hierboven gesteld wordt, zou Romee meer hebben 

dan een “schijn van kans”.  Dan kan Romee ook meer in haar kracht staan. Ze kan dan meer het gevoel 

hebben dat ze ertoe doet, in plaats van dat zij de ‘verliezer’ is in het geheel. Ze kan erkenning halen uit 

iets voor een ander betekenen, het mogen delen wat haar aan het hart gaat en daarbij ook serieus 

genomen worden door die ander.   
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5.5.5. Verbeeldingsverzet niet alleen in het kader van zelfzorg  
 

 Het is niet overdreven te stellen dat de economie de tijd regeert en daarmee ook ieders persoonlijke 

tijdservaring. De vraag is echter welke ervaring daardoor naar de achtergrond wordt gedrongen en wat 

dat met ons en de samenleving doet! (…) Je zou je kunnen afvragen of onze westerse samenleving, 

waarin hard werken door de meeste regeringen zaligmakend wordt verklaard en waarin de meeste 

beslissingen om louter economische redenen genomen wordt, vanuit deze optiek nog wel als 

democratisch beschouwd kan worden. Druk bezig zijn, een volle agenda hebben en veel gebeld worden 

is synoniem met een succesvol bestaan. Als er op een ochtend nauwelijks mails of telefoontjes 

binnenkomen, slaat de vertwijfeling reeds toe. Leegte, rust en nietsdoen zijn geen inspiratiebronnen 

meer, maar de angstaanjagende voorboden van een tot mislukking gedoemd bestaan in de marges van 

de maatschappij. Tijd over en aan jezelf hebben is een luxe die door weinig politici openlijk wordt 

nagestreefd (Hermans, 2010, p. 18-20). 

 

Om te ontsnappen aan de stressvolle ratrace pleit Pint (2017) ervoor om voorbij te gaan aan de 

economisering van onszelf door onszelf niet langer te begrijpen in termen van productie, concurrentie 

en consumptie. In plaats daarvan zouden we door met behulp van verbeelding op zoek te gaan naar 

andere, meer behulpzame zelfbeelden en manieren van leven als vorm van zelfzorg. Naar aanleiding 

van deze duo-etnografie zou ik daaraan willen toevoegen dat verbeeldingsverzet niet alleen 

noodzakelijk is in het kader van zelfzorg, maar dat dit ook nodig is ten behoeve van een meer caring 

democracy. Onze wilde tuin, waar we in ons leven voor moeten zorgen, blijkt namelijk niet alleen van 

onszelf te zijn; hij wordt gedeeld, onder andere met mensen die niet in de stressvolle ratrace kunnen 

meehollen. Daarom is de conclusie dat we niet van ‘minder moeten’ naar ‘meer leven’ zouden moeten 

gaan, maar eerder van ‘minder moeten’ naar ‘meer samenleven’, zodat stemmen zoals die van Romee 

kunnen meeresoneren en dus de ruimte krijgen om zorg te dragen en te ontvangen. In plaats van dat zij 

gedoemd zijn tot een ‘mislukt bestaan in de marge van de maatschappij’. Het gaat dan dus niet enkel 

om tijd over en aan jezelf hebben, maar ook voor een ander en elkaar.  

Verbeeldingsverzet behelst dan niet enkel ‘mentaal tuinieren’; een persoonlijke voorstelling maken 

van hoe je je eigen leven anders kunt leiden, geïnspireerd door bijvoorbeeld kunst, muziek, literatuur 

of de natuur. Verbeeldingsverzet is dan niet het verbeelden van hoe jij je eigen tuin kunt herinrichten, 

maar juist ook het actief ont-moeten van andere mensen met andere levenswijzen, uit andere circuits, 

om gezamenlijk andere manieren van het (samen)leven voor te stellen. Dat kan via resonantieruimtes: 

tijd en ruimte voor elkaar, voor ont-moeting, bezinning, en inspiratie. Daarin dient er oog te zijn voor 

(asymmetrische) wederkerigheid; de realisatie dat de andersheid van de ander evengoed iets over 

jouzelf en de gestelde normen zegt. Vanuit verschillende posities kan dan onderzocht worden wat in 

de samenleving van waarde is, verder reikend dan marktwaarde. Dit zal resulteren in een gedeelde 

wilde tuin waarin niet enkel groei en bloei wordt nagestreefd, maar gedeelde menselijkheid, 
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kwetsbaarheid en de behoefte aan (wederzijdse) zorg wordt (h)erkend. Dat helpt de veelgenoemde 

‘kloof’ te overbruggen. De ont-moetingen tussen Romee en mij hebben er al met al toe geleid dat de 

wereld die soms te groot voelt en de wereld die te klein is geworden (afgescheiden van de wereld, 

soms zelfs ‘van de wereld’) dichter bij elkaar zijn gebracht. 

5.6. Zorg willen dragen voor de gedeelde tuin 

Tijdens de duo-etnografie werd duidelijk dat ik de behoefte voel om voor die gedeelde tuin te zorgen, 

oftewel om te zorgen voor de toekomst (caring-with), en dan dus niet alleen die van mijzelf, mijn 

familie en mijn vrienden, maar ook van degenen met wie ik het niet eens ben en de natuurlijke 

wereld.22 Ik zit zogezegd niet alleen voor mijzelf in die ratrace. Naast de prestatiedruk ervaar ik 

andere vormen van ‘moeten’, die weer andere vormen van schuldgevoel en overprikkeling met zich 

meebrengen. De vraag of ik met mijn stem kan spreken, hangt voor mij nauw samen met het sterke 

gevoel dat ik heb dat ik mij moet uitspreken tegen maatschappelijk onrecht. De politieke 

verantwoordelijkheid die ik voel om voor de toekomst te zorgen vormt voor mij een ander soort 

laatmoderne druk. Ik heb niet alleen het idee dat ik mijn eigen leven moet leiden in een “runaway 

world’23, maar ook dat ik daarbij geen negatieve impact op het leven van anderen mag hebben, en nog 

liever: dat ik de wereld een beetje mooier achterlaat dan ik haar heb aangetroffen. Rosa (2016) kaart 

aan dat de laatmoderne mens de neiging heeft om steeds vooruit te willen, te willen verbeteren, te 

willen ontwikkelen of te versterken. Daar zou ik dus aan willen toevoegen dat laatmoderne mensen 

zoals ik niet alleen die vooruitgang nastreven in hun persoonlijke ‘levensproject’, maar ook morele 

vooruitgang op collectief niveau willen bereiken. We verlangen naar meer resonantie op 

samenlevingsniveau. Het ‘schuldige object’24 uit zich in dit geval in de angst om een ander te schaden 

of te ongenuanceerd te zijn. Of het verzaken rekening te houden met het perspectief van een ander en 

verantwoordelijkheid te nemen voor diens zorgbehoeften. Dit kan eerder gezien worden als een soort 

(gevoelsmatig) ‘moreel tekortschieten’, in plaats van enkel tekortschieten qua prestaties of status.  

De ‘morele plicht’ om je uit te spreken tegen onrecht en ethisch verantwoorde leefstijlkeuzes te maken 

lijkt ook boodschap van deze tijd te zijn, die onder mijn generatie wordt verspreid. Het is dus niet 

enkel een kritische interne stem. De grootsheid van de wereld en bijbehorende problematiek komen 

voortdurend ‘mijn wereld’ binnen, voornamelijk via sociale media. Via mijn telefoon sta ik altijd in 

verbinding met de onstuimige wereld, waarbij er ook op mij als ‘kritische burger’ een appèl wordt 

gedaan om bewustzijn te vergroten en in actie te komen. Ik heb het gevoel voortdurend 

maatschappelijk bewust en kritisch te moeten zijn, en dat ik daar in dagelijkse leefstijlkeuzes mijn 

verantwoordelijkheid voor moet nemen. Bij de reflexieve laatmoderniteit lijkt dus ook een soort 

reflexieve moraliteit te horen.  

 
22 Zie 2.6. Een pleidooi voor een meer caring democracy, p. 32. 
23 Zie 2.1. De reflexieve laatmoderniteit, p. 27.  
24 Zie 1.2.2. Maatschappelijke versnelling en de retoriek van het moeten, p. 16. 
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5.7. Verbeeldingsverzet via world traveling  

Posts op sociale media laten mij de wereld beter begrijpen vanuit verschillende perspectieven. Je zou 

kunnen zeggen dat ik ze, in Hamingtons woorden, gebruik voor “world traveling”. Het reikt mij 

letterlijk andere mens- en wereldbeelden aan.  

Ik ben nieuwsgierig naar alle informatie, ik wil die ontdekken en vergelijken. Ik wil leren door 

kritische accounts te volgen. Vervolgens duik ik in de krochten van Instagram. Met doorklikken, 

hashtags opzoeken en het blijven swipen wil ik me laten informeren vanuit verschillende kanten. 

Zodoende kom ik ook in aanraking met botsende beelden; berichten die elkaar tegenspreken en soms 

ook mijn eigen wereldbeeld op losse schroeven zetten. Als tegenstrijdige berichten mij bereiken weet 

ik niet altijd welke informatie ik voor ‘waar’ moet aannemen. Ik kom erachter dat ik nooit kan weten 

wat er écht aan de andere kant van de wereld gebeurt, of hoe het is om in het lijf, met het 

levensverhaal en de bagage van iemand anders in het leven te staan. Er blijkt van al die verschillende 

perspectieven samen niet één coherent verhaal te maken.  

In die berg van (tegenstrijdige) informatie, die mij ook geregeld overspoelt, ben ik mijn eigen geluid 

nog aan het onderzoeken. Dus als reactie op Rosa’s pleidooi voor meer resonantie, waarvoor het 

spreken met de eigen stem nodig is25, speelt bij mij ook de vraag mee: hoe klinkt mijn eigen stem 

eigenlijk? Ik ben en blijf zoekend, elke dag weer. Soms heb ik het gevoel dat er te veel op me afkomt, 

dat ik er te veel voor opensta, maar ik moet van mezelf ook blijven zoeken. Dat is niet alleen in het 

kader van zogenaamde ‘FOMO’ (fear of missing out). Naast een mogelijke informatie of 

prikkelverslaving, heb ik namelijk ook sterk het gevoel dat ik mijn ogen en oren niet voor deze 

informatie mag sluiten (zie ook onderstaande chat, waarin een vriendin hetzelfde benoemt). Dat zou 

voelen als mijn kop in het zand steken, en daarmee onderdrukkende systemen in stand houden. Als ik 

de informatie eenmaal in me heb opgenomen, stel ik mezelf de vraag: hoe kan ik, gegeven deze 

informatie, nu een goed en verantwoordelijk medemens zijn? Wat kan ik doen? Vaak heb ik namelijk 

het idee dat de politiek niet zozeer ‘zorgt voor de toekomst’. Ik voel me in die zin in deze neoliberale 

samenleving als individu verantwoordelijk gemaakt.  

 
25 Zie 1.2.3. Resonantie als antwoord op de vervreemding, p. 17. 
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Via sociale media sta ik ook in contact met mijn peers. Het opvallend te noemen dat ik in een 

instagramchat zit, met de ironisch bedoelde naam ‘De woke up call’, met mijn eveneens 

maatschappijkritische peers en mede millenials. Hier sturen wij elkaar treffende memes die voor ons 

tot de verbeelding spreken, die voor ons samenvatten waar wij ons zoal druk om maken.  

Een van de dingen waar we ons druk over maken is onze scriptie, die we op bovenstaand moment 

allemaal aan het afronden zijn. We volgen niet voor niets een cynisch dissertation coach-

Instagramaccount. Kennelijk gaan alle volgers door vergelijkbare emoties, het aantal likes wijst 

immers op herkenning. Zo is bovenstaande meme die wij daar vonden voor ons heel herkenbaar: wij 

werken aan onze scripties, terwijl de wereld in brand staat.  Door alle informatie over de ‘ondergang 

van de wereld’, voelt het soms zinloos om hele dagen achter mijn laptop te zitten. Waar ben ik mee 

bezig? Doet dit er nou echt toe? Hier uit zich voor mij ook de vermeende vervreemding die Rosa 

(2016) benoemt.26  

 
26 Zie 1.2.2. Maatschappelijke versnelling en de retoriek van het moeten, p. 17. 
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Op een moment dat ik deze discussie aan het schrijven ben, 

zit ik weer in de tuin van mijn ouders en het weer sloeg 

opeens om: er is ook storm in de tuin. De hittegolf, van 

waaruit bij mij ook zorgen kunnen ontstaan over het klimaat, 

sloeg opeens om naar een wervelende wind. Zo voelt het 

leven in 2020 ook in mijn beleving. Het contrast tussen de 

hittegolf en de stortregen is groot. Net zoals dat de vandaag 

de dag beschikbare informatie mij helemaal van links naar 

rechts kan slingeren van het een op andere moment.  

De bommen in de meme (de wereldproblematiek) of de heftige storm in de tuin geven mij een 

onheilspellend gevoel. De grootsheid van de wereld en de kracht van de natuur zijn zoveel malen 

groter dan ikzelf. De figuurlijke en ook letterlijke bommen overweldigen mij geregeld. Ik word er ook 

moedeloos of radeloos van. Wat kan (of moet) ik hiermee in mijn dagelijkse leven? Het geeft mij 

vooral een machteloos gevoel; ik kan mij heel onwetend en nietig voelen. Dat is wederom een raar 

contrast tussen ‘ik ben maar een piepklein schakeltje in het geheel’ versus ‘ik ben 

medeverantwoordelijk voor alles, ik kan het verschil maken, ik moet me uitspreken’. Het laat me op 

z’n minst met het sterke gevoel achter dat het leven zoveel meer is dan consumeren, concurreren en 

presteren. Vervolgens probeer ik dat dan weer los te laten om net als de hond in de meme aan mijn 

deadlines te werken, alleen is het ingewikkelde dat mijn deadlines juist over deze materie gaan.  

5.8. Wetenschappelijke aanbeveling: naast privileged irresponsibility, caring too much?  

Samenvattend zou je inderdaad kunnen zeggen dat de ‘global uncertainty’ uit onze 

‘risicosamenleving’ dagelijks via sociale media op mijn netvlies verschijnt.27 Zo ben ik de afgelopen 

anderhalf jaar veel in aanraking gekomen met posts over de wereldwijd uitgeroepen coronapandemie, 

bosbranden in de Amazone, Australië en Siberië, de klimaatcrisis in het algemeen, en bijvoorbeeld 

#blacklivesmatter.   

Ik sluit me aan bij Tronto’s punt dat het geprivilegieerd is om het bovenstaande als een ‘risico’ voor 

mij te conceptualiseren.28 Bij mij zit er immers nog een beeldscherm tussen mijzelf en de 

vervreemdende informatie. Ik blijf relatief gespaard als het gaat om onrecht en tragiek aan den lijve 

ondervinden. Die te grote wereld komt wel op mij als persoon af, maar ik kan haar (in elk geval op dit 

moment) vanuit een redelijk comfortabele positie beschouwen, in plaats van dat de dreiging mijn lijf 

écht bereikt waardoor ik moet zien te overleven. Hoewel ik het eng vind dat de wereld 

spreekwoordelijk gezien aan mijn voeten ligt, hoef ik mij ‘enkel’ te herpositioneren op de woning- en 

 
27 Zie 2.1. De reflexieve laatmoderniteit, p. 28. 
28 Zie 2.3. Kritiek op de risicosamenleving, p. 30. 



   

 

124 

 

arbeidsmarkt. Ik heb vooralsnog de luxe en kansen ‘to go with the flow’, waar bijvoorbeeld Romee op 

een doodlopende weg lijkt te zitten, terwijl ze wel in dezelfde leeftijdsfase zit.  

Mede door sociale media wordt mijn bewustzijn van onze ‘interdependence’ op onze kwetsbare 

planeet vergroot. Ik ben via sociale media in aanraking gekomen met het begrip ‘intersectionaliteit’, 

dat mij leert hoe alle vormen van onderdrukking met elkaar verbonden zijn. Mijn kritisch denken op 

dat vlak haal ik daar grotendeels vandaan, zie bijvoorbeeld onderstaande post. Die inzichten en 

bijbehorende drang om in politiek verzet te komen, vind ik goed en belangrijk. Ik zou niet anders 

willen dan deze informatie tot me nemen. Het gaat hierbij ook niet om mij. Ik wil mezelf (en mijn 

“white struggle”) niet centreren. Het levert echter wel veel druk op zoals ik hierboven heb uitgelegd. 

Onderdeel van die druk zijn het ongemak en de weerstand: onbegrip en frustraties naar degenen die 

zich onwetend, ontkennend en onverschillig opstellen, maar ik probeer me ook in te leven in andere 

standpunten en achtergronden. Daarbij leidt het vooral tot veel reflectie op mijn eigen privileges, 

schuld, stilte, fragiliteit, bias, (voor)oordelen, onwetendheid, et cetera.  

 

 Vosman en Niemeijer (2017) kaarten aan dat Tronto geen aandacht heeft voor de algemene 

verspreiding van onzekerheid in de laatmoderne tijd, terwijl precariteit niet alleen de 

‘gemarginaliseerden’ betreft: alle mensen worden kwetsbaar gemaakt in de polis door er onderdeel van 

te zijn.29 Hierboven is duidelijk geworden dat onze beide levens op hun eigen manier door de 

complexiteit van de laatmoderniteit en bijbehorende onzekerheid worden beïnvloed. Romee en ik zijn 

beiden bezig met de vraag: wat is mijn (politieke) plek in deze grote boze en complexe wereld? We 

proberen ons hierbij allebei in onze levens te verhouden tot het niet-bereikte, het niet-gelukte, het 

 
29 Zie 1.3. Wetenschappelijke relevantie, p. 22. 
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onvolmaakte, het niet-maakbare en het kwetsbare (Vosman, 2018). Als aanvulling op Vosman en 

Niemeijer (2017) rijst bij mij de vraag of er naast Tronto’s concept van privileged irresponsibility 

zoiets bestaat als caring too much. Ik voel mij namelijk wél verantwoordelijk en ik probeer ook 

daadwerkelijk te zorgen voor de toekomst, ook al ben ik in veel opzichten geprivilegieerd. Alleen ligt 

daarbij het de druk van ‘moreel tekortschieten’ op de loer. Mijn aanbeveling voor vervolgonderzoek 

zou zijn om binnen de zorgethiek aandacht te hebben voor de laatmoderne druk van ‘caring too much’, 

die verder reikt dan de onzekerheid en (prestatie)druk die de ratrace veroorzaakt.  

Het concept van ‘privileged irresponsibility’ zou genuanceerd kunnen worden, rekening houdend met 

de laatmoderne complexiteit. Dit concept is eerder uitgelegd als dat geprivilegieerden bepaalde 

ontberingen in het leven niet onder ogen hoeven te komen en daarmee de zorgbehoeften van een ander 

kunnen miskennen.30 Het onder ogen komen van deze ontberingen wordt in geglobaliseerde wereld 

toegankelijker gemaakt. Via (sociale) media valt te ontdekken wat er voor een ander op het spel staat. 

Die berg informatie vergt echter begeleiding. Er is te veel en te snel te ontdekken wat allemaal zorg 

behoeft in deze wereld, en waar je je mede verantwoordelijk voor kunt voelen. World traveling doet 

het besef van variërende zorgbehoeften en onderlinge afhankelijkheid groeien. De vraag is alleen hoe 

je met dit besef om moet gaan – de overvloed aan (tegenstrijdige) informatie en de (zorg)last die daar 

bij komt kijken? Welke antwoorden zou de zorgethiek kunnen bieden op de vraag hoe om te gaan met 

het overweldigende, vervreemdende, verlammende en zoekende, en het bijbehorende risico van 

onverschilligheid of handelingsverlegenheid?  

Van Heijst (2012) beschrijft dat zorgverleners ook kwetsbaar zijn en afhankelijk zijn van anderen: 

“The care-giver is not a superman or a superwoman, but a fragile creature (....) Professionals need 

feelings, reasoning, and an institutional context of regulations that modifies and facilitates their taking 

moral responsibility” (Van Heijst, 2012, p. 196-197). Hoe zou zorg, in lijn met deze gedachte, eruit 

kunnen zien voor degenen die zorg voor de toekomst proberen te dragen? Ik spreek van ‘zorg’, omdat 

diegenen moeten zien om te gaan de druk van het ‘moeten’31, schuldgevoel, overprikkeling, 

bijbehorende weerstand, ongemak, reflecties en ervaren ongelijke zorglast. Hoe kan voorkomen 

worden dat deze struggles het daadwerkelijke zorgen voor de toekomst blokkeren? Het mag immers 

geen excuus zijn, want dan wordt er al snel vervallen in privileged irresponsibility.  

In dat vervolgonderzoek acht ik het van belang om wat betreft ‘het zorgen voor de toekomst’ oog te 

hebben voor de verschillende posities die daarbij worden ingenomen. Ook hierbij, net zoals in de 

ratrace, zijn de posities, keuzes en kansen niet voor iedereen gelijk. Romee heeft bijvoorbeeld gezegd: 

“binnenshuis ben ik niet wereldvreemd, buiten wel”. Daarbij heeft ze aangegeven helemaal niet op 

sociale media te zitten. Zij krijgt die stortvloed dus minder over zich heen dan ik. Romee zit eerder 

klem in haar eigen kleine wereld, en heeft zonder world traveling al voldoende zorgen. Je zou in 

 
30 Zie 2.4. Privileged irresponsibility, p. 30. 
31 Zie 4.5.1. Schematische samenvatting: Tessa - de retoriek van het moeten & het spreken met de eigen stem, p. 59. 
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navolging van Van Houten (1999) en Jacobs (2002) kunnen zeggen dat het digitale world traveling 

ook de afstand in de laatmoderne samenleving doet vergroten tussen degenen die toegang hebben tot 

en gebruik kunnen maken van nieuwe geavanceerde sociale, culturele en technologische bronnen, en 

de mensen die dat niet hebben.32  

5.9. Schematische samenvatting: discussie en conclusie  

In onze tuin zijn verschillende posities, er staan hekken en is er ook wel eens storm. De ont-moetingen 

met anderen, in het echt van mens tot mens, of via sociale media als een andere manier van world 

traveling, spreken tot de verbeelding en geven stof tot nadenken. Ze kunnen aanzetten tot 

(verbeeldings)verzet: niet alleen voor het onderhoud van de eigen wilde tuin, maar voor een meer 

caring democracy. Zie hieronder de schematische samenvatting van bovenstaande discussie en 

conclusie.  

  

 
32 Zie 2.2. Kritiek op de keuzebiografie, p. 28. 
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Dankwoord  

Ik herinner me nog goed dat de examinator, Carlo Leget, twee jaar geleden tijdens de voorlichting van 

de scriptie zei: “Maak er niet je levenswerk van”. Naar dat advies heb ik overduidelijk niet geluisterd. 

Mijn hele ziel en zaligheid (en niet alleen die van mij) zit in deze scriptie. Dat is spannend, maar ik 

ben ook blij dat dit werk voor mij duidt waar het mij om te doen is in mijn studie en leven.  

In het verlengde daarvan ben ik dankbaar voor alle studiegenoten, vrienden en lieve familieleden met 

wie ik heb gesproken tijdens het scriptietraject, die dit mede mogelijk hebben gemaakt. Veel dank 

voor het mee-, tegen- en omdenken. Bedankt voor jullie tijd (die schaars is in de ratrace), openheid, 

inspiratie, enthousiasme en bemoedigende woorden.  

In het bijzonder dank aan Meike, Eva en Jolijt. Zo fijn om in hetzelfde scriptieschuitje te zitten. Ik ben 

trots op jullie, en het werk dat jullie verzet hebben! Charlotte, heel veel dank voor je heldere 

taalcoaching!  

Thymen en Melle, onwijs bedankt voor jullie goede zorgen! Ik prijs mij gelukkig dat ik de quarantaine 

met jullie kon doorbrengen, en dat jullie al zeven jaar lang onderdeel van mijn thuis zijn. Dat zal 

blijven.  

Pap en mam, bedankt voor wat jullie mij, onder andere via het logeerhuis, hebben meegeven. Fijn dat 

jullie er altijd zijn ♥ 

Verder wil ik mijn scriptiebegeleider Alistair Niemeijer bedanken. Dank je wel voor het delen van je 

expertise, het uiten van je vertrouwen en het geven van alle tijd en ruimte. Dat heb ik heel erg 

gewaardeerd. Sowieso ben ik alle Zorgethiek-docenten op de UvH dankbaar voor de inzichten en 

woorden die zij mij gegeven hebben.  

Tot slot, en niet geheel onbelangrijk, Romee, dank je wel - voor alles! Zonder jou was deze duo-

etnografie er niet geweest. Ik ben zo blij dat we dit traject samen, op onze manier, hebben gedaan! Het 

was me een waar genoegen. Ik hoop met heel mijn hart dat de zaadjes die wij hebben samen hebben 

geplant tot iets moois mogen uitgroeien. Ook in jouw leven, want dat is je écht gegund!   
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Bijlagen 

Bijlage 1: Reflectie op het gebruik van ervaringskennis en ethische overwegingen  

Als aanvulling op de beantwoording van de vraag hoe onze samenkomst in het onderzoek was, wil ik 

hier uitgebreider stilstaan bij de vraag hoe het voor ons beiden was om onze ervaringskennis te 

gebruiken. Voorafgaand aan het onderzoek heb ik een aantal ethische overwegingen opgesteld. Aan 

het einde van het traject heb ik die reflectievragen aan Romee voorgelegd. Hieronder is haar reactie te 

lezen. Vervolgens reflecteer ik op hoe het voor mij was om ervaringskennis te gebruiken. Deze bijlage 

is daarmee de afsluitende reflectie op de duo-etnografie als methode en onderdeel van de definitieve 

membercheck.33 Naast dat het uiteindelijke onderzoeksverslag is gecontroleerd door Romee en zij 

hiervoor haar instemming heeft gegeven, wordt op dit punt het proces geëvalueerd, opdat we op goede 

wijze weer onze eigen weg kunnen gaan, na onze gezamenlijke zoektocht. Daarbij hoop ik dat het 

duo-etnografen na ons kan helpen om voort te bouwen op onze reflecties.  

1.1. Maatregelen voor- en achteraf 

Om het proces goed te laten verlopen zijn er allereerst wat maatregelen vooraf getroffen. Zo is er 

nadrukkelijk tegen Romee gezegd dat ze alleen hoeft te delen wat ze wil delen. Er is uitvoerig 

besproken dat ze gedachten of details altijd voor zich mag houden en dat ze altijd mag terugkomen op 

gedane uitspraken. Verder heb ik me vanaf het begin gerealiseerd dat bij het vastleggen van het 

verhaal zorgvuldigheid geboden is. De gestolde taal zal nooit volledig recht doen aan geleefde 

(ambigue en meerstemmige) ervaringen. Dit is ook de reden waarom op het einde nog instemming aan 

Romee gevraagd is: kan jij je voldoende vinden in dat wat op papier is komen te staan en verspreid zal 

worden? Verder hebben er ook tussentijds ook geregeld memberchecks plaatsgevonden, en er is een 

informed consent-formulier getekend.34  

Deze toestemming kon echter niet gevraagd worden aan derden die via onze verhalen aan bod zijn 

gekomen. Duo-etnografieën onthullen immers niet alleen de identiteit van de onderzoekers, maar ook 

zijdelings die van degenen met wie wij in relatie staan (Norris, Sawyer & Lund, 2012).  Mede om die 

reden is ervoor gekozen om stukjes data, zoals bijvoorbeeld namen van instanties, te anonimiseren in 

de lopende tekst. Op sommige plekken is er ook voor gekozen om een zwart balkje over het materiaal 

te plaatsen, zodat de lezer begrijpt dat er gevoelige informatie aanwezig, maar verhuld is (Farquhar & 

Fitzpatrick, 2016, p. 7). Verder is het goed om te expliciteren dat er geen hoor-wederhoor heeft 

plaatsgevonden. Als Romee bijvoorbeeld vertelt hoe zij haar behandeling in een instelling heeft 

ervaren, is daarbij niet om de reactie van de hulpverlener gevraagd. Het gaat in dit onderzoek immers 

om het perspectief van Romee en mij (en de lezer), en niet om dat van de professional. Natuurlijk 

maakt het perspectief van de hulpverlener wel onderdeel uit van wat er gebeurd zou zijn in die 

 
33 Zie 3.4. Schematische samenvatting: dataverzameling en – analyse, punt 7, p. 42-43.  
34 Zie Bijlage 2: Datamanagement, p. 144. 
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desbetreffende zorgrelatie. In een duo-etnografie wordt betrouwbaarheid echter niet gevonden in 

validiteit en waarheidsclaims, maar in zelf-reflexiviteit (Norris, Sawyer & Lund, 2012).  

1.2. Hoe Romee terugkijkt op het proces:  

Hoe is het om zo aandachtig stil te staan bij de kwetsbare (of zelfs tragische of onrechtvaardige) 

kanten van je leven? 

“Het is natuurlijk nooit prettig en het zal altijd confronterend blijven maar der zit wel verschil in. Het 

verschil zit hem in erover moeten praten of erover mogen praten. Met hulpverleners moet het en 

mensen die echt in je geïnteresseerd zijn mag het. Door het feit dat ik mijn verhaal al zo vaak heb 

verteld gaat het steeds meer van jezelf afstaan. Dit is volgens mij een overlevingsmechanisme, want op 

den duur lijkt het dat je over een ander verteld in plaats over je eigen leven. Alleen zijn emoties 

jammer genoeg niet weg te drukken of ergens weg te stoppen hoe graag ik dat soms ook zou willen.” 

 

Hoe is het om je verhaal deels uit handen te geven? 

“Om direct eerlijk te zijn, het verhaal uit handen geven is voor mij best moeilijk. Het heeft puur en 

alleen met vertrouwen te maken. Tessa vertrouw ik mede doordat ik haar lang en best goed ken. Zij 

gaat dan ook keurig, vertrouwelijk en respectvol om met mijn vertrouwelijke informatie, onze 

gesprekken, gespreksopnames en privé documenten. 

 

Wat Tessa kan en doet, is dat nou zo moeilijk? Ik kan tientallen mensen opnoemen die stuk voor stuk 

mijn vertrouwen kapot hebben gemaakt. Elke dag draag ik noodgedwongen alle ellende met mij mee 

en is hoop en vertrouwen een heel lastig, confronterend en ingewikkeld iets. Alle mensen die mij 

beschadigd hebben, hebben er voor gezorgd dat ik mensen niet snel meer durf toe te laten. waardoor 

bijvoorbeeld Tessa die met alle goede bedoelingen 3-0 achterstaat en extra hard moet werken en 

bewijzen dat ze het daadwerkelijk goed met me voor heeft. Dat is niet eerlijk voor Tessa en het is mij 

onterecht aangedaan. Ik doe mijn uiterste best om mensen zoals Tessa toe te laten maar het moet 

natuurlijk altijd van twee kanten komen.” 

 

Hoe is het om na intensieve en kwetsbare gesprekken weer uit elkaar te gaan? 

“Hier heb ik geen moeite mee. Vooraf was namelijk duidelijk besproken wat mijn rol in dit onderzoek 

zou zijn en voor mij is het wederom duidelijk dat het contact tijdelijk is. Hierbij wil ik wel opmerken 

dat de samenwerking echt goed ging, dat we open en eerlijk tegen elkaar waren, dan kun je elkaar 

opgegeven moment vertrouwen en op elkaar bouwen ook al is dat maar voor even.”  
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Herken je jezelf in de manier waarop jij bent neergezet op papier? Ben jij dat écht, of heb ik 

(Tessa) zaken uitvergroot en een belangrijk deel buiten beschouwing gelaten. Of anders gezegd: 

kom jij tot je recht?  

“Herken je jezelf? Jazeker. Tijdens het lezen van de stukken die al op papier stonden dacht ik telkens 

jeetje, inderdaad zo praat ik en dat zijn mijn woorden en uitlatingen. Vooral dat ik heel veel zinnen en 

opmerkingen begin met ‘ja’. Als ik gewoonlijk praat dan heb ik dat niet in de gaten, maar als je dan al 

die stukken leest en ziet dat het er vaak staat dan wordt je daar wel bewust van. 

 

Ik heb samen met Tessa heel wat gesprekken gehad en daarbij stond het niet altijd vast op papier waar 

we het perse over zouden moeten hebben. Op deze wijze zijn er heel veel dingen aan bod gekomen en 

is er veel informatie ingewonnen. Op deze manier ben ik goed tot mijn recht gekomen want via deze 

manier is er mega veel terecht gekomen in het onderzoek. Ik heb mijn verhaal mogen doen zoals wie 

ik ben en zoals ik over mezelf, de medemens en de wereld denk. Ik ben wie ik ben, met mijn verhaal 

en met mijn levensloop. Zo ben ik niet stereotyperend. Ik mag dan wel diagnoses hebben maar 

iedereen is anders, iedereen mag er zijn zoals die is, met of zonder diagnose.” 

 

1.3. Hoe Tessa terugkijkt op het proces:  

Na het lezen van het bovenstaande laat ik Romee weten dat ik het mooi een eerlijke antwoorden zijn 

die me raken: “Ik krijg het gevoel dat we het goed gedaan hebben als ik dat zo lees”, waarop Romee 

antwoordde: “De wisselwerking en je gevoel zitten goed. Ik vind het ook zeer prettig gaan”.  

Wat mij betreft was het scriptietraject op dit punt helemaal geslaagd. Hier was het me om te doen: de 

waardevolle ontmoeting, en dat we dat beiden zo hebben mogen ervaren. Dat we allebei iets hebben 

kunnen geven, iets kunnen meenemen en er goed op terug kunnen kijken.  

Maar het proces was niet alleen mooi en gemakkelijk. Daar valt veel over te zeggen, maar niet alle 

ervaringen en reflecties die de revue gepasseerd zijn, zijn te vangen en onder woorden te brengen. 

Daarbij werkt het proces vermoedelijk ook nog door na het moment van het inleveren van deze 

scriptie. Ook achteraf kunnen er bijvoorbeeld nog ethische bezwaren oppoppen, of gedachtes als: “Had 

ik dat maar anders verwoord”. Ik kan na verloop van tijd ook nog tot andere conclusies komen. Dat is 

precies wat ik erg spannend en kwetsbaar vind aan dit type onderzoek. 

Ik heb gemerkt dat dit type onderzoek veel onzekerheid en twijfels met zich meebrengt. Ellis (2004) 

onderschrijft dat auto-etnografische verkenningen emotionele pijn en angsten en twijfels over jezelf 

kunnen genereren. Ik heb gemerkt dat de thematiek onder mijn huid ging zitten. Ik was immers 

dagelijks bezig met de ingewikkeldheid van het leven. Die grootsheid en complexiteit ontglipte mij 

ook iedere keer weer.  
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Nu moet ik daar ook bij zeggen dat sommige onderwerpen zelfs te kwetsbaar zijn gebleken om te 

behandelen.  Zo zijn thema’s zoals liefde, seksualiteit, lichamelijkheid, vrouw-zijn en etniciteit  

stilzwijgend niet aan de orde gekomen. In die zin had er nog caleidoscopischer naar onze posities 

gekeken kunnen worden, door ook assen zoals gender en etniciteit mee te nemen.  

Een andere ingewikkelde kwestie was dat de thema’s door elkaar lopen. Het is een wirwar: alles is met 

elkaar verbonden en niet alles is in woorden te vangen. In een scriptie is het echter wel de bedoeling 

om je bevindingen te expliciteren en gestructureerd van a tot z opschrijven. Het duurde lang voordat ik 

uitzoomend naar mijn scriptie kon kijken. Daarvoor zat ik er middenin, in de ‘klei’ de thematiek te 

doorleven (en erdoor overspoeld te worden). Dat werkte regelmatig verlammend bij mij, waardoor ik 

nauwelijks vooruit kwam. Al kwam er wel schuldgevoel bij die trage vooruitgang kijken, ik heb altijd 

het vertrouwen gehouden dat het zich vanzelf zou uitkristalliseren, hoewel dat veel tijd kostte. Hierbij 

werd ik geïnspireerd door het idee van “to be lost in translation”:   

 We immersed and lost ourselves in a narrative mode, drawing on a desire to be ‘lost in translation’ in 

order to bring together both openness to new ideas and a willingness to embrace multiplicity. We 

explored the idea of being ‘lost’ as a commitment to engaging in a journey, to finding new meaning 

and trajectories, and to embracing destinations that are tentative and negotiable 

(Farguhar & Fitzpatrick, 2016, p. 3) 

 

Het bleek extra lastig te zijn om mijn eigen verhaal op papier te zetten. Norris, Sawyer en Lund (2012) 

beschrijven dat het moeilijk en uitdagend kan zijn om jezelf te onthullen via een duo-etnografie en 

daarbij ook ervaringen onder woorden te brengen. Hoe verwoord je je vragen en bevindingen kort en 

bondig, en in welke volgorde? De ruimte in de scriptie bleek hiervoor ook beperkt. Ik moest immers 

twee verhalen uitwerken en hun samenkomst, en dat dan ook nog verbinden aan literatuur. In een duo-

etnogafie is alles data, dat betekent dat er veel te veel data is. Het bleek lastig te zijn om het relevante 

van het niet-relevante te onderscheiden, en hier in mijn eentje keuzes in te maken, omdat het zoveel 

betrekking heeft op mezelf.. Ik herken het dan ook dat autografisch onderzoek tot te veel introspectie 

kan leiden, zoals Niemeijer en Visse (2016) stellen.  

Daarbij verloor ik mezelf ook geregeld in perfectionisme. Als ik mijn bestand na een tijdje weer 

opende was ik bang om iets aan te treffen dat ik niet goed genoeg vond. In de praktijk bleek gelukkig 

eerder het tegenovergestelde: als ik iets teruglas wat ik een paar maanden geleden geschreven had, kon 

ik bijna niet geloven dat ik dat zelf had geschreven: “Zoiets zou ik niet nog een keer kunnen bedenken 

hoor”.  

Hieruit blijkt voor mij dat ik de hoge lat uit de ratrace geïnternaliseerd heb. Mijn scriptietraject ging 

niet snel goed genoeg en niet snel genoeg, vond ik. Daarmee heb ik indirect die druk ook op Romee 

gelegd. In de methodesectie schreef ik dat het van belang is om geïnternaliseerde onderdrukkende 
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stemmen en onrechtvaardige discoursen te herkennen en te ont-leren35, maar dat is nog best lastig 

gebleken. Zo heb ik naar Romee uitgesproken dat het proces voor mijn gevoel in een slakkengang is 

gegaan, waarop Romee antwoordde: “Ik vind het niet zo langzaam hoor”. Ook heb ik ergens de 

woorden in de mond genomen dat ik het fijn vond om Romee’s tempo te volgen, waarna bij Romee 

allemaal alarmbellen afgingen.    

Waar ik enerzijds een aantal keer heb genoemd dat woorden al snel tekortschieten, hebben ze ook veel 

macht. Ik heb meerdere keren tegen mezelf gezegd: pas op welke woorden je gebruikt. Zo is een 

opmerking zoals “zodat wij daarvan kunnen leren” niet onschuldig. Wie bedoel ik dan met ‘wij’? 

Hetzelfde geldt voor: “ik ‘geef’ haar stem een plek”. Het is namelijk niet de bedoeling om mezelf te 

centraal te stellen. Daarbij is een deel van de tekst voor Romee alsof ze Russisch leest. Is het dan wel 

te verantwoorden dat ik deze scriptie, met daarin haar verhaal, publiceer? De theoretische laag is 

wellicht niet volledig te begrijpen voor Romee, dat is een soort omweg voor haar. Ik ben er echter wel 

van overtuigd dat we elkaar in de essentie vinden, die taal spreken we allebei. Die boodschap kunnen 

we allebei onderschrijven, dus dat stelt me gerust. Tegelijkertijd blijft dit wel een thema om alert op te 

zijn.  

Dat brengt mij ook bij de grootste vraag waar ik mee gezeten heb gedurende het proces, en in het 

bijzonder tijdens deze afronding, nu de scriptie in een definitieve vorm gegoten wordt en het 

wereldwijde web op gaat: ga ik goed en integer met de informatie om? Ik vind het spannend hoe het 

verhaal, nadat het gedrukt en verspreid is, door het publiek (dat ook weer andere posities inneemt) 

ontvangen zal worden, of door onze toekomstige ikken. Dat is van te voren niet te overzien. Dat maakt 

het kwetsbaar, en dat heeft mij ook meerdere malen geblokkeerd. Alma (2020) wijst erop dat we als 

mensen altijd feilbaar blijven, ook al hebben we nog zulke geweldige uitdrukkingsvormen. Ze noemt 

expressie dan ook een kwetsbaar proces: “We stellen ons bloot aan elkaar, aan onze medemensen die 

een oordeel zullen vellen over wat wij tot stand brengen. We riskeren altijd afwijzing, terwijl we op 

zoek zijn naar erkenning.” (Alma, 2020, p. 74).  

Ik heb regelmatig kritische stemmetjes gehoord zoals ‘gebruik ik haar verhaal niet’, omdat het een 

‘hoog sensatiegehalte heeft’ of om mijn studiepunten te behalen? Zet ik Romee niet in een verkeerd 

daglicht? Ga ik niet met haar verhaal aan de haal? Ik wil ervoor waken om mijzelf haar levensverhaal 

niet toe te eigenen. Ik wil haar zwaarte niet ‘gebruiken’, zodat ik de zin van het leven zelf beter inzie. 

Dat is ook zeker niet de intentie, maar dat is misschien wel waar het onbedoeld soms op neerkomt. De 

grens tussen onderzoek doen met iemand en onderzoek naar of over iemand, is zeer dun gebleken. Het 

gezamenlijk ‘op verhaal komen’ kan zo omslaan naar ‘gebruiken’. Zo heb ik mij weleens afgevraagd 

of ik Romee’s woorden niet heb gebruikt om een punt te maken dat ík wilde maken. Zo zijn de 

discussie en conclusie van mijn hand. Het is altijd mijn intentie geweest om mijn eigen gevoelens, 

 
35 Zie 3.2. Kwaliteitscriteria, p. 39. 
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gedachtes en theorieën op het spel te zetten. Om mij al luisterend te laten bewegen door het verhaal 

van Romee, maar dat zou ongetwijfeld nog meer kunnen dan ik nu heb gedaan. Dat is iets om in duo-

etnografisch onderzoek continu waakzaam, en ook aanspreekbaar op te zijn. Tegelijkertijd is het ook 

niet te voorkomen. Tronto (1993) beschrijft dat zorgsituaties gekenmerkt worden door asymmetrische 

verhoudingen. Daar valt dus niet aan te ontkomen.  In plaats van dit te verbergen, is het belangrijk om 

dit te erkennen. Bovenstaande kritische stemmetjes heb ik dan ook met Romee besproken, ze zei 

hierover:  

 Ja het moet om het onderzoek gaan, en niet om sensatie (…) Wij weten wat de insteek is, en met welke 

bedoelingen wij hier zitten. Eigenlijk kan die ander daar niet over oordelen. 

 

Voorop staat dus dat er veel vertrouwen is over een weer, iets wat Romee ook aanstipt in haar 

terugblik.36 Ik ben gaan geloven dat een duo-etnografie staat of valt met vertrouwen. Een gevolg van 

deze vertrouwensband is echter ook dat het zorgt voor zorgen over en weer. Zo heeft Romee weleens 

aangegeven dat ze bang was dat ze mij belastte met haar verhaal, waarop ik antwoordde:  

 Ik heb me echt helemaal niet heel veel zorgen om je gemaakt in de tussentijd, maar ik heb natuurlijk 

wel heel veel aan je gedacht, en ik was ook oprecht heel erg blij met Tuuttie bijvoorbeeld van ‘oh wat 

fijn, zo goed om te horen!’, maar een moment waar ik me wel zorgen heb gemaakt, maar dat is ook 

omdat je in zo’n klein dorp woont, is het moment dat zo’n bericht verscheen over een zelfdoding in 

jullie straat, dus die dag heb ik wel mijn hart vastgehouden (…) later werd duidelijk dat het iemand 

anders betrof, maar op dat moment dacht ik wel van ‘oh het zal toch niet.. naja het zou kunnen…’ 

 

Tegelijkertijd biedt dergelijke blootstelling aan elkaar volgens Butler juist de kans om als mens te 

verschijnen: “Our willingness to become undone in relation to others constitutes our chance of 

becoming human” (Butler, 2005, p. 136). Volgens mij hebben Romee en ik dat ook beiden zo ervaren 

tijdens deze duo-etnografie.  

  

 
36 Zie Bijlage 1.2. Hoe Romee terugkijkt op het proces, p. 138. 
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Bijlage 2: Datamanagement 

- Ik heb beschikking gekregen tot de opslagruimte op de Researchschijf van de UvH om daar de 

verzamelde data beveiligd op te slaan. (Plaats)namen zijn afgekort of weggelaten in de opgeslagen 

transcripten.  

- In het begin van het traject heb ik met Romee afgesproken dat ik haar bij haar echte voornaam 

mag noemen in het onderzoeksverslag: “Die zware kanten horen ook bij mij, als we die niet 

meenemen heb je maar een halve Romee. En dat is wel mijn verhaal dus dan klopt het voor mijn 

gevoel niet om mij een andere naam te geven”. Ik heb aangegeven dat ik datzelfde gevoel had: “Ik 

zit hier met jou en niet met iemand anders”. Wel zei ze dat het wel uitmaakt hoe ze neergezet 

wordt, waarop ik zei dat het wel de bedoeling is dat ze zichzelf ('in al haar varianten') herkent in 

het verhaal en dat ik dat bij haar zal blijven checken. Ook heb ik gezegd dat we op het einde toch 

haar naam kunnen anonimiseren als dat tegen die tijd beter blijkt te zijn. ‘Romee’ (niet haar echte 

naam) heeft er uiteindelijk voor gekozen om een andere naam te gebruiken in de online versie van 

het onderzoeksverslag.   

- De privacy van derden is gewaarborgd door hun persoonsgegevens niet expliciet te noemen.  

- Romee heeft het onderstaande informed consent-formulier getekend.  
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Van minder moeten naar meer leven, maar welke stemmen resoneren mee? 

Een zorgethische duo-etnografie naar (samen)leven in een precaire en laatmoderne samenleving 

 

Toestemmingsverklaringformulier (informed consent) 

Ik verklaar hierbij op voor mij duidelijke wijze (schriftelijk en mondeling) te zijn ingelicht over de aard en 

methode van het onderzoek, zoals uiteengezet in het onderzoeksvoorstel. Mijn vragen zijn naar tevredenheid 

beantwoord. Ik stem geheel vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek, waaronder het opnemen van de 

tafelgesprekken. Ik behoud daarbij het recht deze instemming weer in te trekken zonder dat ik daarvoor een 

reden hoef op te geven en besef dat ik op elk moment mag stoppen met mijn deelname.  

Vanwege de particuliere aard van dit onderzoek heb ik in overleg met de onderzoeker afgesproken dat mijn 

voornaam en specifieke persoonlijke details uit het verhaal dat ik heb gedeeld, genoemd mogen worden in het 

onderzoeksverslag. Tussentijds en vlak voor de afronding van het onderzoekstraject geef ik te kennen of ik mij 

kan vinden in de manier waarop mijn verhaal op papier staat. De feedback die ik geef zal ter harte worden 

genomen door de onderzoeker. Ik behoud ook het recht om tegen die tijd alsnog voor een pseudoniem te kiezen.  

Als ik nog verdere informatie over het onderzoek zou willen krijgen, nu of in de toekomst, kan ik me wenden tot 

Tessa Heethaar. 

 

 In tweevoud getekend:  

 

 

Naam respondent :  ……………………………………………….. 

 

 

Handtekening  : ……………………………………………….. 

  

Ik heb toelichting verstrekt op het onderzoek. Ik verklaar mij bereid nog opkomende vragen over het onderzoek 

naar vermogen te beantwoorden. 

 

Naam onderzoeker  : ……………………………………………….. 

 

 

Handtekening  : …………………………………………………..  
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Bijlage 3: Persoonlijke notities  

“Ja… poe.. jij gaat je dagen wel anders tegemoet dan ik…” zeg ik tegen Romee, nadat we al even 

buiten zitten te praten en ik een inkijkje krijg in haar hoofd, in haar leven. “Ha.. ja… dat denk ik ook 

wel ja”, zegt ze lachend, maar met een serieuze toon terug.  

Hierboven schreef ik over de hedendaagse druk van ‘het moeten’, eindeloze to-do-lists, het gevoel 

steeds achter te lopen, en de tijd die tussen onze vingers door lijkt te glippen in een wereld vol keuzes 

die aan ons voorbij flitst. Tijdens het onderzoek blijkt dat deze fenomenen doorsijpelen in de manier 

waarop Romee en ik invulling geven aan ons leven, maar het valt des te meer valt op dat wij ons hier 

anders toe verhouden. Hieronder is in een schema weergeven van wat er op onze ‘planning’ staat en de 

gedachtes die wij hierbij kunnen hebben, om onze verschillende posities te illustreren. 

 

Persoonlijke notities - wat staat er op mijn planning? 

 

• Bijna elke ochtend heb ik moeite met opstarten. Ik ben nog moe, wil langer blijven liggen en ik heb nog geen zin om 

deze dag dingen te doen. Ik vraag me ook af hoe ik deze dag ga aanpakken. Wat moet ik doen? Hoe en wanneer ga ik 

daaraan beginnen? Zal het me lukken om daadwerkelijk mijn taken af te vinken? 

• Als ik laat mijn bed uitrol vind ik dat gênant tegenover mijn huisgenoten, dan lijkt het net alsof ik die dag niks van mijn 

leven maak, alsof ik niets doe. Alsof ik kostbare tijd verspil, alsof ik al verder had kunnen zijn als ik een efficiëntere 

planning had gehad. Of ik vraag ik me af: “hoe moet dat later dan als er van mij, bijvoorbeeld van mijn werkgever, wordt 

verwacht dat ik meer klussen klaar op één dag dan ik nu voor elkaar krijg?” 

• Momenteel zijn dat vooral door mijzelf bedachte taken, omdat ik mijn ZeB-scriptie een van mijn enige ‘taken’ is. Dus ik 

hoef voornamelijk alleen verantwoording aan mezelf af te leggen. Dat geeft veel vrijheid; eigenlijk is mijn agenda 

grotendeels leeg. Maar het geeft ook veel onrust én ik ben dus constant met mezelf in overleg. Ik moet zelf knopen 

doorhakken, ook inhoudelijk gezien. 

• Hier komt ook veel uitstelgedrag bij kijken, met als gevolg een zeurend stemmetje in mijn achterhoofd, die ook 

vragen stelt als: “Zou ik dit weekend ook niet wat moeten doen ter compensatie? Moet ik al op zoek gaan naar een 

onderwerp, begeleider, en eventuele stageplek voor mijn volgende scriptie? Dat komt immers ook steeds dichterbij.” 

• Gevoelsmatig loop ik nu al achter met mijn volgende scriptie, daar had ik allang mee begonnen moeten zijn. De tijd 

 die er officieel voor staat heb ik immers al overschreden. Ondertussen loopt mijn studieschuld ook op.  

• Wat zijn mijn plannen voor na mijn studies? Waar zal ik gaan solliciteren en wanneer moet ik beginnen met solliciteren? 

Ga ik meteen werken? Als het aan mijn bankrekening ligt wel, want dan houdt mijn studielening op, of moet ik ervoor 

zorgen dat ik op de een of andere manier meer kan sparen het komende jaar? Waar ga ik wonen, wat ga ik kunnen 

betalen? Veel vrienden gaan al samenwonen. Sommigen kopen zelfs een huis. Ik ben nog lang niet in dat stadium. 

• Ik moet van mezelf minimaal drie keer per week naar yoga of pilates om te sporten, te ontspannen en mijn 

abonnementskosten ‘eruit te halen’. 

• ’s Ochtends scroll ik in bed al even door mijn sociale media. Binnen een paar minuten komen er honderden prikkels 

voorbij. Naast ‘perfecte’ foto’s van de sportschool, mooie outfits, vakanties en feestjes, komen, al voordat ik echt aan 

mijn eigen dag begonnen ben, de grotere wereldproblemen op mijn netvlies door de nieuwszenders (ook internationaal), 

en de (liefst diverse, intersectionele, feministische/ veganistische/ duurzame/ mindful / etc.) activisten en influencers die 

ik volg. Dit inspireert me, het versterkt mijn idealen, ik heb het gevoel er niet alleen voor te staan, het vergroot mijn 
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bewustzijn en het scherpt (soms op confronterende/pijnlijke wijze) mijn kritische denken, maar het neemt ook veel beslag 

op de ruimte in mijn hoofd en het kan me ook zwaarmoedig doen voelen door de gang van zaken in de wereld.  

• Maar het prikkelt mij vooral om mijn steentje bij te dragen, om mij uit te spreken, om onderdeel te zijn van de 

verandering i.p.v. het probleem.. maar ja.. hoe? Kan ik dat wel? Hoe ga ik dat dan vandaag doen? Zal ik bijvoorbeeld iets 

posten op sociale media of niet? Of wat voor werk zal ik dan gaan doen? Én ik realiseer me, ik ben ook wel onderdeel 

van de problemen.. Ik denk dus heel groots, maar ik kan mij daar ook heel klein in voelen.  

• Ook gedurende de dag kijk ik nog heel veel op sociale media. Soms post ik zelf ook wat (de laatste tijd meer en meer 

maatschappelijk geëngageerd), en check dan veel of mensen gereageerd hebben. Ik laat me tijdens mijn werk dus snel 

afleiden, ik like en deel wat mij vrolijk (of juist boos) maakt of inspireert, kijk kattenfilmpjes en lees interessante 

artikelen die voorbijkomen. Er zit buitenproportioneel veel tijd in dit zappen, swipen en liken. Daarnaast binge watch ik 

graag series. Het is prettig om mijn aandacht even te verplaatsen naar een luchtige andere wereld, zoals die van How I 

met your mother. Maar ik kijk ook maatschappijkritische series, zoals Dear white people, die mij tijdens het kijken ook 

aan het denken zetten over de samenleving en tevens mijn eigen rol hierin. 

• Ook WhatsApp speelt een grote rol in de afleiding. Meestal is er in een aantal (groeps)gesprekken altijd wel wat gaande 

waar ik op moet reageren: er wordt iets gevraagd, er wordt een boodschap of update doorgegeven, er worden afspraken 

gemaakt, er wordt voorgesteld om iets leuks te doen (en dan moet ik bedenken of ik daar zin en ‘tijd’ voor heb) of er 

moet iets geregeld worden: van cadeautjes voor feestjes tot aan hele vakantie.  

• Rondom het plannen van de vakanties steken ook gewetenskwesties de kop op. Onlangs zat ik in een heel lastig dilemma. 

Ga ik wel of niet met mijn vriendinnen mee op reis naar Mexico? Naast dat ik veel druk ervoer rondom het regelen van 

de vakantie, zoals het snel moeten reageren op vragen in de vakantieapp, zat ik in een andere tweestrijd. Enerzijds wilde 

ik heel graag mee vanwege de gezelligheid, het gevoel erbij willen zijn/het niet willen missen van zo’n bijzonder moment 

samen, waarop veel waardevolle herinneringen worden gemaakt die de groepsband ook kan versterken. Daarbij was dit 

de ultieme kans om ‘iets van de wereld te zien’ (ik heb als bijna de enige van die groep nog geen ‘grote reis’ gemaakt, 

wat abnormaal lijkt in deze tijd). Anderzijds heb ik veel moeite met dat laatste argument. Ik vind de vanzelfsprekendheid 

waarmee iedereen maar over de hele wereld reist voor ‘fastfoodtripjes’ (alle highlights zien van Mexico in twee weken) 

niet zo normaal en ook geen positieve ontwikkeling. (Het heeft mijns inziens zelfs iets weg van een moderne vorm van 

kolonialisme). Ik heb ‘vliegschaamte’, en daarbij lijkt het mij intens om met zo’n grote groep meiden op zo’n dergelijke 

backpackreis te gaan.  

• Schaamte- en schuldgevoelens steken ook op andere momenten de kop op. Laatst kocht ik (tegen beter weten in) veel 

(eerstehands..) kleren, omdat ik denk dat ik me daardoor dan mooier/ beter ga voelen. Het zijn mooie kleren, maar 

tegelijkertijd voelt het (ethisch gezien) niet goed om zo te consumeren. Tijdens het opruimen van mijn kledingkast luister 

ik een feministische podcast waarin het boek ‘Echte vrouwen krijgen een kind’ werd besproken. Ik vraag mezelf af of ik 

dit nu luister omdat ik dit leerzaam en interessant vind, of dat ik dit doe omdat ik mezelf nog nuttiger en bewuster moet 

maken van mijzelf. Kan ik niet gewoon mindful met één taak bezig zijn? Of is het opruimen van mijn kledingkast 

studieontwijkend gedrag, omdat ik eigenlijk met mijn scriptie bezig moet zijn? Tegelijkertijd houdt het ‘kinderen op deze 

wereld zetten’- vraagstuk mij persoonlijk ook bezig. 

• Soms zet ik ook zo’n podcast af, omdat ik het te heavy vind: nog meer kritische informatie/ prikkels/ het oproepen 

tot het nemen van verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd staan er nog heel veel podcasts en boeken in mijn wachtrij. 

• Ik heb regelmatig ‘koffieafspraken’ met vriendinnen. Dit zijn momenten waarop ik mijn to-do-list even probeer te 

ontkennen (al blijft die in mijn hoofd rondspoken). Momenten om bij te praten. Fijn in de zon, een beetje mensen kijken, 

maar meestal is het geen small talk, vaak voer ik maatschappijkritische gesprekken, komen date struggles of andere 

thema’s die ons stress geven aan bod. Ik gebruik dit soort momenten ook om ervoor te zorgen dat ik in contact blijf met 

al mijn vrienden (en dat zijn er best wel wat..). Voor mijn gevoel moet ik actief mijn best doen om ervoor te zorgen dat ik 
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iedereen genoeg aandacht geef. Voor je het weet leef je een lange tijd langs elkaar heen, omdat iedereen zo met z’n eigen 

ding bezig is.  

• Als ik mijn tijd vanwege het bovenstaande niet ‘nuttig’ of ‘taakgericht’ aan het besteden ben, kan ik me ook ‘schuldig’ 

voelen naar mijzelf toe: ‘andere mensen zijn vandaag wel van 9 tot 5 aan het werk, en wat doe jij?’ Ik kan wel mijn 

studiespullen aan de kant leggen, maar ik ben me er wel van bewust dat ik het aan de kant leg. Het is niet een stemmetje 

die me opvreet of zo, ik ben er ook wel meer immuun voor geworden, maar hij is wel aanwezig. Het is dus wel de 

meetlat waaraan ik me meet.. dan kies ik er bewust voor om er even niets mee te doen, maar het is wel wat ik als norm 

zie. Dat je een goede dag hebt gehad als je productief bent geweest en van 9 tot 5 hebt gewerkt, dat lijken anderen 

immers ook te doen.  

• Tijdens een etentje met vriendinnen, die ook allemaal studeren, worden bijvoorbeeld op één avond de volgende 

uitspraken gedaan: “Hoe laat spreken we af?”, “Ik red het niet”, “Ik kom later, ik moet eerst nog…”, “Ik heb daar echt 

geen tijd voor..”, “Hoe gaat het met je deadlines?”, “Ik heb stress”, “Nu moet ik echt weer verder gaan met studeren”. Als 

dat even niet voor mij geldt, en ik alle tijd heb, dan krijg ik vaak het gevoel dat ik dat bijna moet verantwoorden, dat ik 

moet uitleggen waarom ik aan het nietsnutten bent, tenzij ik het écht nodig heb. Zo hoor ik in mijn nabije omgeving 

weleens uitspraken zoals: “Ik moet nu echt gaan, ik moet rustiger aandoen of ik moet mijn rust pakken.”, wat soms wordt 

aangevuld met “van mijn therapeut”.  

• Verder heb ik ook andere sociale aangelegenheden met verschillende vrienden(groepen), zoals eetafspraken, feestjes, 

uitgaan in de stad. Op deze momenten voel ik mij niet alleen, het is gezellig, even ‘luchtig’, ontspannen en ik heb veel 

plezier, maar het kost ook wel energie. En het lukt nooit om overal bij te zijn. In de stad zijn er altijd wel evenementen 

waar ik naartoe kan (uitgaangsgerelateerd, educatief of maatschappelijk betrokken). Het is altijd kiezen tussen een van 

die evenementen – en soms ook tussen een van mijn vriendengroepen - of thuisblijven om te niksen (en mij misschien 

ook wel alleen/saai voelen, al kan ik dat soms ook heerlijk vinden), óf “zou ik niet wat aan mijn to-do-list moeten doen?” 

Soms zeg ik een sociale afspraak ook af uit zelfzorg, wetende dat ik mijn vrienden daar ook mee kan ‘teleurstellen’.  

• Ik moet ook zorgen dat ik mijn boodschappen doe, wat ook enige planning en overweging vergt. Wat heb ik nodig voor 

vanavond? Wanneer ga ik koken? Eet ik alleen of samen? Waarmee wil ik morgen ontbijten? Ga ik thuis lunchen, of 

moet ik iets meenemen? Wat is praktisch, maar ook wat is gezond en wat is ethisch verantwoord? Tegenwoordig eet ik 

helemaal veganistisch, maar de vraag blijft: wel of niet biologisch, wel of niet in plastic verpakt, wel of niet lokaal? 

Hierin maak ik altijd wel keuzes die in bepaalde opzichten niet helemaal ‘goed’ zijn. Dit ‘knaagt’ niet heel erg aan me, 

maar ik ben me er wel heel erg bewust van dat ik het nooit 100% ‘goed’ doe.  

• Verder behoren ook andere huishoudelijke taken tot mijn to-do-list, zoals mijn kamer schoonmaken, de planten (op tijd!) 

water geven, de afwas doen, mijn bed opmaken, mijn (berg) kleren wassen en ophangen, mijn geldzaken regelen. 

Hiervan denk ik meestal: “O ja dat moet ook nog gebeuren…” en dat probeer ik dan tussen de bedrijven door te doen. 

Het kost altijd meer tijd dan ik wil, tijd die ik eigenlijk aan andere taken had willen besteden die ik nu voor me uitschuif.  

• Terwijl ik me druk maak om mijn boodschappen en andere huishoudelijke taken staat letterlijk de wereld in brand. De 

Amazonebranden of de branden in Australië raken mij diep. Ik vind het vreselijk dat dit gebeurt en vind dat er actie nodig 

is. Ik vraag me af wat moet ik doen. Actief het veganisme verspreiden? Hoe dan? Wat dan? Geld doneren? Petities 

tekenen? Bomen adopteren? Heeft dat wel allemaal zin? Is dit niet mijn schuldgevoel wegkopen? Ik raak ook 

lamgeslagen van alle online informatie. Overal verschijnen vreselijke beelden (wat ik een goede zaak vind, ik wil ook 

niet wegkijken, maar het is wel zwaar. Ondertussen hebben die mensen en dieren daar het veel zwaarder…). Overal 

verschijnen ook linkjes om te doneren, maar op welke moet ik klikken? Welke organisatie moet ik steunen? Wordt mijn 

geld niet verkeerd gebruikt? 

• Ik maak me ook wel veel zorgen over de toekomst, maar ik merk dat ik er niet de hele tijd mee bezig wil zijn (en het feit 

dat ik dat niet hoef is dan weer een privilege). Ten tijde van bijvoorbeeld de Amazonebranden of de branden in Australië 

merk ik dat ik het eng vind om iets activistisch te posten. Wat vinden mijn volgers ervan als ik iets deel? Weet ik er wel 
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genoeg vanaf om iets te vinden? Ik wil mensen ook niet lastigvallen. Ik wil niet zeuren of dingen opdringen. Het voelt 

heel kwetsbaar. Ik kijk dan op tegen de mensen die zich online/ offline uitspreken, die de (soms harde) ‘waarheid’ en 

liefde verspreiden. Ik zie veel goede, mooie aansporende teksten en acties voorbijkomen online, waar ik me ook door 

aangesproken voel. Het zijn er te veel om ze allemaal te lezen. Maar ik word er ook onzeker van. Hoe doen zij dat dan? 

Hoe schrijven zij bijvoorbeeld deze teksten tussen de bedrijven door? Om een artikel te lezen (lees: vluchtig te scannen) 

leg ik mijn werk aan de kant (lees: uitstelgedrag). Aan de andere kant denk ik, die teksten gaan wel over het échte werk 

dat gedaan moet worden in de wereld. Ik vind het ook ingewikkeld.. Hoe doe je in zo’n tekst recht aan de complexiteit? 

Als je bijvoorbeeld naar aanleiding van de Amazonebranden het veganisme (wat in bepaalde zin elitair te noemen is) 

promoot, doe je al snel tekort aan lezers die zorgen hebben van een hele andere orde. 

• Soms maak ik ’s avonds nog even een wandelingetje met mijn huisgenoten langs de singel en door de binnenstad. Het is 

fijn om even naar buiten geweest te zijn, wat te bewegen voor het slapengaan, de dag te bespreken en deze achter ons te 

laten. Even ontspannen en zien hoe mooi én rustig de stad ’s avonds laat is. Die wandelingetjes zijn niet altijd even 

ontspannen trouwens. Laatst ging ik met een van mijn huisgenoten wandelen (ik wilde nog bewegen/ iets zinvols gedaan 

hebben die dag) en we bespreken dat ‘wel of geen vlees/ zuivel’, ‘wel of niet vliegen en reizen’, ‘wel of geen kinderen’ 

gevoelige thema’s zijn. Het raakt gevoelige snaren in onze omgeving en in onszelf. Aan de ene kant wil ik hierover 

dingen van de daken schreeuwen, aan de andere kant wil ik niemand voor het hoofd stoten, en ik heb ook niet de 

waarheid in pacht. Mensen kunnen zich aangevallen voelen. Hoe spreek je je uit? Welke toon sla je aan? Soms voel ik 

me daar wel alleen in. Ik kan moeite hebben met andermans leefstijlkeuzes, die ik wel wil respecteren.. en wetende dat, 

ook al spreek ik mij niet uit, anderen ook weten dat ik er bijvoorbeeld wat van vind en dat het wat met mij doet als ze 

bijvoorbeeld eieren, vlees of kaas in hun boodschappenkar doen waar ik bij sta. 

• Verder ga ik zo nu en dan een dag of weekend naar mijn ouders toe aan de andere kant van het land. Ik merk dat het 

leven daar best wel anders is, rustiger. Dat is op zich heel fijn, maar vaak wil ik ook in Utrecht blijven, omdat daar iets te 

doen is wat ik niet wil missen. Het is voor mij dan ook het meest efficiënt en het leukst om mijn ouders te bezoeken als ik 

daar ook nog wat anders te doen heb, zoals een feestje met vrienden of familie.  

• De afgelopen jaren heb ik mij aangemeld voor vrijwilligerswerk, bijbaantjes, projecten en trainingen buiten mijn studie. 

Ik zie het als kleine vervolgstapjes die ‘goed zijn voor mijn cv’ (ook al heb ik een hekel aan de uitspraak). Ik heb het idee 

dat ik actief uitprobeer wat ik ‘later’ graag wil doen. Ik wil ervaring en inspiratie opdoen. Ik ben op zoek naar een 

praktische vertaalslag van mijn studie. Ik wil mensen en organisaties op zoekend die like-minded zijn. Dit geeft ook 

energie en voldoening.  

• Eens in de zoveel tijd heb ik een afspraak met Romee voor ons onderzoek. 

• Wat betreft mijn to-do list heb ik gevoelsmatig altijd te weinig afgevinkt, en te veel tijd niet nuttig besteed. Hoewel ik het 

ook belangrijk vind om veel tijd 'te besteden aan plezier, ontspanning en spontane acties, maar het zeurende stemmetje is 

op de achtergrond altijd wel aanwezig (meestal zacht, soms hard). Als ik op een week terugblik, heb ik meestal het 

gevoel dat ik te weinig tot niks heb gedaan. En zo tikt de tijd door, terwijl ik voor mijn gevoel in een slakkengang 

vooruitkom. Maar nu ik het bovenstaande op een rij heb gezet, realiseer ik me dat dat niet waar is. Mijn agenda was 

minder leeg dan ik dacht. Mijn ‘taken’ gaan over meer dan alleen mijn scriptie bijvoorbeeld. Als het wel mijn scriptie 

betreft, gaat er ook onwijs veel tijd zitten in het ‘processen’, reflecteren en lezen . Op papier is er dan geen vooruitgang 

geboekt, maar in het onzichtbare is er wel veel gebeurd, maar daar haal ik helaas dan toch minder voldoening uit. 
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Bijlage 4: Aantekeningen tafelgesprekken  

Ik heb tegen Romee gezegd dat tijd voor mij heel erg is dat ik naar mijn toekomst toeleef, dat ik 

plannen maak en deze probeer waar te maken. Hierop antwoordt Romee dat zij geen toekomst heeft en 

dat zij al haar plannen heeft moeten laten varen. We concluderen dat wij allebei een heel andere 

tijdsbeleving hebben. Romee zegt: “Die to-do-list heb ik ook, maar die oppakken kan ik niet.” 

 

 

Aantekeningen tafelgesprekken - wat staat er Romee’s planning? 

 

• Romee geeft aan geen volle dag invulling te hebben. Het kost haar veel moeite om door het dagelijkse leven heen te 

komen. 

• Het is bij haar elke dag weer de vraag: “Hoe kom ik de dag door?” en dat is ook een belangrijke factor voor haar 

ouders, omdat ze verder eigenlijk niemand heeft, als ze iets moet doen doet ze dat dan ook met haar ouders. 

 

“Ik kan gewoon niet normaal functioneren (…) [Ik heb hulp nodig] om de dagen goed door te komen, en dat mijn 

ouders ook eens een keer rustig aan kunnen doen en dat zij weten dat er iemand is bij wie ik terecht kan.” 

 

“Het is per dag kijken hoe het gaat. Dus daarom kan ik ook niks plannen en kan ik er ook niet tegen om iets te 

plannen, want het kan heel behelpen zijn. Je kan wel van alles willen, maar als je wakker wordt en het is een slechte 

dag… ja dan baal je nog meer. Dus ja in dat opzicht ligt bij mij eigenlijk niks vast, maar dat is ook het leven wat ik 

heb. Het is altijd behelpen en kijken wat ik aankan. En daardoor heb ik meestal geen vaste dingen gepland staan.” 

 

“Eerder kon ik wel een week overzien (…) dus de verpleegkundige zegt ook altijd je moet een planning maken, want 

dan weet je waar je aan toe bent en dan zeg ik nee want daar word ik helemaal gek van. Als ik drie uur ehh op de 

bank moet gaan zitten, ga ik dus echt niet doen (…) Vandaag kan ik zeg maar al niet meer geheel overzien. Het is 

niet weken, zoals eerder, maar het gaat nu zelfs niet meer om dagen, maar om uren. En dat herken ik ook weer niet 

bij mezelf” 

 

• “En ook altijd die vragen van ‘wat is je toekomst’, ‘hoe ziet het er na twee jaar uit?’. Ja weet ik toch niet?? Ik weet 

toch niet wat er op mijn pad komt? En ik kan er echt niet meer over nadenken wat ik wil, want wat ik wil heb ik 

allang naast me neer moeten leggen, omdat het niet haalbaar is. Ik kan niet meer willen, het ligt er gewoon aan waar 

ik terecht kom en wie voor mij wat wil betekenen.” 

 

• Romee leeft niet met een klok en kan dus niet uit de voeten met een planning. Als ik haar vraag of ze het een goed 

idee vindt om onze ‘planningen’ te vergelijken, associeert ze dat met de ‘instellingslijstjes’ waar ze zo’n hekel aan 

heeft: 

 

“Ik leef niet met een klok. Nee het is vrij simpel. Als ik dorst heb dan drink ik, als ik honger heb, eet ik, als ik wil 

slapen, slaap ik. Als ik eruit kom, kom ik eruit. En.. verder de tijd.. niks.. nee. En ik ben dus ook nog een autist die 

daar niks mee heeft, want ik kan niet met die planning, het was in opnames altijd, je kamermoment van een uur, 

daarna moest je een halfuurtje naar buiten.. die dingen kan je helemaal niet tegen. Daar word ik echt kwaad van, daar 

plof ik ook van gezeur met zo’n klok. Dus ja.. ik leef niet met een klok of zo, helemaal niet.” 
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• Romee geeft aan dat ze angst heeft om naar buiten te gaan: “Als ik uit het dorp wat nodig heb.. maar dat zijn niet 

lange momenten, omdat ik altijd ja overalert ben door de PTSS ook, dat ik alles moet overzien dus dat is gewoon ja 

niet lang vol te houden… en dat ik daarna gewoon helemaal bekaf ben en van slag en overprikkeld.”  

• Romee kan dus weinig drukte hebben, en is van dag tot dag aan het leven, aan het overleven. Ze geeft aan dat het de 

laatste tijd slechter gaat. Ze leeft dag en nacht met angst. Soms heeft ze ook momenten dat het extra slecht gaat, 

crisismomenten:  

 

“Naja zoveel puinhoop in mijn kop, flashbacks van vroeger allemaal… (…) Plus het lichamelijke... altijd pijn (...) De 

emmer raakt steeds voller… ja het is gewoon omdat je alles door elkaar hebt, ja dingen wat je bezighoudt. Naja de 

laatste tijd zo’n chaos, verdriet en herbelevingen in mijn hoofd en er hoeft maar een hele kleine trigger te zijn… en 

de beerput gaat open.” 

 

• Op een dag heeft ze naar eigen zeggen zoveel gedachten en emoties waar ze niet mee overweg kan, dat ze middelen 

nodig heeft om die te onderdrukken, om maar niks te hoeven voelen en te denken. Ze geeft aan dagelijks ontzettend 

veel lichamelijke en geestelijke pijn te hebben. Ze is moe van het vechten, de strijd met zichzelf en met anderen. 

 

• Geregeld vraagt ze zich af: “waarom eigenlijk nog vechten?”. Ze denkt serieus na over de dood als uitweg. 

 

“Kijk, ik slik weer meer dan 20 pillen per dag, en zware medicatie. En aan de ene kant weet je dat het niet goed is. 

Ik ben gewoon verslaafd, want als ik één keer iets niet inneem, dan tril ik en dan zweet ik, en dan ga ik alle kanten 

op. Dus ja. Aan de ene kant weet je dat het heel slecht is. ik weet dat mijn hersenen kapot worden gemaakt, alleen 

zonder medicijnen is niets gedempt, en uiteindelijk kan ik dat niet aan simpelweg en ga ik weer aan de drugs.” 

 

• Ze heeft wekelijks afspraken met haar persoonlijke begeleiders. Verder bezoekt ze geregeld de huisarts, een 

ziekenhuis of soms een psychiater. 

• Eens in de zoveel tijd heeft ze een gesprek met mij. Ze wordt dan gebracht door haar ouders. 

• Over het bovenstaande zeg ik tegen Romee: “dat zijn dus eigenlijk je enige agendapunten?” Waarop zij zegt: 

“Momenten waarop ik anderen zie, voor de rest niet.”. Ze geeft aan vooral veel binnen te zitten. 

• Romee heeft op één iemand na die ze af en toe ziet, geen vrienden: “Dus ja.. ik voel me gewoon heel erg alleen, ja 

 eenzaam.. ondanks dat je toch bijvoorbeeld thuis mijn ouders om me heen heb, maar je voelt je wel alleen.” 

 

• Ik vraag aan Romee of ze het gevoel herkent dat je van alles moet of dat je heel veel meer in minder tijd wilt kunnen 

doen, waarop zei zegt: “Jawel, maar ook om te compenseren, om te laten zien dat ik best wat kan (…) maar wel dat 

ik [daardoor ook] regelmatig mijn grens overga, en uiteindelijk had ik het beter niet kunnen doen, maar omdat dat het 

nooit hetzelfde bij mij is. Het kan zijn dat ik twee maanden iets geheel kan en het kan ook zijn dat ik na twee 

maanden zoiets heb, ik kan het niet meer. Hoe moet dit? Ik heb sowieso wel dat ik eigenlijk te veel wil, en zo’n 

faalangst, en als ik iets doe, moet het ook tot in de puntjes, en lukt dat niet, dan barst de bom. En als ik aan iets wat ik 

niet zeker weet of het lukt, zal ik daar nooit een afspraak over maken. (…) Weet ik van mezelf dat ik het niet kan 

waarmaken, dan beloof ik niks. Zowel naar anderen als naar mezelf toe. Maar zulke dingen kan me ook weer inhoud 

geven. Dus eigenlijk is er nooit een goede of een slechte keuze.” 

 

• Verder is Romee vrijwilliger geweest bij ‘de luisterlijn’, waar ze mensen telefonisch een luisterend oor bood. Ook 

heeft ze een ervaringsdeskundigheidopleiding afgerond. Ze heeft zo nu en dan geholpen met het geven van een 

autismebelevingscircuit en ze was een maatje van twee kinderen. Ze heeft naar eigen zeggen altijd anderen willen 
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helpen met haar “eigen troep”. Deze activiteiten zijn echter gestopt, omdat haar situatie verslechterd is.  

 

“Dus ja dat loopt nu ook niet heel denderend, ik kan het niet constant aan.. dus dat is een beetje.. ja behelpen (…) ik 

hoop wel op een gegeven moment dat het wel wat beter met me gaat, maar ik heb er een hard hoofd in.”  

 

“Doordat ik graag wil helpen, ga ik compleet over mijn eigen grenzen, energie, alles, en dat is wel een valkuil.. en 

dat blijft moeilijk om die balans te vinden.” 
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Bijlage 5: Peer review 

5.1. Tussentijdse peer review 

Met twee studievriendinnen bespreek ik bovenstaande planningen. Zij reageren hier als volgt op:  

 

Tussentijdse peer review 

 

• (….) B: Ik ken heel erg de totaal lege agenda, en ook dat stemmetje in je hoofd, en ik las het ook en ik voelde ook van 

‘oh zo meteen komt Romee’ en dat ik het las van ‘oh wat hebben we het zwaar…’. Dat ik ook dacht van ‘oh wat erg dat 

ik dit voel, van oh wat heb ik het zwaar’, omdat ik ook wist, van ‘oh er komt iets hierna’, wat zoveel… van zo’n ander 

niveau… De dag doorkomen is van wat jij hebt, en waar ik me ook in herken.  

• A: Ik herken heel erg dat stemmetje inderdaad van oh de rest is van 9 tot 5 aan het werk, en ik herken ook heel erg die 

leegte en dan jezelf maar vullen met series en ook met nuttige artikelen, en ook met goede series, wat echt je denken 

scherpt, maar toch voelt dat als heel veel M&M’s eten op de een of andere manier. Maar ik herken niet de lege agenda, 

maar dat is eigenlijk een soortgelijk probleem waar ik dan heel anders mee omga. Bij mij is die altijd helemaal vol.. en ik 

herken wel dat als ik dan bijvoorbeeld dinsdag en woensdag vrij heb om te studeren, dan heb ik precies dit. Maar ik 

ontsnap dat heel vaak, omdat ik wel heel veel andere dingen erin heb.. (…) [die dan heel productief voelen, omdat ik 

letterlijk dingen maak zoals lijstjes voor de vrijwilligerscoördinatie voor mijn koor, maar ondertussen heb ik geen reet 

gedaan voor bijvoorbeeld mijn studie.  

• B: Ik herken het wel, het moet een soort tastbaar zijn.. Als ik een hele dag heb gelezen, ook al is het voor mijn studie, dan 

voelt het alsof ik geen drol heb gedaan, want er moet een soort product, er moet tekst op tafel. Of op z’n minst een lijst 

waarop ik kan afvinken dat ik dat ik het boek heb gelezen.  

• A: Ja dat heb ik qua studie ook heel erg. Dus dan heb ik ook geen geduld om iets te lezen, omdat ik dan denk ‘ik doe nu 

niks’ , terwijl ik ook denk ‘ik moet dit eerst lezen voordat ik iets kan doen’, dus die strijd ken ik heel erg. (…) Ik doe het 

zelf wel tekort als ik zeg dat het ontsnappen van dit is, want ik heb wel bijvoorbeeld het gevoel dat als ik een repetitiedag 

heb op zaterdag. Dan gaat daar heel veel uur heen, dan heb ik ook op vrijdagavond nog repetitie gehad. Dan ben ik daar 

heel veel uur per week aan kwijt, veel meer tijd dan ik voor mijn studie doe, maar dan voelt dat wel heel zingevend en 

vullend (…). Maar dan weet ik wel tegelijkertijd: ‘Het voel alsof ik het lekker druk heb, en dat heb ik ook, en dat zijn ook 

nog dingen die zijn nuttig en prettig en zingevend, maar mijn studie staat wel op plek tien’. En dat blijft een stemmetje de 

hele tijd.. dus misschien is het toch hetzelfde. 

• Tessa: Dit is ook niet de waarheid, maar wel fijn om te horen dat jullie de tendensen herkennen. 

• B/A: De abonnementskosten eruit halen is ook heel herkenbaar.  

A: Een stok achter de deur om te gaan. 

B: Maar ook een drukopvoerder die jezelf inzet, maar waar je ook een beetje onder lijdt. 

A: Ik had het zelfs met mijn facking bioscoopabonnement! En dan dacht ik elke dag, nou moet ik vanavond naar de 

bioscoop en ging ik achter mijn laptop: zijn er films? En dan heb je dus nog zo’n stemmetje! Net als de sportschool, toen 

heb ik mezelf er maar van bevrijd, ga weg! 

B: Ik had dat ook met Cineville, oké ik moet minimaal 2x maand naar de bios, en dat werkte gewoon niet.. 

• A: Dat is volgens mij zo typerend voor de millenials.. je moet twee keer per maand naar de bios, en dan waarschijnlijk 

ook nog naar een verantwoorde arthouse-film die educatief is, en ondertussen heb je er last van dat dat van jezelf moet, ja 

dat is zo typisch. En ik herken ook heel erg die andere dingen van wat is wel en niet ethisch verantwoord? Ja met eten 

zijn we daar heel erg mee bezig met veganistisch of niet, biologisch of niet... En ook heel erg met kleding.. maar daar 

vind ik heel erg. [Met betrekking tot] eten kan ik mezelf soms al vrijspreken want ja dat doe ik al goed genoeg, als een 
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soort smoes om me er niet verder in te hoeven verdiepen, maar met kleding helemaal niet.. en dat is ook een soort 

zeurend ding dat steeds meer komt.. maar tegelijkertijd denk ik omg dat zijn echt ‘first world problems’, maar dat is 

helemaal niet waar, want je hebt wel effect op ‘third world problems’.. je kan wel denken van ‘oh wat ben ik een 

millennial dat mijn grootste probleem is dat ik niet naar de H&M mag en dat toch doe, maar tegelijkertijd is dat wel 

verbonden met mensen die veel grotere problemen hebben doordat jij dat doet. Dus het is ook niet zo wegwuifbaar.. 

• B: Maar het is ook ergens dat je je bewust bent van ‘oh ik ben zo’n kleine schakel, het maakt echt niet uit of ik dat topje 

nou wel of niet haal’, maar anderzijds voel ik er ook ergens zo’n grootsheidswaan, van ik moet ergens beginnen.. en we 

moeten het doen.. en ik kan wel dat verschil maken, ik ben wel verbonden met die mensen in Maleisië die mijn shirtje 

maken…  

 

• Tessa: Ja dat punt wil ik er dus aan toevoegen, en niet dat dat voor iedereen in de samenleving geldt, maar wel voor mij.. 

Ik voel ook die hoge lat, die pressure, niet omdat ik veel geld wil verdienen, omdat ik status wil hebben – ja 

waarschijnlijk ook wel stiekem - maar ook wel waar in godsnaam begin je met de wereld verbeteren, ben ik wel in die 

positie.. Hoe doe je dat dan?  

 

• B: En welk onderdeeltje? En het is een soort voortdurend, het niet goed genoeg doen… want je kan het niet goed genoeg 

doen.  

 

• A: Ja, maar ik heb ook wel vaak een soort rust daarin, omdat ik wel denk van… ‘waarin kan je nou goed doen? Toch ook 

in of je gewoon lief bent geweest voor iemand of voor jezelf?’ Dus dan denk ik ook weer… Heb jij dit zeg maar altijd die 

druk?  

Tessa: Nee..  

B: Ik heb het is fases  

A: Heb je het ook wel eens helemaal niet? 

 

• Tessa: Nou wat ik dus wel merk dat het mij de laatste tijd.. bijvoorbeeld.. dat stemmetje van ik moet altijd iets doen, er 

zijn ook momenten in mijn leven dat ik even afgebakend helemaal niets hoef van mezelf.. bijvoorbeeld zo’n festival, 

gewoon gezellig met mijn vrienden en familie daar naartoe.. ik hoef dan echt niet aan mijn scriptie te werken 

bijvoorbeeld, lekker met mensen samen zijn, ontspannen, alleen daar popt het ook op.. bijvoorbeeld de feministische 

strijd, daar word ik er namelijk op aangesproken op hoe ik eruit zie (‘mijn jurk was wel erg doorzichtig’), of zie ik een 

seksistische Burlesque show; ; ik ben me ervan bewust dat ik hoofdzakelijk witte artiesten op het podium zie staan, 

terwijl ik op een Bluesfestival ben; overal op de grond zie ik afgekluifde spareribs liggen, het was eigenlijk een groot 

massagraf.. en daar was ik mij vroeger veel minder van bewust en nu denk ik, waarom loop ik dit eigenlijk te supporten!?   

 

A: Dus dan ben ik je in je geniet-plek, maar zie je toch allemaal dingen waar je idealistisch in bent geworden..  

B: Ja voortdurend aangesproken worden op je verantwoordelijkheid.  

Tessa: Ja en dat ik dat ook uitspreek.. en me dan ook schuldig voel naar de mensen met wie ik ben, dat ik zo voortdurend 

maatschappijkritisch aan het doen ben.. 

A: Ja dat heb ik ook wel dat het steeds meer en meer en meer wordt. En dan heb je wat dat betreft nooit rust.. 

 

• (….) A: Ik volg juist allemaal mensen op Instagram die vanwege anxiety hun bed niet meer uit kunnen komen, en dan 

denk ik van ‘oh’ wat valt het mee, wat gaat het goed met me.  
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• (….) A: Dat ik 28 ben, en nog steeds Humanistiek studeer, en dat als ik 30 ben, ik dan misschien nog steeds met mijn 

scriptie bezig ben… dat als ik dan een stap naar buiten zet, dat ik het dan niet kan uitdragen, wat ik al 7 jaar aan het 

opbouwen ben.. (…) Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar iedereen is al klaar… En dan ben ik straks oud, en dan 

betaalt mijn moeder nog steeds mijn zorgverzekering, en mijn studieschuld is 60.000 euro, en dat speelt allemaal mee, in 

dan moet ik er toch ook wel iets mee …. Dat het terug te zien is weet je wel..  

• Tessa: Hoezo ben je op je 30e nog met je scriptie bezig? Zou je niet allang een koophuis moeten hebben? 

 

• Over burn-outs in onze omgeving: 

 

A: Ik denk bijna, misschien is het zo gewoon geworden, om van al deze dingen last te hebben, dat we ook onze reactie 

erop al heel erg geoefend hebben.. Dat ik denk: “niet naar [dat stemmetje] luisteren, je doet al genoeg, en als je niks doet 

is het ook goed…”. [Dan heb ik mezelf er even van verlost, maar dat betekent niet dat ik het niet ervaar. Ik denk dan dat 

ik er niet zoveel last van heb, omdat het al bekend voor me is, maar natuurlijk heb ik daar last van!]  

 

Tessa: .. Ja ik kan het ook allemaal goedpraten voor mezelf, wil niet zeggen dat het er niet is. [Er is dus wel degelijk iets 

wat je moet goedpraten.]  

 

A: Ja klopt, helemaal! Want ik lees de hele dag Instagramposts ‘Dat je gewoon bestaat is al genoeg’, ‘Als je niet uit je 

bed komt, geef jezelf tijd!’ Dat lees ik de hele tijd.. En dat neem ik dan ook gewoon aan, maar soms denk ik ook van “Ja, 

maar dat is niet van mij van toepassing.. ik moet wel gewoon uit mijn bed komen, ik heb geen anxiety”. Maar klopt wat 

je nu zeg ja 

 

• B: Dat stemmetje van ‘het is oké, het is al goed dat je bestaat’, heb ik mezelf heel geforceerd moeten aanleren het 

afgelopen jaar. Om een tegenstem te laten horen in mezelf om een soort ruimte te geven, dan alleen de stem ‘je doet het 

niet goed, het is nooit goed genoeg, uh waarom onderneem je hier geen actie tegen, waarom spreek je je niet uit? 

Waarom zit je alleen maar artikelen te lezen en post je niks op Instagram, of ga je demonstreren of wat dan ook’. En ik 

denk dat misschien die mildheid voor jezelf en die verzachtende zinnen, voor mij in ieder geval wel een ding is die het 

heel erg leefbaar houdt  

 

A: En heb je nu het gevoel dat je ook die stem sterker hebt kunnen maken? 

 

B: Gaat op en een neer, [ik moet] nog wel geforceerd dichtbij mezelf blijven door te mediteren, yoga te doen, zelfzorg in 

te plannen. Omdat ik anders er mezelf in verlies. En dan wordt die zorgzame, zelfzorgende stem onderdrukt en dan komt 

al het ‘moeten’ ‘moeten’ ‘moeten’. Het is iets dat echt geoefend moet worden steeds.  

 

A: Dat is toch echt net als een spier oefenen toch? 

 

• (…) A: Ik heb ook dat ik daar in kan doorschieten.. van ‘leuk die zelfzorg, maar je mag niet op maandag, op dinsdag en 

op woensdag Netflix en niks doen’. Dus dan komt er weer een strenge stem binnen alsof ik het als smoes gebruik bijna, 

van ‘oh ik moet wel echt lief voor mezelf zijn om geen burn-out te krijgen’….  

 

• (…) A: Ik vind dan heel erg dat ik iets in de wereld moet brengen door die studie en zo, maar ik heb ook wel heel erg de 

ervaring en de mening dat [gewoon een simpel moment heel veel zin heeft], omdat het moment er toen was (…) omdat je 
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dan de liefde verhoogt, dan maakt het niet uit dat het niet ‘productief’ is. 

 

• (…) A: Ik heb altijd de neiging om te benadrukken dat het allemaal wel meevalt, ook omdat ik in mijn achterhoofd 

dan mensen heb die écht anxiety hebben. En dan denk ik van ja bij mij gaat het gewoon heel goed. Maar is dat een stem 

die het terecht relativeert waardoor ik wél van de bank af kom, of is dat een stem die mijn problemen vergelijkt waardoor 

ik me niet kut mag voelen? (…) En wordt het dan nu heel confronterend om Romee’s tekst te lezen?  

 

• (…) A: Ik wilde nog even een reflection-in-action doen. Vanavond kijk ik waarschijnlijk terug van nou, goede dag, 

lekker weertje, topdag. Leuke gesprekken gehad, terwijl ondertussen - en dat heb ik dan eigenlijk niet door, alleen dan nu 

dus wel - dan is er een andere stem - ik vind het eigenlijk heel kut om dat nu te zeggen: “je hebt veel te weinig voor Tessa 

gedaan, veel te veel over jezelf gepraat, stom van die tijdsdruk dat ik eerder weg moet”. Die stem is er dus wel de hele 

tijd.. en dan kan ik in hele grote lijnen denken dat ik veel self-compassion heb, maar die stem is er dus wel ook al voel ik 

hem bijna niet. En vanavond ben ik dat al vergeten omdat het zo vanzelfsprekend is dat die er ook is.  
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5.2. Reactie achteraf  
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There is no recipe for a “care revolution”, but only a slow, plodding journey where tiny victories 

are achieved each time a moment is spent listening attentively and patiently to the needs of another 

(…) What we do, I would suggest, is to speak the language of care, loud and clear 

(Robinson, 2015, p. 307-308). 

 

 




