
 

Bernadet de Prins:’7 maal 7’ Een fotoboek over zeven jongeren in zeven jaar. 

Uitgegeven door Steinmetz de Compaan, Rijswijk 2011. Zie ook 

www.steinmetzdecompaan.nl en www.bernadetdeprins.nl ( Lichamelijke 

Handicaps/Fotoboek/PO/1)  

Soort boek/Ziekte/Stijl: Eerste fotoboek van Bernadet de Prins waarin de 

ontwikkeling te zien is van zeven lichamelijk gehandicapte jongeren over een 

tijdspanne van zeven jaar. Met een voorwoord van Karin Spaink.  Groot formaat 

(30x30 cm), gebonden boek van 120 pagina's met grote foto’s in een vierkleurendruk.   

Over de schrijfster: Bernadet de Prins studeerde af in de Algemene Sociale 

Wetenschappen (1991) en aan de Fotoacademie in Amsterdam met als specialisatie 

Portret, Documentaire en Journalistiek (2001).  

Sindsdien werkt ze als freelance fotograaf onder andere voor  bedrijven en 

instellingen die de fotografie gebruiken voor websites, jaarverslagen en 

nieuwsbrieven.  

In haar werk staat de mens centraal. Zie ook:www.bernadetdeprins.nl  

 

Korte Beschrijving:  Dit fotoboek bestaat vooral uit grootformaat portretten van 7 

jongeren die Bernadet de Prins gedurende 7 jaren volgde.  Ze zitten allemaal in een 

rolstoel en hebben verschillende handicaps. De eerste foto’s zijn gemaakt toen ze 

allen  zo’n dertien á 14 jaar waren. Van elk jaar daarna is, 7 jaar lang, een portret 

opgenomen in het boek, waarbij de jongeren vol naar de lens kijken met als 

boodschap bekijken jullie ons maar, wij kijken kampjes terug. En willen dat u 

terugkijkt. Alle jongeren gaan overdag naar de  Mytylschool “de Brug” (Speciaal 

Voortgezet Onderwijs: VSO/T) in Rotterdam.  

Zij beschrijven wat zij willen worden, of dat haalbaar is, hoe zij eigen keuzes maken 

en hun leven vorm geven. Ze worden daarbij begeleid op het gebied van 

vervolgopleiding, werk, vrijetijdsbesteding en wonen.  Bij een team van therapeuten 

volgen de jongeren  een intensief therapieprogramma. De school is ondergebracht bij 

een school voor beroepsonderwijs, zodat er ook dwarsverbanden ontstaan. De grote 

fotoportretten laten goed zien hoe de jongeren in de loop van de zeven jaren groeien 

Voordat de foto’s spreken staat op een pagina het levensverhaal van een jongere 

opgetekend.  

 

Wat viel op: De opzet is prachtig. Daarbij moest ik denken aan de documentaires 

van Michael Apted ( onder andere 28 Up) over een groep mensen uit verschillende 

sociale milieus, die werden gefilmd op hun 7-,14-, 21- en 28-jarige leeftijd. Zo werd 

ook een beeld geschetst  van hun verwachtingen  en hoe ze zich hebben ontwikkeld, of 

inzichten veranderd of gelijk gebleven waren en wat de toekomst hen te bieden had. 

Hopelijk komt Bernadet de Prins ook met een vervolgboek. 

 

Citaten: Opmerking: voor voorbeelden van de portretten: zie 

http://www.steinmetzdecompaan.nl/
http://www.bernadetdeprins.nl/
http://www.bernadetdeprins.nl/


http://www.bernadetdeprins.nl/index.php/portfolio  

 

Clifford (1987): ‘Clifford speelt fanatiek basketbal. Maar na een zware rugoperatie 

kan hij een jaar niet basketballen. Inmiddels is hij geselecteerd voor het Nationaal 

Rolstoelbasketbal team en woont zelfstandig in ‘het Dorp’. (…) Clifford’s dromen zijn 

uitgekomen.’  

 

Evelien (1987): ‘Evelien denkt liever niet te veel aan haar toekomst. Immers tot haar 

zevende was zij een gezond kind. (…) Voor Eveline is haar familie erg belangrijk. Ze 

kan het ook bijzonder goed met haar broer vinden. Tot drie keer toe reist ze met haar 

familie naar Australië waar haar lievelingstante woont. (…) 

Binnen vijf jaar rondt zij in deelcertificaten haar opleiding af. (…) Naast het plezier is 

het spelen van de saxofoon erg goed om haar longinhoud te vergroten. 

 

Nathalie ( 1987): ‘ Nathalie is met spina bifida geboren. ( …) Kinderen liggen haar na 

aan het hart. De opleiding, die zij op een gewone school volgt, blijkt voor haar niet 

haalbaar. De rolstoel beperkt haar te veel bij het verzorgen van en spelen met 

kinderen. (…) Nathalie verruilt haar opleiding. Eerst volgt zij de opleiding tot 

secretaresse en vervolgens de opleiding Boekhoudkundig Medewerkster. (…) Dat gaat 

haar goed af.’ 

Extra:  Zie http://www.spaink.net/2011/05/12/kijken-is-kennen/ 

Fotografe Bernadet de Prins heeft jarenlang gewerkt aan een fotoboek over jonge 
mensen met handicaps: 7×7. (…) Het boek bevat daarnaast een kort, zakelijk 
interview met deze jongeren: wat zijn hun ambities, hoe leven ze, hoe vergaat het ze, 
hoe zijn ze veranderd? 
Het is een heel rechtstreeks boek geworden, zonder enige behoefte medelijden of 
medeleven op te wekken. Heel gewoon, en heel zakelijk: dit zijn allerlei gehandicapte 
jongeren. Zo zien ze er uit, zo worden ze ouder, en dit is wat ze willen.  
(…) Wanneer je zélf die ander bent – wanneer jij wordt ontzien, niet in ogenschouw 
wordt genomen – betekent dat beleefde wegkijken, dat beschaafde afwenden van de 
blik, vooral dat je niet wordt erkend. Wanneer haast niemand verder durft te kijken, 
betekent ’t dat ze nooit echt naar jou kijken. 
Maar heus: ontzien worden of weggekeken worden is niet wat een handicap of ziekte 
draagbaar maakt. Integendeel. Het enige dat helpt is wel gezien te worden, geweten te 
worden, erkend te worden – alleen dat maakt iemand tot onderdeel van het sociale 
verkeer. 
Dat is wat dit boek mooi maakt. Alle mensen erin laten zich rustig bezien en kijken op 
hun beurt kalmpjes terug. Hun blik is open en onverveerd. Ze kijken. Ze willen geen 
medelijden, ze verwachten geen sympathie, en al helemaal geen speciale benadering. 
Ze willen alleen dat u terugkijkt. En zij zijn niet bang.’ 

De auteur zelf over thema’s/boodschappen in het boek: 

Omschrijving van het boek 

Ruim zeven jaar heb ik zeven jongeren met een lichamelijke beperking 

gefotografeerd. Allen zitten in een rolstoel. De oorzaak van hun handicap is 

http://www.bernadetdeprins.nl/index.php/portfolio
http://www.bernadetdeprins.nl/index.php/Documentair/7x7


meervoudig. Een aantal van hen is zo geboren (spina bifida). Een enkeling heeft pas 

na vele jaren een ziekte gekregen waardoor hij of zij in een rolstoel is beland. 

Dit boek laat met foto’s de ontwikkeling van deze zeven jongeren zien, met daarbij 

hun persoonlijke verhalen. Bij aanvang zijn ze rond de dertien jaar. Ze zien de wereld 

fris tegemoet en hebben vertrouwen in de toekomst. Ze vertellen over hun dromen, 

wat ze willen bereiken.  

In de loop van de zeven jaren dat ik hen volg, gaan de jongeren na Mytylschool “De 
Brug” ieder hun eigen weg. Dit zie je terug in de achtergrond van de foto. De 
bordeauxkleurige achtergrond van de eerste serie foto’s zijn de deuren bij school. 
Afhankelijk van de nieuwe situatie (werk, stage, andere school) verandert die 
achtergrond. 
 

Mytylschool ‘De Brug’ 
De eerste serie portretten zijn onder schooltijd gemaakt. Het zijn jongeren die thuis 
wonen en overdag op Mytylschool “De Brug” in Rotterdam zitten, genaamd Speciaal 
Voortgezet Onderwijs, theoretische leerweg: VSO/T. Deze VSO/T is ondergebracht bij 
een normale school voor lager beroepsonderwijs, zodat er ook dwarsverbanden 
ontstaan. Zo gaat er jaarlijks een gemengde groep gezamenlijk op kamp. De 
leerlingen worden begeleid in hun keuzes op het gebied van vervolgopleiding, werk, 
vrijetijdsbesteding en wonen.  
Op school hebben de jongeren een intensief therapieprogramma. Ze bezoeken de 
orthopedagoog, fysiotherapeut, ergotherapeut, logopediste, psycholoog en soms een 
maatschappelijk werker.  
 

Ontwikkeling 

Zoals iedere puber maken ook deze jongeren vanaf hun dertiende jaar een 
ontwikkeling door. Bij aanvang hebben ze allen hun dromen, van profbasketballer tot 
rechter of kinderverzorgster. Of die dromen daadwerkelijk uitkomen hangt voor een 
groot deel af van hun lichamelijke ontwikkeling. Gedurende de zeven jaar dat ik hen 
fotografeer pakt dat niet altijd gunstig uit. Therapieën, operaties en ziektes komen 
veelvuldig voor. Dat maakt dat ik na ieder jaar weer benieuwd ben wat ze hebben 
beleefd. Opvallend is hoe verschillend hun ontwikkeling verloopt. Waar de een 
succesvol doorstroomt naar het vervolgonderwijs, heeft de ander grote 
aanpassingsproblemen of moeite om het tempo vol te houden. Door het volgen van 
verschillende therapieën is hun leven vaak overvol. Ook speelt vermoeidheid een rol 
van betekenis. 
Na zeven jaar laat het boek zien waar deze groep Wajongers staat. Wonen ze 
zelfstandig? Studeren ze verder? Komen ze in reguliere arbeid terecht? 
 

Integratie 

In het huidige tijdsgewricht is het belangrijk dat er in de samenleving inzicht ontstaat 

over de mogelijkheden van mensen met een lichamelijke handicap. Juist door dat 

inzicht van mogelijkheden en beperkingen kan er sprake zijn van een duurzame 

integratie van gehandicapten in de samenleving en specifiek in het arbeidsproces. 



Aan deze integratie wil dit boek graag een bijdrage leveren. 

Bernadet de Prins, 5 april 2013 

Thema's 

duurzame integratie, ontwikkeling, therapieën, dromen van jongeren, acceptatie  

 


