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Woordd vooraf 

Opp de dijk fietst een jongen met zijn vrienden. 
Hett  waait. Hard trappen is het op die dijk . 

Gemakkelijkk  word je speelbal van de wind. 

Dee vraag 'wat betekent het om te leven met en vanuit het geloof der  vaderen' 
vormdee op die dijk regelmatig het onderwerp van gesprek. Thema's als 
uitverkiezing»» het leven na dit leven en bekering werden bediscussieerd en 
bereflecteerd.. Geloven in en leven vanuit het geloof der  vaderen leek soms op 
fietsenn op de dijk . Je moest hard trappen om je eigen weg te vinden, koers te 
houdenn en geen speelbal van de wind te worden. 
Mett  achtenveertig mensen heb ik 'dijkgesprekken' gevoerd. Zij  vertelden mij  over 
hett  leven in de bevindelijk gereformeerde traditie, over  hun persoonlijke 
overtuigingen,, twijfel s en zorgen, over  periodes van geestelijk vervuld zijn en 
periodess van leegte, gemis en onaangedaan zijn. Ik dank hen voor  het vertrouwen 
enn hoop hen, en datgene wat hen na aan het hart ligt, met deze studie recht te doen. 

Afkomstigg uit een synodaal gereformeerd gezin en studerend aan de Katholieke 
Universiteitt  Nijmegen groeide in 1991 het plan voor  de voorliggende studie. Mij n 
promotor,, prof.dr . Jacob A. van Belzen werkte op dat moment aan het Titus 
Brandsmaa Instituut en zag daar  mogelijkheden om een godsdienstpsychologische 
studiee te realiseren naar  bekering in bevindelijk gereformeerde kring. In 1993 
kwamm de financiering van het project door  de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijkk  Onderzoek (NWO) rond. Het onderzoek werd ondergebracht bij 
dee Faculteit der  Theologie van de KUN. Gegeven het uiterst protestantse 
onderwerpp van onderzoek was dit een bijzondere plek. Graag wil ik de Faculteit der 
Theologiee van de KUN bedanken voor  de gastvrijheid en de materiele 
ondersteuning. . 
Vanzelfsprekendd gaat mijn dank uit naar  mijn promotor, prof.dr . Jacob A. van 
Belzen.. Zij n betrokkenheid op het onderwerp was uitgesproken. Hij  heeft mij 
gestimuleerdd om het religieuze betekenissysteem van de bevindelijk 
gereformeerdenn op een godsdienstpsychologische wijze te benaderen en te 
doorgronden.. Hij  maande mij  koers te houden wanneer  ik te veel tij d besteedde aan 



theologische,, kerkhistorische en sociologische studies. Hoewel het conceptueel 
kaderr  reeds lang bekend was, duurde het lange tij d voor  het heuristisch model 
geconstrueerdd werd. De dank prof.dr . Jacob A. van Belzen voor  zijn geduld en 
ondersteuning. . 
Dankk gaat ook uit naar  prof.dr . Rein Nauta. Hij  heeft mij  gestimuleerd om de 
inbeddingg van het onderzoek in de psychologie van de bekering expliciet te maken. 
Ditt  is een waardevol advies gebleken. 
Mij nn collega-onderzoekers Lettice Beukeboom, Peter  Donders, Thij s Rutten, 
Palmyree Oomen en Eric van de Laar  wil ik bedanken voor  de steun die ik van hen 
ontvingg en voor  de gesprekken die we gevoerd hebben over  de gehanteerde sociaal 
constructionistischee benadering, het narratieve perspectief en theologisch 
inhoudelijkee kwesties. 
Dr.. C. Janse, dr. Jos Pieper, prof.dr . Gerrit Immink , dr. T. Brienen, dr. W. van 't 
Spijkerr  en dr. Jan van der  Wal wil ik bedanken voor  het becommentariëren van 
conceptversiess van hoofdstukken. Zij  hebben mij  gewezen op onvolkomenheden in 
dee weergave van kerkhistorische en sociologische ontwikkelingen betreffende de 
bevindelijkk  gereformeerde stroming. Tevens stimuleerden zij  mij  tot een scherpere 
omschrijvingg van psychologische concepten en processen. 
Joséé Rieter  wil ik bedanken voor  het consciëntieus nakijken en corrigeren van het 
manuscript.. Godelieve van den Boogaard dank ik voor  haar  jarenlange 
betrokkenheidd en morele steun. Daarnaast kwam haar  computervaardigheid goed 
vann pas. Clare McGregor  dank ik voor  de correctie van het Engels. 

Niett  alleen op de dijk is het hard trappen, ook het schrijven van een proefschrift is 
eenn ware oefening van de conditie gebleken. Voor  de afronding van het geheel 
bleekk het nodig de luwte op te zoeken. In de abdij  van de Kannunikessen van het 
Heiligg Graf in Maarssen vond ik die luwte. Ik dank de zusters voor  hun 
gastvrijheid. . 

Uitzonderlij kk  veel dank gaat uit naar  Wim, Elsemarijn, Marry , mijn moeder, en 
Margriet .. Hun niet aflatende bemoediging, aanwezigheid, zorg en praktische 
ondersteuningg heeft de afronding van dit onderzoek mogelijk gemaakt. 

Inn deze studie neemt de volgende uitspraak een centrale plaats in: 'Antwoordend op 
dee ander  wordt een mens wie hij  is'. De medebewoners van Het Kloosterhuis, mijn 
familie,, mijn vrienden, de zusters (in Boxmeer  en Maarssen) en mijn collega's, in 
all  hun diversiteit, wil ik bedanken voor  de uitnodigingen tot zelfwording aan mijn 
adres.. Wim, als levenspartner  geef je me ruimt e en nodig je me uit te worden tot 
wiee ik mogelijk kan zijn. Dank voor  wie je bent. Elsemarijn, de toekomst is aan 
jou.. Dat je j e naam in vrede mag dragen. 


