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2.. Conceptueel kader 

Voortbouwendd op de resultaten van sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar 
bekering,, zoals beschreven in § 1.1, formuleren we een aantal vooronderstellingen 
diee bepalend zijn voor de wijze waarop we bekering in deze studie psychologisch 
benaderen. . 
a)) Bekering vatten we psychologisch gezien op als een transformatie van het zelf 

welkee vorm krijgt in betrokkenheid op een sociaal medium. Dit betekent dat in 
bekeringg het persoonlijk ervaren in een dialectische relatie staat met de 
religieuzee traditie. 

b)) In de dialectiek nissen persoonlijk ervaren en religieuze traditie eigent het 
individuu zich het betekenissysteem toe. Zowel wil als overgave spelen hierbij 
eenn rol. 

c)) Indien het toegeëigende betekenissysteem als 'master attribution system' de 
betekenisgevingg gaat sturen, komt het individu tot een betekenisvol 
zelfVerstaan. . 

d)) Het (non)verbale interpersoonlijke handelen is constitutief voor de 
transformatiee van het zelf. Het persoonlijk bekeringsgetuigenis dient daarbij een 
tweeledigg doel: 
-- het realiseren van de transformatie; 
-- het verwerven en toeeigenen van een sociale identiteit (de status van 

bekeerling)) in het sociale veld zowel binnen als buiten het specifieke sociale 
medium. . 

Inn dit hoofdstuk werken we deze vooronderstellingen middels de constructie van 
eenn conceptueel raamwerk uit. In § 2.1 beschrijven we, inhakend op het onder a) 
genoemdee punt rond de dialectiek tussen individu en sociaal medium, de 
metatheoretischee achtergrond van het onderzoek. In § 2.2. gaan we in op de 
structurerendee werking van het groepstoebehoren (ad c). Vanuit de theorie van 
Greenwoodd (1994a, 1994b) onderscheiden we drie verschillende typen groepen op 
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basiss van de aan- of afwezigheid van interne structuur. De structurerende werking 
vann groepstoebehoren op het handelen van individuen is volgens Greenwood 
slechtss werkzaam bij betrokkenheid in groepen die een interne structuur van regels, 
afsprakenn en gewoonten kennen. Vervolgens maken we, eveneens in de lijn van 
Greenwoodd (1994a, 1994b), onderscheid naar type betrokkenheid van participanten 
inn deze groepen. Daar waar sommigen participeren met een zekere vrijblijvendheid, 
participerenn anderen op een zodanige wijze dat groepstoebehoren voor hen 
constitutieff  is voor hun identiteit. In de terminologie van Greenwood geven zij 
binnenn de groep vorm aan een morele carrière. In § 2.3. openen we een theoretisch 
perspectieff  waarmee we de transformatie van het zelf kunnen begrijpen (ad b). Met 
Janszz (1991) gaan we er vanuit dat het proces van zelfwording plaats heeft 'op de 
grenss van publiek en privé'. Voor het proces van zelf-wording formuleerde Jansz 
uitgaandee van Harre (1983, 1986) een model waarin hij vier stadia van zelfwording 
omschrijft.. Uitgangspunt is dat het interpersoonlijke domein bepalend is in de 
vormingg van het persoonlijke domein. We beschrijven de verschillende stadia. In § 
2.44 beschrijven we de concepten waarmee we ingaan op het onder d) genoemde 
punt:: dat het (non)verbale interpersoonlijke gedrag constitutief is voor de 
transformatiee van het zelf. We maken hier gebruik van inzichten uit de narratieve 
psychologie.. In de narratieve psychologie wordt aandacht besteed aan de relatie 
tussenn verhaalconstructie en zelfconstructie. De wijze waarop mensen in de 
verhaallijnn gebeurtenissen aan elkaar verbinden om de actuele situatie te 
rechtvaardigenn of betekenisvol te maken, geeft inzicht in de wijze waarop mensen 
zichzelff  en de wereld om zich heen verstaan. In de narratieve psychologie wordt dit 
aangeduidd als 'plotting' (§ 2.4.1). 
Paloutzian,, Richardson en Rambo (1999) geven aan dat bekering resulteert in een 
anderee wijze van attributie, in een veranderde wijze van aanpassing aan 
verschillendee situaties in de wereld en in een veranderde kijk op zichzelf in het 
lichtt van algemene levensthema's en doelen in het leven. Op grond hiervan 
veronderstellenn we dat de transformatie van het zelf, die in de bekering vorm krijgt, 
zall  resulteren in een veranderde wijze van betekenisgeving ofwel een verandering 
inn 'plotting'. 

Eenn ander aspect aan het narratief is de 'telling' (§ 2.4.2). Het betreft hier de wijze 
waaropp het individu zich al sprekend in relatie tot anderen positioneert. De analyse 
vann de 'telling' sluit aan op de waarneming dat niet ieder verhaal overal en aan 
iedereenn verteld kan worden. Met name het punt van de (on)gelijkheid tussen de 
sprekerss in de mogelijkheden die ze hebben om de situatie te definiëren is 
interessantt in het kader van obstakels en stimulansen in het alledaagse contact om 
tott de zelfervaring van bekeerde te komen. 
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2.1.. Het metatheoretisch kader 
Inn deze studie staan we een cultuurpsychologische benadering37 voor  waarin de 
menss als relationeel, responsief en re-actief wezen wordt benaderd. We menen dat 
inn het handelen, het spreken en het bewegen zélf betekenissen worden 
geconstrueerdd en dat de mens in het zich positioneren in diverse velden en in relatie 
tott  anderen, tot op zekere hoogte, telkens opnieuw 'wordt '  maar  nooit 'is' . 

Dee cultuurpsychologische benadering brengt met zich mee dat we de sociale 
werkelijkheidd benaderen als een intentionele wereld: De sociale werkelijkheid is 
reëel,, feitelijk en krachtig dankzij  en voorzover  er  een gemeenschap van mensen is 
vann wie de overtuigingen, wensen, emoties, doelgerichtheid en mentale 
representatiess op deze werkelijkheid gericht zijn en erdoor  beïnvloed worden. De 
socialee werkelijkheid is met andere woorden het product van menselijk handelen. 
Anderzijdss gaat de sociale werkelijkheid (als intentionele wereld) aan individuele 
mensenn vooraf. Ze wordt belichaamd door  sociaal overgeërfde instituties, 
praktijken ,, kunst, technologie, teksten en wijzen van spreken. "I t is those inherited 
conceptions,, evaluations, judgments and goals embodied in cultural tilings about 
whichh the intending think, out of which the intending build their  lives and with 
respectt  to which the intending give substance to their  minds, souls, will s and 
directedd actions. Psyche and culture are thus seamlessly interconnected*' (Shweder, 
1990,, p.26). De sociale werkelijkheid is dus niet slechts de context waarin de mens 
handelt.. Ze is constituerend voor  de 'make up'*  van de persoonlijke handelings-, 
waarnemings-- en reflectiepraktijk . Voor  het begrijpen van menselijk gedrag lijk t 
hett  dan ook van groot belang dat zowel aandacht wordt besteed aan de individuele 
houdingg ten aanzien van de inhoud van het sociale systeem waartoe men zich 
bekent,, als aan de concrete handelingspraktijk waarin het individu betrokken is. 

Inn deze studie benaderen we de intentionaliteit van het menselijk handelen als een 
uitdrukkingsvor mm van de dialectiek tussen sociale werkelijkheid en individu. Het 
individuelee zelf wordt gezien als relationeel geconstitueerd. We werken beide 
aspectenn verder  uit. In § 2.2 openen een perspectief op de structurerende werking 
vann groepsoebehoren. In § 2.3. gaan we in op de aard van het individuele zelf. 

377 Vertegenwoordigers van een cultuurpsychologische benadering zijn: Baerveldt en Verheggen (1999), 
vann Belzen (1999a, b), Gergen (1991, 1994, 1999), Gogen en Snotter  (1989), Greenwood (1994a, 
1994b),, Harre en Gillet (1995), Harre en Stearns (1995), Kvale (1992), Semin en Gergen (1990), 
Snotterr  (1989, 1992, 1993a,b, 1995a,b), Shweder  (1990), Smith, Ham* en Langenhove (1995a,b), 
Stigler,, Shweder  en Herdt (1990), Voestermans (1992,1997) en Weiten (1991). 
MM  Hier  niet bedoeld als uiterlijk e 'make up' maar  juist als het doortrokken, het opgebouwd zijn van de 
menss uit zowel bewust overgedragen culturele inhouden (op cognitief-reflectief niveau) als uit in 
praktijke nn overgedragen culturele inhouden. In het laatste geval komen de overgedragen culturele 
inhoudenn niet op het niveau van talige explicitering. Dit in de dagelijkse handelingspraktijk werkzame 
productieprincipee van cultuur  wordt door  Bourdieu aangeduid als 'habitus1 (Weiten, 1991, p.34). 
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2.2.. Dialectiek tussen sociale werkelijkheid en individu 
Dee dialectiek tussen sociale werkelijkheid en individu brengt zowel het individu als 
dee sociale werkelijkheid voort. In § 2.2.1 beschrijven we de sociale werkelijkheid 
alss een product van menselijk handelen. Vervolgens gaan we in op de wijze waarop 
dee sociale werkelijkheid het handelen van mensen structureert (§ 2.2.2.). In 
navolgingg van Greenwood (1994a) menen we dat deze structurerende werking niet 
slechtss gelegen is in door  de externe omgeving aangebrachte grenzen en 
beperkingen,, maar  bepaald wordt door  het commitment van het individu aan 
bepaaldee sociale collectieven. In § 2.2.3 bespreken we de relatie tussen 
groepstoebehorenn en zelfwording. 

2.2.1.. De sociale werkelijkheid: product van menselijk handelen 
Dee sociale werkelijkheid kent een bepaalde ordening en structuur. Deze staan niet 
opp zichzelf, hoewel ze zich wel zo aan ons voordoen, maar  zijn de resultante van 
processenn van externalisering, objectivering en internalisering (Berger  en 
Luckmann,, 1966). 
Externaliseringg betreft de continue overdracht van menselijk 'zijn '  aan de wereld. 
Inn en door  het fysieke en mentale handelen van de mens (als externalisering van 
menselijkk  'zijn' ) ontstaat een samenleving. Een samenleving is met andere woorden 
hett  product van menselijk handelen. 
Objectiveringg betreft het verschijnsel dat (fysieke en mentale) producten van het 
menselijkk  handelen een werkelijkheid aannemen die als feitelijkheid buiten en 
tegenoverr  de makers komt te staan. De samenleving als feitelijkheid kent een 
morelee orde. Dit wordt zichtbaar  in het geheel van rechten, plichten, normen en 
conventiess ten aanzien van (on)juist handelen en de sancties die in de samenleving 
geldenn om deze orde te handhaven. 
Middelss internalisering maken mensen zich de sociale werkelijkheid eigen. 
Internaliseringg betreft het onder  controle krijgen van zaken en betekenissen die 
buitenn de controle van het individu lagen. Daarbij  betreft 'onder  controle krijgen' : 
a)) het begrijpen of invoelen van bepaalde betekenissen en handelingswijzen; b) het 
voorr  zichzelf en de sociale omgeving betekenisvol kunnen hanteren of toepassen 
vann (talige) middelen; c) het effectief, doelmatig en sociaal aangepast kunnen 
handelenn in de sociale omgeving. Internalisering resulteert er  in dat het individu 
zowell  cognitief als praktisch greep heeft op maatschappelijke fenomenen, 
structureringenn en regels en dat hij  deze ook kan toepassen39. Jansz (1991, p. 128) 

399 Rosenwald (1992, p.273) hanteert hier, Wittgenstein (1922, p. 189) citerend, het beeld van de ladder. 
Internaliseringg is compleet wanneer  het individu de ladder  waar  hij  is opgeklommen, van ach af kan 
gooien.. Heeft het individu de ladder, het zicht op de stappen die tot het bereiken van dit inzicht, deze 
houding,, of handeling geleid hebben niet meer  nodig, dan is de transformatie compleet De nieuwe 
visiee of wijze van handelen is op zichzelf komen te staan. 
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geeftt  hiermee aan dat in sociale interacties cognitieve inhouden gecommuniceerd 
wordenn en praktische handelingskennis wordt overgedragen40. 

2.2.2.. Sociale structurerin g van menselijk handelen 
Janszz geeft aan dat internalisering ertoe leidt dat de menselijke psyche 
gestructureerdd wordt naar  de ordeningen, conventies en afspraken die in de sociale 
werkelijkheidd gelden. Greenwood (1994a, p.82) meent dat deze structurerende 
werkingg slechts dan werkzaam is wanneer  het individu zich committeert aan, 
instemtt  met en handelt in overeenstemming met de ordeningen, conventies en 
afsprakenn die in de betreffende werkelijkheid gelden. De structurerende werking 
wordtt  niet van buiten af aan het individu opgelegd, maar  is werkzaam dankzij 
commitmentt  van het individu aan de geldende ordeningen, conventies en afspraken. 

Dee mate van structurerin g wordt volgens Greenwood (1994a) bepaald door  a) de 
aardd van de groep waar  het individu zich toe rekent en b) de aard van de 
betrokkenheidd van het individu op de groep. We gaan op beide aspecten in. 

Add a) De aard van de groep waartoe men zich rekent. 
Tenn aanzien van de groepsaard onderscheidt Greenwood (1994a, pp.85-88) drie 
typenn groepen: a) samengestelde groepen, b) afgeleide sociaal collectieven en c) 
intrinsiekk sociaal collectieven. 

Samengesteldee groepen bestaan op basis van toevalligheid. De aanwezigen delen 
eenn bepaald kenmerk, maar  de groep kent geen interne structuur  die gerelateerd is 
aann afspraken, conventies of ordeningen. Een winkelende menigte vormt een 
samengesteldee groep. Zij  die tot deze groep behoren delen één kenmerk: ze zijn 
allenn op hetzelfde moment in dezelfde straat aan het winkelen. 
Afgeleidee sociaal collectieven bestaan uit individuen die een bepaald kenmerk 
gemeenschappelijkk  hebben. Dit kenmerk is volgens bepaalde overtuigingen, 
afsprakenn of gewoonten sociaal betekenisvol. Bijvoorbeeld alle gepensioneerden, 
mensenn die aids hebben of mensen met een bepaalde sociaal economische status. 
Intrinsiekk sociaal collectieven bestaan uit individuen die zich verbonden hebben 
aann gemeenschappelijk gedragen ordeningen, conventies en afspraken. Intrinsiek 
sociaall  collectieven hebben een interne structuur. Gedeelde gedragspatronen of 
uiterlijk ee kenmerken maken dat intrinsiek sociaal collectieven voor  anderen 
herkenbaarr  zijn als (afgeleide) sociaal collectieven41. Deze dubbelheid: intern de 

400 Harr e (1998, p.32) geeft aan dat het hierbij  niet gaat om het volgen van de (ongeschreven) regels 
maarr  om het handelen overeenkomstig de regels. Sear! in Harre (1998, p.32) "he doesn't need to know 
thee rules of the institution to follow them in order  to conform to the rules; rather  he is just disposed to 
behavee in a certain way, but he has acquired those unconscious dispositions and capacities in a way 
thatt  is sensitive to the rule structure of the institution.' 1 

411 De omgekeerde redenering dat alle afgeleide sociaal collectieven een interne structuur  hebben, geldt 
overigenss niet. 
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gedeeldee verbondenheid aan ordeningen, gewoonten en afspraken en extern de 
herkenbaarheidd van deze groep als groep met een bepaald sociaal betekenisvol 
kenmerkk wordt bijvoorbeeld zichtbaar bij bevindelijk gereformeerden. Intern 
hebbenn zij zich aan overtuigingen en gedragsvoorschriften verbonden en van 
buitenaff  zijn zij herkenbaar als onderscheiden groep (bevindelijk gereformeerden 
bijvoorbeeldd door hun wijze van kleden en hun overtuigingen rond mediagebruik). 

Dee specifieke aard van de groep ligt niet vast, zij wordt bepaald door de 
betrokkenheidd van zowel buitenstaander als participant: is men bekend met de 
(on)geschrevenn regels van de groep, is men buitenstaander zonder enige kennis van 
dee interne structuur of beoogt men 'lid' te worden van het collectief en binnen het 
collectieff  een positie te gaan bezetten waaraan men persoonlijke identiteit ontleent? 
Inn dit laatste geval spreekt Greenwood over het vormgeven aan een morele carrière 
(1994a,, pp. 106-112). 

Onderr een morele carrière verstaat Greenwood de mogelijke en potentieel 
progressievee 'route42' voor het vormgeven aan een persoonlijke, sociale en 
maatschappelijkee rol middels welke men reputatie en eigenwaarde kan ontwikkelen 
enn behouden. De term carrière verwijst naar de wijze waarop de rolinvulling 
bijdraagtt aan de vorming en het behoud van reputatie en eigenwaarde en naar de 
toenemendee bekwaamheid van het individu in het vormgeven aan de rolinvulling. 
Carrièress kennen in potentie een progressief verloop. Het morele aan deze carrières 
betreftt het feit dat het handelen van het individu gewogen wordt als al dan niet 
passend. . 

Add b) De wijze waarop het individu betrokken is op de groep. 
Tenn aanzien van de aard van de betrokkenheid meent Greenwood dat participatie in 
intrinsiekk sociaal collectieven kan, maar niet noodzakelijk hoeft te leiden tot een 
(herstructureringg van het denken van het individu. Alleen wanneer het individu 
vormm geeft aan een morele carrière binnen het intrinsiek sociaal collectief is de 
participatiee in en het commitment aan de ordeningen, conventies en afspraken van 
hett intrinsiek sociaal collectief constitutief voor de persoonlijke identiteit. 

Inn intrinsiek sociaal collectieven bestaan verschillende morele carrières waaraan 
vormgegevenn kan worden. Of men vorm geeft aan een morele carrière en eventueel 
wisseltt van morele carrière is afhankelijk van de aanspraak die op de persoon 
gemaaktt wordt en de relatieve dominantie van deze en andere morele carrières. De 
matee waarin een dergelijke carrière bepalend is voor iemands identiteit over 
verschillendee sociale velden heen duiden we aan met de term relatieve dominantie. 
Hiermeee geven we aan dat in een bepaalde periode de betrokkenheid op een morele 

422 Onder  'routes' vallen de sociale, culturele, maatschappelijke of economische wegen waarlangs men 
vormm kan geven aan persoonlijke, sociale en maatschappelijke rollen (Greenwood, 1994a, pp. 106-
112). . 
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carrièree in één sociaal collectief zo dominant kan zijn dat andere morele carrières 
waaraann in andere sociaal collectieven vormgegeven wordt door  deze 
betrokkenheidd gekleurd worden. Ook kan het zo zijn dat er  tijdelij k minder  of niet 
geïnvesteerdd wordt in het vormgeven aan andere carrières. 
Maaktt  het individu geen gebruik van de morele carrières die het intrinsiek sociaal 
collectieff  aanbiedt dan heeft hij  in dit sociaal collectief conceptuele noch praktische 
mogelijkhedenn om de eigen identiteit te bepalen. Greenwood illustreert dit aan het 
sociaall  collectief van het huwelijk : als 'getrouwd' individu maak je deel uit van een 
sociaall  collectief en heb je de mogelijkheid om vorm te geven aan een morele 
carrière.. Ben je gescheiden, dan behoor  je niet langer  tot het collectief van het 
huwelijkk  en heb je dus ook niet langer  de mogelijkheid om de morele carrière van 
partnerr  (in dit collectief) vorm te geven. Een vergelijkbaar  onderscheid bestaat 
tussenn de werkenden en de werklozen (Greenwood 1994a, pp.87, 132-134; 1994b, 
P-40). . 

Dee wijze waarop het individu vorm geeft aan zijn verschillende morele carrières, de 
manierr  waarop hij  tegenstrijdige eisen oplost en vorm geeft aan de onderlinge 
verhoudingg tussen morele carrières verschaft inzicht in het dynamische geheel van 
iemandss identiteitsproject. 
Mett  de term identiteitsproject verwijst Greenwood naar  de wijze waarop het 
individ uu zich (psychologisch) in de wereld engageert. Hij  duidt het 
identiteitsprojectt  aan als een fundamentele set van overtuigingen, principes en 
commitments.. Deze set komt tot stand vanuit en vindt uitdrukkin g in de 
persoonlijkee betrokkenheid in meerdere collectieven. Het identiteitsproject van een 
individ uu wordt zichtbaar  in de wijze waarop hij  zijn reputatie en eigenwaarde wil 
bepalenn in de veelheid aan sociale manieren die hem daartoe in een bepaalde 
cultuurr  en een bepaalde historische periode ter  beschikking staan43. Het wordt dus 
zichtbaarr  in de sociaal collectieven waarin iemand participeert, in de morele 
carrièress middels welke hij  vorm en uitdrukkin g geeft aan het beeld dat hij  van 
zichzelff  heeft en hoopt te houden en in dat wat een persoon meer  of minder 
belangrijkk  vindt in zijn leven. Het identiteitsproject van een individu44 is niet 
noodzakelijkk  een product van een bewuste keuze, noch is men zich altij d reflectief 
bewustt  van zijn betrokkenheid op een identiteitsproject. "These fundamental 
beliefss principles and commitments play a central role in the psychological 

433 Greenwood meent dat het menselijk handelen niet opgaat in fragmentatie maar  dat in de fragmentatie 
uitdrukkin gg gegeven wordt aan fundamentele overtuigingen en principes. In deze stelluigname reageert 
hijj  op het radicale sociaal constructionisme, waarin gesteld wordt dat in het menselijk handelen geen 
constantee gevonden wordt 
444 Greenwood meent dat niet alleen individuen, maar  ook groepen identiteitsprojecten kunnen hebben. 
Inn het westen tendeert men ertoe het individuele identiteitsproject los te maken van het collectieve 
identiteitsprojectt  Daarbij  kan bet eigen belang boven het groepsbelang gaan. In andere maatschappijen 
enn culturen wordt het individuele handelen in hoge mate gereguleerd door het gezamenlijke 
identiteitsproject::  het gedrag van het individu reflecteert daar  zowel positief als negatief op de identiteit 
vann het collectief. (De krijger  representeert de groep, als hij  verliest heeft de groep verloren. Dat ziet 
menn ook terug bij  sportwedstrijden; als de nationale ploeg wint hebben 'wij '  gewonnen.) 
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explanationn of the intentional behaviour  of persons because they provide the 
evaluativee matrix for  a great many content-full psychological states such as 
emotionss and motives mat (....) play an important role in the psychological 
explanationn of intentional behaviour  of persons. They determine the types of action 
thatt  we are proud of, offended at, ashamed of that we hope to achieve, seek revenge 
for,, try to compensate for  and so forth"  (1994a, p. 106). Het individu wordt met zijn 
identiteitsprojectt  geconfronteerd wanneer  de ordeningen, conventies en afspraken 
vann de sociaal collectieven waarin het individu participeert met elkaar  conflicteren. 

Waarr  persoonlijke identiteit45 bepaald wordt door  betrokkenheid op sociaal 
gelokaliseerde466 identiteitsprojecten en de morele carrières waarin ze uitdrukkin g 
vinden,, heeft een verandering in betrokkenheid op het sociaal collectief of een 
daarinn gewaardeerde morele carrière invloed op de persoonlijke identiteit van het 
individu .. Greenwood wijst een vijfta l bedreigingen voor  de persoonlijke identiteit 
aan: : 

-- verlies van commitment aan een bepaalde morele carrière, bijv . verandering van 
werkk of sportclub; 

-- succes of falen in het beantwoorden aan de inhouden van de morele carrière; 
-- afbraak van het sociaal collectief waarin het identiteitsproject vorm krijgt , 

bijvoorbeeldd de partnerrelati e bij  echtscheiding; 
-- afbraak of het kapot gaan van een gedeeld identiteitsproject van intimi , zoals 

hett  familiebedrij f of ouderschap; 
-- doorwerking van sociale labeling: welke morele carrières zijn beschikbaar  voor 

eenn individu met deze sociaal belangrijke kenmerken. 

Mett  zijn insteek zet Greenwood zich af tegen de social labeling benadering van 
identiteitt  (Epstein (1973), Festinger  (1957), Giddens (1984), Tajfel (1981) en 
Turnerr  (1987)). Wanneer  individuen gebruik maken van sociale labels om de eigen 
positiee duidelijk te maken, verwijzen ze, aldus Greenwood (1994a, p.128-141), 
naarr  de locaties in het sociale veld waarmee mensen zich identificeren dan wel 
geïdentificeerdd worden. Aan die labels kan het individu echter  geen identiteit 
ontlenen.. De labels beschrijven het sociale belang van kenmerken of eigenschappen 
diee mensen aan zichzelf toeschrijven dan wel door  anderen aan hen toegeschreven 
worden.. Sociale labels als voertuigen van sociale vergelijking zijn medebepalend 
voorr  de mogelijkheden die het individu heeft voor  het vormgeven aan een morele 

455 In zijn gerichtheid om te komen tot een werkelij k 'sociale' psychologie positioneert Greenwood zich 
inn het vakgebied van de sociale psychologie. In de sociale psychologie neemt de term identiteit, 
refererendd aan de sociale wijze waarop iemand gekend wordt en zich in de sociale werkelijkheid 
positioneert,, een meer  centrale plaats in dan de meer  persoonlijkheidspsychologische aanduiding 'het 
zelf.. We zijn van mening dat de aanduiding persoonlijke identiteit, als het beeld dat iemand van 
zichzelff  in relatie tot de sociale werkelijkheid heeft, deel uit maakt van 'het zelf in de 
persoonlijkheidspsychologischee zin van het woord, zonder  dat beide volledig in elkaar  opgaan. 
466 We duiden de identiteitsprojecten aan ais sociaal gelokaliseerd daar ze ((on)bereflecteerd) vorm 
krijge nn en uitdrukkin g vinden in de alledaagse handelingspraktijk , in de (on)willekeurige positionering 
inn diverse sociale velden en in het vormgeven aan morele carrières. 
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carrièree binnen het collectief waartoe hij zich rekent. Ze zijnn echter niet constitutief 
voorr identiteit daar ze geen richting geven aan het handelen of een doel in het leven 
formuleren. . 
Hett identiteitsproject van het individu en de verschillende morele carrières waarin 
ditt identiteitsproject tot uitdrukking komt, zijn, volgens Greenwood, constitutief 
voorr persoonlijke identiteit. 

Gegevenn het feit dat iemand zich in verschillende sociaal collectieven begeeft, 
komtt de individuele positionering in een maatschappelijk veld tot stand in het 
spanningsveldd van identiteitsproject, een diversiteit aan morele carrières, de eisen 
enn verwachtingen uit de lokale situatie, de positionering van de andere deelnemers 
inn het veld en het interpersoonlijke proces. Zo bezien is de individuele 
positioneringg in het veld een continu proces, waaraan het individu zowel een 
actievee (vormende) als een passieve (gevormd worden) bijdrage levert. 
Persoonlijkee identiteit wordt sociaal geconstitueerd en is daarmee relationeel van 
aard.. Op deze relationele aard gaan we in § 2.3 nader in. 

23.. Het zelf als relationaliteit 
Janszz (1991, p.116) meent dat er bij het bestuderen van het zelf gezocht moet 
wordenn naar een tussenpositie waarin zowel aandacht is voor intrapersoonlijke 
processenn als voor processen die zich afspelen in het interpersoonlijke en publiek-
collectievee domein. Het publieke-domein heeft, volgens Jansz, in de vorming van 
hett zelf, het primaat over het privé-domein. Hij beroept zich daarbij o.a. op Shotter 
(1989),, Vygotsky (1978,1981,1987) en Wertsch (1985). 
Janszz (1991) beschrijft de wederzijdse constructie van 'persoon' en 'zelf op de 
grenss van het publieke- en het privé-domein. 'Persoon' en 'zelf zijn volgens Jansz 
onlosmakelijkk met elkaar verbonden. Met de aanduiding persoon wordt verwezen 
naarr de publieke opvatting van wat en wie deze individuele mens is. Zelf refereert 
aann de reflectieve of experièntiële zijde van de individuele mens. Jansz werkt beide 
begrippenn nader uit 

Hett begrip 'persoon' verwijst naar het biologisch individu en de sociale en 
psychologischee betekenissen die met dit individu verbonden zijn. Jansz (1991, 
p.58)) onderscheidt negen karakteristieke elementen: 
1)) het begrip 'persoon' refereert aan een wezen met lichamelijke en mentale 
karakteristieken; ; 
2)) het begrip 'persoon' refereert aan een rationeel wezen dat in staat moet zijn om 
tee handelen in overeenstemming met sociaal gewaardeerde uitingsvormen; 
3)) de persoon is een intentioneel wezen dat in staat is activiteiten in zijn leven te 
plannen; ; 
4)) de persoon is een actief handelend wezen dat keuzes maakt die ingebed zijn in 
enn mede bepaald worden door sociale en morele conventies; 
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5)) de psychologische betekenis die toegekend wordt aan de belichaamde persoon is 
afhankelijkk van sociale relaties, ofwel van de houding die anderen ten aanzien van 
dee persoon innemen; 
6)) de persoon dient in staat te zijn tot wederzijdsheid en perspectiefwisseling. Zijn 
persoon-zijnn wordt bepaald door de wijze waarop hij anderen als persoon tegemoet 
treedt; ; 
7)) de persoon is in staat tot communicatie en het concept van de persoon is in 
grammaticalee vormen belichaamd; 
8)) de persoon is in staat om over zichzelf als persoon te reflecteren, weet zich 
gescheidenn van anderen; 
9)) de begrippen 'persoon' en moraliteit zijn met elkaar verbonden: 'persoon-zijn' 
betekentt rechten hebben maar ook plichten vervullen, bijvoorbeeld het leven naar 
dee morele principes en conventies van een cultuur. Hij dient verantwoordelijkheid 
tee nemen voor zijn handelen. 
Samenvattendd meent Jansz (1991, p.65) dat de persoon gezien moet worden als "an 
embodied,, social agent, capable of self-reflection and moral judgment." Hierbij 
verwijstt 'social' naar het betrokken zijn in interacties met anderen. De precieze 
invullingg die aan het concept 'persoon' wordt gegeven, wordt bepaald door de 
ideologischee en culturele context waarin het belichaamde individu handelt. 
Afhankelijkk van de context worden bepaalde karakteristieke elementen, die met het 
conceptt verbonden zijn, meer dan wel minder benadrukt. 

Terr conceptualisering van het 'zelf dat behoort tot het privé-domein, introduceert 
Janszz (1991, p.115) het zelfnarratief. Hij hoopt daarmee zowel een 
subjectivistischee als een sociale reductie van het zelf te voorkomen. 
Janszz lokaliseert het zelfnarratief) op de grens tussen de interpersoonlijke wereld 
vann communicerende personen en de intrapersoonlijke wereld van zelfreflectie47. In 
hett zelfnarratief vertelt de persoon het verhaal over hoe hij geworden is tot wie hij 
nuu is. Hij duidt wat anders een onbepaalde stroom aan activiteiten zou zijn. 
Hiermeee is het specifieke karakter van het zelfnarratief gegeven: het wil inzichtelijk 
makenn hoe deze mens geworden is wie hij nu is, "it is an account"4*. (Jansz, 1991, 
p.117). . 
Waarr het zelmarratief door het individu beschouwd wordt als persoonlijk bezit, 
geeftt de talige vertolking ervan zicht op zijn sociale oorsprong. Het zelmarratief is 
ontstaann in de sociale interactie van communicerende individuen en maakt deel uit 
vann een talige handelingspraktijk. In die handelingspraktijk geeft het zelfnarratief 

477 Jansz meent dat 'selfhood' (de ervaring een bepaald soort persoon te zijn) onderdeel uitmaakt van 
'personhood'::  "individua l human beings are persons because they understand themselves as such" 
(Jansz,, 1991, p.75). Hoe het individu zichzelf als zodanig begrijpt , wordt medebepaald door  de 
ideologischee en culturele context waarin hij  functioneert. 
411 "I t is an ordered account of the relationship between a variety of self-relevant elements across time" 
(Gergenn &  Oergen, 1988 in Jansz, 1991 p.118). Dit betekent dat het individu in de wijze waarop hij 
zelfrelevantee gebeurtenissen presenteert en met elkaar  verbindt, zijn naïeve theorie of interpretati e 
presenteertt  die verklaringsgrond wil zijn voor  de situatie waarin het individu zich nu bevindt. 
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zichtt  op de stabiliteit van het zelf en de openheid voor  verandering. De inhoud van 
hett  zelfharratief is afkomstig uit het interpersoonlijke verkeer  en wordt begrensd 
doorr  de cultuur  (Jansz, 1991, pp.115-123). In § 2.4 zullen we de psychologische 
functiee van de constructie van het zelmarratief beschrijven. 

Dee culturele structurerin g van het zelf middels voortdurende co-constructie van 
'persoon''  (fragmentarisch want contextueel bepaald) en 'zelf (stabiliteit dankzij 
hett  zelmarratief) heeft Jansz (1991) in een model beschreven. Hij  gaat daarbij  uit 
vann het primaat van het publieke collectieve domein en wijst internalisering in het 
process van zelfwording een centrale rol toe. De vooronderstelling dat het publieke 
collectievee domein in de constructie van het zelf het primaat heeft over  het privé-
individuelee domein, grondt Jansz (1991, p. 13) in een viertal waarnemingen: 
a)) de sociale werkelijkheid bestaat voordat het kind is geboren; 
b)) de taal als publiek collectief fenomeen gaat vooraf aan de individuele spraak; 
c)) subculturele condities van 'personhood' gaan vooraf aan het individu dat 

'persoon''  wordt; en 
d)) morele conventies gaan vooraf aan de individuele vertaling, acceptatie of 

afwijzin gg van die conventies. 

Inn § 3.2.1 beschrijven we het model van Jansz (figuur  2.1). Speciale aandacht gaat 
uitt  naar  internalisering als het centrale proces in de verwerving van identiteit (§ 
2.3.1.1)) en responsiviteit als basisprincipe van het menselijk handelen (§ 2.3.1.2). 

2.3.1.. Van 'personhood' naar  'selfhood' 
Inn de constructie van het zelmarratief onderscheidt Jansz (1991, p. 138-142) vier 
stadia*. . 

Stadiumm 1: 'Ideologies personhood' 
Inn de cultuur  bestaan ideeën over  hoe een persoon zou moeten zijn. Middels 
internaliseringg van taalvormen leert het individu deze publieke ideefin rond 
personhoodd en de wijze waarop dit uitwerkt in het aanspreken van mensen kennen. 
Hett  individu maakt met andere woorden kennis met de (intersubjectieve) bronnen 
waaruitt  hij  kan putten voor  het zelmarratief dat hij  in interactie presenteert. 

Stadiumm 2: 'Personhood' 
Inn interacties tussen individuen komt het tot een staat van intersubjectiviteit waarin 
dee privé-werelden van de gesprekspartners gevormd en met elkaar  gedeeld worden. 
Hett  individu wordt aangesproken als participant in deze realiteit en in antwoord 
daaropp handelt het 'alsof hij  een bepaald soort persoon is. Het individu heeft 
echterr  de ander  (nog) nodig om zijn privé-wereld op te bouwen. De tekenvormen 
zijnn (nog) extern aan de persoon. 

499 Jansz baseert zich op het door  Harre (1983) geconstrueerde conceptuele model. 
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Locatie e 
Individu Individu 

Manifestatie e 
Publiek Publiek 

Stadiumm 4 
'Self-narrative' ' 

Stadiumm 3 
'Selfhood' ' 

Stadiumm 1 
ideologies s 
personhood' ' 

Stadiumm 2 
'Personhood' ' 

Collectief Collectief 

Privé Privé 

Figuurr 2.1. Het twee-dimensionele conceptuele model van Jansz 1991. 

Stadiumm 3: 'Selfhood' 
Hett individu beheerst de tekenvormen en heeft sommige van de publiek 
beschikbaree vormen (bronnen) geïnternaliseerd. De mens ervaart zich nu zoals hij 
zichh op privé-collectief domein (als-of handelend) had voorgedaan. Hij heeft nu 
eenn (cultureel gestructureerd) zelfharratief op intra-psychisch niveau. 

Stadiumm 4: 'Self-narrative' 
Hett ontwikkelde zelfharratief is volgens Jansz niet slechts individueel bezit, het 
wordtt (ten dele) aan anderen verteld, bijvoorbeeld wanneer mensen verklaringen 
gevenn voor hun gedrag. In het publiek maken van het zelfharratief (door Harre in 
Janszz (1991, p.140) aangeduid als het 'publiceren' van het zelfharratief) zoekt een 
menss zijn behoefte aan uniciteit en differentiatie te bevredigen, echter nooit zonder 
dee behoefte aan groepstoebehoren uit het oog te verliezen. Dit laatste leidt ertoe dat 
eenn mens beperkt wordt in zijn mogelijkheden van het publiceren: hij heeft 
rekeningg te houden met locale morele conventies. Bepaalde elementen van het 
zelfharratieff  zullen geaccepteerd worden, andere delen niet. De delen die 
'gepubliceerd'' worden, dragen bij aan de publieke definitie van de 'persoon'. Deze 
stapp wordt door Harre (in Jansz, 1991, p.141) aangeduid als conventionalisering: 
"ann individual expression of selfhood, originating in a person's self narrative may 
sometimess be taken up by a community and thus give way to a new element in a 
conventionn of personhood". 
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2.3.1.1.. Internalisering 
Bijj  de beschrijving van het intemalisatieproces50 maakt Jansz gebruik van de 
socialee leertheorie van Vygotsky ( 1978, 1987) en de verdere uitwerkin g daarvan 
doorr  Wertsch (1984, 1985). Vygotsky's theorie kent drie vooronderstellingen: a) 
ontogenetischee ontwikkeling is het resultaat van een permanente interactie tussen 
natuurlijk ee en sociale krachten; b) cognitieve ontwikkeling heeft zijn oorsprong in 
socialee processen, het intrapersoonlijk e heeft wortels in het interpersoonlijke; c) 
cognitievee en mentale processen worden bemiddeld door  tekens. Deze tekens 
kunnenn zowel linguïstisch als niet-lingulstisch van aard zijn31. Ieder  teken is een 
psychologischh instrument waarmee we de realiteit leren kennen (Jansz, 1991, 
pp.l27-132yi. . 

Internaliseringg leidt ertoe dat het individu bewust gebruik leert maken van externe 
tekenvormen.. Observatie van internalisatieprocessen bij  kinderen laat zien dat a) 
voorr  internalisering de actieve inzet van de lerende nodig is; b) de 
interactiepartnerss een staat van intersubjectiviteit bereiken waardoor  de privé-
wereldenn van de gesprekspartners getranscendeerd worden in een tijdelij k gedeelde 
socialee realiteit; c) interactiepartners semiotische mechanismen53 inzetten om de 
overgangg van het interpersoonlijk naar  het intrapersoonhjk functioneren mogelijk te 
maken.. De studies naar  gezamenlijk probleemoplossen van Wertsch (1984, 1985) 
latenn zien dat probleemoplossing als act vooraf gaat aan het begrijpen van wat zich 
heeftt  voorgedaan. Het verwerven van de kennis waarmee het kind welbewust tot 
dezee probleemoplossing komt, volgt met andere woorden op het vanuit naïviteit 
alreedss kunnen oplossen van het probleem. Wanneer  het kind de 
handelingspatronenn geïnternaliseerd heeft, heeft het zowel cognitief als praktisch 
greepp op fenomenen, structureringen en regels en kan hij  deze ook toepassen, ofwel 
externaliseren.. Met deze externalisatie draagt hij  zelf weer  bij  aan de sociale 
werkelijkheid . . 

Dee cruciale rol van internalisering in het komen tot een zelf werkt Jansz uit 
wanneerr  hij  spreekt over  de verwerving van tekenvormen en andere vormen van 
taal.. Met de internalisering van taalvormen wordt het kind geïnitieerd in en initieert 
hett  zichzelf in een sociale wereld van gebruiken, afspraken en regels. Veel van 

500 Wij  duiden het intemalisatieproces aan met het concept internalisering. In de term internalisering ligt 
hett  proceskarakter  van de verinnerlijkin g besloten. 
511 Vygotsky hanteert een brede opvatting van communicatie. Hieronder  vallen ook wijzen en kijken . 
522 Jansz (1991, pp. 132-136) geeft aan dat de processen van sociaal leren, zoals beschreven door 
Vygotsky,, de verwerving van praktische en intellectuele kennis betreffen. De studie van Jansz 
onderzoektt  inhoeverre de door  Vygotsky onderscheiden processen ook zichtbaar  zijn in de transitie van 
'personhood''  naar  'selfhood', ofwel of deze ook zichtbaar  zijn in de verwerving van (een idee van) een 
zelf. . 
533 Hierbi j  valt te denken aan a) refereren om de aandacht van de ander  te richten of b) af- of verkorten 
waarbijj  de lerende de tussenstappen in het denken zelf moet maken. 
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dezee afspraken hebben een moreel karakter54. Zij  maken de morele orde van de 
socialee werkelijkheid uit. "A s an embodied being doing things and making 
utterances,, the child contributes to the communicative interaction. His 
contributions,, however, will first  be unintended, but in the interaction with his 
parentss or  other  people, intentions will be ascribed to what he does and says. As a 
result,, the child gains control over  the signforms that are relevant for  being a 
person.. Partly through his own activities he participates in the communication 
aboutt  personhood, which first existed external to him"  (Jansz, 1991, pp, 137-138). 

Deell  uitmakend van de sociale werkelijkheid leert het kind niet alleen een persoon 
tee zijn, het leert een 'bepaald soort persoon' te zijn. Een 'bepaald soort persoon' 
zijnn betreft een praktische wijze van kennen die relevant is in specifieke concrete 
situaties.. Vanuit verbondenheid met de sociale en culturele omgeving handelt het 
individu .. Daarbij  is hij  gevoelig voor  de ruimt e die in de situatie aanwezig is om 
meerr  of minder  passend gedrag te vertonen. Het kunnen handelen volgens de 
mores,, door  Shorter  (1993b, pp.6-8) aangeduid als het handelen vanuit praktisch 
morelee kennis, komt op uit het verloop der  handelingen en krijg t daarin 
tegelijkertij dd zelf ook weer  vorm. Het handelen volgens de mores wortelt in de 
fundamentelee responsiviteit van de mens. 

2.3.1.2.. Responsiviteit: 'answerability*  en 'addressivity' 
Shotterr  (1989, pp. 143-147) beschrijft responsiviteit wanneer  hij  zegt dat in de 
constructiee van het zelf het 'You' altij d voorafgaat aan het T . Het kind komt als 
nieuww element in een situatie en wordt daarin niet benaderd als 'ik '  maar  als 'jij' . 
Vann jongs af aan wordt het aangesproken als ander  - 'addressivity'-. In het 
samenspell  tussen aangesproken worden en antwoorden35 - 'answerability'  - leert het 
kindd langzamerhand dat 'ik '  en 'jij '  onderscheiden zijn en dat zij  elkaar  ruimt e 
gevenn en grenzen stellen. In dit 'aangesproken worden' en 'antwoord geven' -
'antwoordd zijn' - ontwikkelt het kind zich'tot een bepaald soort persoon'. "I n 
learningg the architecture of address children learn not only a set of ideal reciprocal 
rightss and duties to do with an equality of access to communicative opportunities, 
butt  also the actual distributio n of such opportunities in the region of their 
developmentt  and hence the nature of the social structure there"  (Shotter, 1989, 
p.. 146). 'Addressivity'  en 'answerability'  worden mede bepaald door 
a)) sociale positie en de daarmee verbonden status en macht; 

544 Met de aanduiding moreel wordt gewezen op de tweezijdigheid van de socialisatie: het individu heeft 
zowell  rechten als plichten. Het morele aspect van het handelen betreft daarnaast de evaluatie van het 
handelenn in referentie aan het geheel van afspraken, gebruiken en regels die in de sociale werkelijkheid 
gelden. . 

Naastt  aangesproken worden en antwoorden is vanzelfsprekend ook sprake van aanspreken en 
antwoordd krijgen. In het geval van een jong kind betreft dit aanspreken: tij d en ruimt e innemen en zich 
latenn gelden. 
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b)) talige vermogens van mensen, zowel wat betreft retoriek als wat betreft het 

kunnenn verantwoorden van het eigen handelen, dat wil zeggen het leggen van 
verbandenn tussen omstandigheden en eigen handelen; en 

c)) zelfreflectie. 
Inn de ontwikkelingsgang van het kind neemt de complexiteit van 'addressivity' en 
'answerability'' toe. 

Processenn van aanspreken en antwoorden bepalen elkaar wederzijds. In het 
aansprekenn van de anderr - 'addressivity' - ben ik tegelijk antwoord op die ander en 
vraagg ik die ander antwoord op mij te zijn, 'answerability'. In de wijze waarop dit 
interactieprocess vorm krijgt, speelt anticipatie op de reactie van de ander een 
belangrijkee rol. Ganzevoort (1999, p.12) spreekt hier van complementariteit. Ieder 
aangesprokenn worden is een uitnodiging om een complementaire positie in te 
nemen.. Deze positie kan het bestaan van de ander (bewust) bevestigen dan wel 
ontkennen.. Om in verschillende situaties en ontmoetingen adequaat en flexibel te 
(kunnen)) reageren, pleit Ganzevoort ervoor dat mensen elkaar op een diversiteit 
vann manieren aanspreken. Hierdoor maken zij zich een groeiend repertoire van 
complementrollenn en praktisch morele kennis eigen. 

2.3.2.. De fundamentele responsiviteit van het zelf 
Doorr responsiviteit als basisprincipe van menselijk handelen aan te wijzen wordt 
hett zelf als proces geconceptualiseerd. Het zelf is geen onveranderlijke eenheid in 
zichzelf.. Het ontleent uniciteit aan de stabiliteit van bepaalde aspecten van 
activiteiten,, praktijken en procedures waarmee mensen zich van anderen kunnen 
onderscheiden.. Die aspecten betreffen de verschillen in relaties tussen de eigen 
positiee en plaats en de posities van de mensen om hen heen. Daarbij is niet alles 
bepaald,, noch alles geoorloofd. Het individu handelt binnen de mogelijkheden en 
dee grenzen die hem geboden worden. 

Janszz en Snotter stellen dus niet het T maar het 'You' centraal: hoe autonoom een 
menss ook is, hij is altijd afhankelijk van de wijze waarop anderen hem aanspreken, 
hijj  is altijd tweede persoon enkelvoud (Shorter, 1989, pp. 144-148). We duiden dit 
aann als de fundamentele responsiviteit van het zelf. 
Doorr de waarde die Jansz en Shorter hechten aan de positie van de tweede persoon 
enkelvoudd treden vijf aspecten van het interpersoonlijk verkeer op de voorgrond, 
diee van belang zijn in de ontwikkeling van het zelf: 
a)) Het individu handelt en spreekt altijd vanuit begrip van wat een mogelijke 
responss van de ander kan zijn. Afhankelijk van wie we aanspreken laten we een 
anderr beeld van onszelf zien: "The anticipated response is a crucial part of what it 
iss for a person to be self-conscious: people must understand what socially they are 
tryingg to achieve in what individually they actually do" (Shorter, 1989, pp. 145). 
b)) Het individu handelt vanuit het besef dat de ander het handelen zal beoordelen 
enn mogelijk zal sanctioneren.. Hij zal in het handelen dus rekening houden met de 
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legitimiteitt  en de redelijkheid of begrijpelijkhei d van het handelen, het kan immers 
zijnn dat hij  zijn eigen gedrag zal moeten (kunnen) verantwoorden voor  anderen. 
Snotterr  (1989) duidt dit aan als 'social accountability'. 
c)) In het handelen houdt het individu rekening met de wederzijdse rechten en 
plichten,, maar  ook met de wijze waarop de mogelijkheden in de situatie verdeeld 
zijn,, dat wil zeggen met de sociale structuur  van de situatie. 
d)) Verantwoordelijk handelen houdt in dat men zich bewust is van het feit dat het 
handelenn van dit moment niet op zichzelf staat maar  mede bepaald wordt door 
historiciteitt  en temporaliteit. Van mensen wordt verwacht dat zij  zich in het 
handelenn bewust zijn van hun persoonlijke levensgeschiedenis en dat zij  deze 
kenniss meenemen in het handelen. 
e)) Individuele ontwikkeling is het resultaat van een proces tussen de eerste en de 
tweedee persoon. Dit proces is een intentioneel proces, het verwijst naar  iets voorbij 
zichzelff  en het wordt voor  de deelnemers een gedeelde bron waaruit opnieuw 
handelenn gegenereerd wordt. Dit wordt door  Shorter  aangeduid als 'shared 
intentionality ''  (Snotter, 1995a). 

2.3.3.. Een 'bepaald soort persoon' zijn 
Hett  zelf(narratief) ontstaat telkens opnieuw op het snijvlak van het 
interpersoonlijkee en het üitrapersoonlijk e domein. Begiftigd met lichamelijke en 
geestelijkee mogelijkheden en onmogelijkheden neemt het individu al voordat hij 
geborenn is een plaats in tussen anderen. In het aangesproken worden door  anderen, 
hett  anticiperen op een mogelijke reactie van anderen en het aanspraak doen op 
anderenn krijg t het individuele zelf vorm. Vanuit een diversiteit aan relaties leert het 
individ uu een 'bepaald soort persoon' te zijn: steeds met andere accenten, want 
afstemmendd en inspelend op actuele situaties met specifieke verwachtingen en 
specifiekee verdelingen van rechten en plichten en daarmee samenhangende 
(onmogelijkheden. . 
Eenn 'bepaald soort persoon zijn' wordt onder  andere zichtbaar  in de unieke wijze 
waaropp het individu zich in een veelheid aan situaties en relaties begeeft: 
a)) in de wijze waarop hij  anticipeert op en gevoelig is voor  het gedrag van anderen 

enn weet heeft van wat gegeven de situatie gepast gedrag is: dat wil zeggen de 
'ethicall  logistics' van de situatie (Shorter, 1993b, pp. 102-103); 

b)) in zijn sociale competentie, ofwel in de mogelijkheden die hij  heeft om 
praktischh morele kennis te vergaren en deze effectief in te zetten; 

c)) in zijn talige bekwaamheid (retoriek); 
d)) in de mate waarin hij  zelfbewust is, dat wil zeggen zich positioneert vanuit zijn 

persoonlijkee levensgeschiedenis; 
e)) in de mate waarin hij  aanspreekbaar  is op zijn handelen; en 
f)) in de mate waarin hij  zich bewust is van zijn positie in het veld en daarnaar 

handelt. . 
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Daarbijj  wordt het innerlij k (het zelf) gestructureerd "by us living 'into ' and 
'through''  so to speak die opportunities and enablements offered us by the otherness 
bothh around us and within us"  (Snotter, 1993b, p. 110). 
Snotterr  introduceert hier  een nog niet door  ons opgenomen element: de ander(en) 
enn het andere bevinden zich niet alleen extern aan het individu, maar  bevinden zich 
ookk in het individu: als interne representaties of ik-posities5*, als geïnternaliseerde 
regels,, afspraken en conventies, als betekenisstructuren of interpretatieschema's. 

Eenn 'bepaald soort persoon zijn' vindt zijn neerslag in het zelfharratief dat 
langzamerhandd vorm krijgt . Dit zelfharratief wordt door  Jansz omschreven als het 
verhaall  waarin de persoon vertelt hoe hij  geworden is tot wie hij  nu is. In dit 
narratieff  worden zelfrelevante gebeurtenissen, zoals die door  de tij d heen hebben 
plaatsgevonden,, op een geordende wijze in relatie tot elkaar  geplaatst. Het 
bestuderenn van een zelfharratief geeft daarmee niet alleen zicht op deze 
zelfrelevantee gebeurtenissen maar  ook op de psychologie van het individu . In de 
psychologiee heeft zich sinds het midden van de jaren tachtig van de vorige eeuw 
eenn benadering ontwikkeld die gericht is op de psychologisch relevante aspecten 
vann de constructie van (zelf)narratieven. 

2.4.. Narratieve psychologie 
Dee narratieve psychologie, met als belangrijke vertegenwoordigers onder  anderen: 
Crosslcyy (2000a,b), McAdams (1993,1999), Polkinghome (1988), Sarbin (1986a) 
will  zicht krijgen op: 
a)) de wijze waarop gebeurtenissen met elkaar  verbonden worden en de 

(impliciete)) (zelf) overtuiging die daaruit spreekt17; 
b)) de middelen die het individu inzet om de opeenvolging van gebeurtenissen 

plausibiliteit ,, legitimiteit en overtuigingskracht te verlenen; 
c)) de wijze waarop het individu afstemming zoekt en vindt met zijn 

gesprekspartners)) en zijn eerdere zelfpresentaties. Het gaat daarbij  om zowel 
dee persoonlijke als de sociale (interpersoonlijke) noodzakelijkheid van 
coherentiee van het levensverhaal (Linde, 1993, p.18). 

Omm zicht te krijgen op de werkzaamheid van verhalen - narratieven - in a) de 
constructiee van betekenis, b) de individuele positionering in het sociale veld en c) 

MM  Hermans (2001, p.254) geeft aan dat de mens in principe een veelheid aan ik-posities in kan nemen. 
Sommigee posities verdwijnen in de loop van de tijd , andere treden juist (opnieuw) op de voorgrond. 
Nieuwee posities zijn vaak een combinatie van eerdere posities. 
577 Ochberg geeft aan dat verhalen gezien kunnen worden als verwijzend naar een 'lezing' van de 
opeenvolgingg van gebeurtenissen, zoals die door  de spreker  geprefereerd wordt Hij  voegt daar  echter 
aann toe dat deze 'lezing' gewantrouwd moet worden en tegelijkertij d gelezen kan worden ate een zich 
afzettenn tegen of het bezweren van een tegenovergestelde en minder  geprefereerde lezing. Ochberg 
beschouwtt  in deze het verhaal als een 'argument': in het vertellen en/of leven van het eigen verhaal 
maaktt  men het tegenovergestelde verhaal, dat teveel angst oproept, onzichtbaar. "W e are to take 
seriouslyy the notion that a story is fundamentally an internal argument between what is said aloud and 
whatt  is on the verge of being said"  (Ochberg, 1994, pp. 140 -141). 
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dee psychologie in die beide elementen, bespreken we psychologische noties rond 
structuurkenmerkenn van 'plotting ' (§ 2.4.1) en "telling ' (§ 2.4.2). 

2.4.1.. 'Plotting' 
Theodoree Sarbin, één van de grondleggers van de narratieve psychologie, 
omschrijftt  een narratief als: "a symbolised account of actions of human beings that 
hass a temporal dimension. The story has a beginning, middle and an ending. (...) 
Thee story is held together  by recognisable patterns of events called plots. Central to 
thee plotstructur e are human predicaments and attempted resolutions"  ( Sarbin, 
1986b,, p.3). 
Belangrijkk  aan deze omschrijving is dat de weergave van gebeurtenissen in het 
narratieff  niet gezien wordt als een representatie van wat er  feitelijk is gebeurd, maar 
aangeduidd wordt als een constructie: 'a symbolised account'. In het narratief gaat 
hett  niet om waarheid in de zin van feitelijkheid, maar  om de mogelijkheid die het 
verhaall  biedt om een nieuwe cyclus van verhalen en consequenties te genereren. 
Rosenwaldd duidt dit aan als 'livin g action' (Rosenwald, 1992, p.272). 
Hett  tweede element dat Sarbin aanhaalt, betreft het verloop in de tijd . Een narratief 
iss geen opsomming van op zichzelf staande gebeurtenissen. In het narratief worden 
gebeurtenissenn met elkaar  verbonden en daarmee betekenisvol. De betekenis van 
gebeurtenissenn wordt bepaald door  de plaats die ze krijgen tussen andere zaken die 
inn het narratief spelen. Door  de plotstructuur  te verbinden aan menselijke 
categorieënn en oplossingsstrategieën verduidelijk t Sarbin de betekenis die de 
analysee van verhalen heeft voor  de psychologie. Het uiteenleggen van de wijze 
waaropp het individu in het vertellen van verhalen betekenis construeert, geeft 
inzichtt  in de psychologie van het individu. 

Inn § 2.4.1.1 gaan we in op het narratief als 'symbolised account', in § 2.4.1.2 
besprekenn we de sequentiële aard van het narratief. 

2.4.1.1.. Het narratief als 'a symbolised account' 
Hett  narratief als 'account', waarmee de verteller  inzichtelijk maakt hoe hij  (of de 
situatie)) is geworden tot wie hij  nu is, geeft niet noodzakelijk de feitelijk e gang van 
zakenn weer. Ten dienste van de constructie van een coherente en consistente 
identiteitt  worden gebeurtenissen geselecteerd, gereviseerd en aangevuld 
(Polkinghorne,, 1988, p.106). De inherente meerduidigheid van gebeurtenissen 
biedtt  hiertoe de mogelijkheid. Deze maakt het mogelijk dat, al naargelang het doel 
inn en het doel mét het narratief, verschillende subplots die uit de gebeurtenissen 
voortt  kunnen vloeien, geactualiseerd worden (Crites, 1986, p.161; Polkinghorne, 
1988,, p.17). In die actualisatie worden feitelijk e gebeurtenissen en verbeelding 
gecombineerdd (Sarbin, 1986b, p.9). Daarbij  maakt de verteller  (impliciet) gebruik 
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vann 'models of intelligibility specific to the culture*. Deze modellen31 

(verhaallijnen,, zegswijzen etc.) weerspiegelen de sociale en maatschappelijke 
structuurr van de samenleving waar men zich toe rekent59 (Rosenwald, 1992, p.265). 
Dee verteller richt zich in het vertellen op de toehoorders van het narratief. Het kan 
hierr zowel een sociaal als een intrapersoonlijk publiek betreffen. Met dit laatste 
doeltt Mc.Adams (1999, p.489) op geïnternaliseerde representaties van een partner, 
bestee vriend, religieus leider, collega of God. 

2.4.1.2.. De sequentiële aard 
Kenmerkendd voor een narratief is dat gebeurtenissen en handelingen in de tijd met 
elkaarr verbonden worden. De wijze waarop dit gebeurt, wordt bepaald door het 
doell  in het narratief. In de gerichtheid op het doel ontstaat een waardegeladen 
ruimte.. In deze ruimte krijgen gebeurtenissen en handelingen waarde en betekenis 
naarr de mate waarin ze bijdragen aan de realisatie van het doel (Gergen & Gergen, 
1987,, p.24; Polkinghorne, 1988, pp. 18-20). 

Hoewell  de ingrediënten van het narratief: 'setting', personages, intentionaliteit en 
perspectief,, op een oneindig aantal manieren invulling krijgen, is de structuur van 
narratievenn relatief invariant. Stein en Policastro (McAdams 1999, p.481) 
onderscheidenn zes structuurelementen: setting, initiërende gebeurtenis, interne 
reactie,, poging, consequentie en reactie. Daarbij worden de laatste vijf elementen in 
dee verschillende episodes waaruit het narratief is opgebouwd, telkens herhaald tot 
menn uiteindelijk komt tot een afronding. In de afronding worden conflicten en 
spanningenn in het narratief opgelost en er komt een einde aan de temporele 
sequentialiseringg van handelingen. 

Gergenn & Gergen (1987, pp.24-25) menen dat er op grond van sequentialisering 
driee soorten narratieven onderscheiden kunnen worden: 

511 Deze betekenisstructuren vertenen impliciete plausibiliteit aan het verloop van gebeurtenissen: de 
geringstee aanduiding van het hanteren van een bepaalde structuur  genereert bij  de luisteraar 
verwachtingenn en anticipatie. Ontbrekende verbindingen worden door  de luisteraar  als het ware 
automatischh ingevuld. "Once a plot is initiated the action assumes a ideological orientation and the 
listenerr  comes to expect that he or  she will eventually encounter  an 'ending' that resolves the problems 
andd tensions that got the story going in the first place"  (Kermode in McAdams, 1999, p.480). De 
keerzijdee van de rol die culturele betekenisstructuren spelen is dat het publiek slechts geboeid blijf t 
wanneerr  het verhaal wendingen maakt die discontinu zijn met alledaagse gedragspatronen en/of het 
verondersteldee verloop van bet verhaal (Bruner, 1986; Scheibe, 1986). 
599 hl die betekenisstructuren liggen sociale en maatschappelijke ordeningen (bijv . macht, ongelijkheid 
etc.)) verankerd (Rosenwald, 1992, pp. 267-271). Daarom kunnen niet alle verhalen in alk contexten 
verteldd worden: het onkritisch hanteren van de structuren draagt, wellicht ten koste van de persoonlijke 
ontwikkelin gg van de verteller, bij  aan de bevestiging van de bestaande orde; met het kritisch hanteren 
off  het doorbreken van de structuren loopt de verteller  de kans a) als 'gevaar  voor  de orde' beschouwd te 
wordenn en b) dat het verhaal niet of negatief ontvangen wordt Hiermee zijn meteen de grenzen 
aangegevenn die door  het publiek gesteld worden (Rosenwald, 1992, pp. 277-282). 
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a)) het progressieve narratief: in dit narratief is er voortgang in de richting van het 
doel; ; 

b)) het regressieve narratief: in dit narratief beweegt het narratief zich van het doel 
af; ; 

c)) het stabiliteitsnarratief: in dit narratief blijf t de ontwikkeling van het personage 
tenn aanzien van de gewaardeerde positie vrijwel onveranderd. 

Dramatischee betrokkenheid in het narratief wordt daarbij bepaald door de relatie 
tussenn de gebeurtenissen, i.e. 
-- de mate van verandering en de snelheid van de verandering, dit betreft de steüte 

vann de narratieve helling; 
-- de verandering van richting ten aanzien van het doel, dit betreft de richting van 

dee helling; 
-- de kans op verandering zowel in steilte als in richting, dit betreft de anticipatie 

opp verandering. 

McAdamss (1999, p.486) duidt deze dramatische betrokkenheid in het narratief aan 
mett de term 'narrative tone'. De 'narrative tone' kan positief zijn (zoals in de 
komediee en de romantische sage) of negatief (zoals in de tragedie of de ironie; 
Frye,, 1957). 

Inn de narratieve psychologie neemt het bestuderen van de 'plotting' een belangrijke 
plaatss in. 'Plotting' of emplotment betreft de wijze waarop in het narratief 
gebeurtenissenn in het verloop van de tijd met elkaarr verbonden worden. Menselijke 
motivatiess en oplossingen vormen, aldus Sarbin (1986a), een centraal element van 
dee 'plotting'. De (per)formatieve kracht van het vertellen van verhalen wordt 
zichtbaarr door de analyse van de 'telling' van verhalen. 

2.4.2.. Telling' 
Inn de 'telling' van verhalen construeren mensen een beeld van zichzelf in relatie tot 
anderen.. Ze plaatsen zich daarmee in de morele zelf-ander-arena en nemen 
verantwoordelijkheidd voor het eigen leven. Shorter (§ 2.3) wees gevoeligheid voor 
dee 'ethical logistics' van de situatie, sociale competentie en retorische 
bekwaamheidd aan als essentiële aspecten van positionering. Wij menen dat deze 
aspectenn middels analyse van gesprekssituaties onderzocht kunnen worden. De 
doorr Harre en van Langenhove (1999) voorgestane benadering, 'positioning 
theory',, biedt hier mogelijkheden. 'Positioning theory' benadert interactieve 
situatiess op een discursieve, taalkundige manier. Men poogt hiermee zicht te 
krijgenn op de wijze waarop afwisseling en afstemming van ik - ji j posities 
('turntaking'),, actief en passief taalgebruik en woordkeus bijdragen aan de 
constructiee van een zelf en de positionering in het veld. 

'Positioningg theory' neemt de daad van het spreken als uitgangspunt. Ze gaat er 
vanuitt dat sprekers in de constructie van zinnen, episodes en verhalen signalen 
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afgevenn over  hoe zij  willen dat zowel de boodschap als zijzelf begrepen worden. 
Hett  gaat daarbij  om zaken als persoonlijke verantwoordelijkheid ('agency') en de 
praktischee wijze waarop de spreker  zich tot zichzelf en de ander  verhoudt (Quigley, 
2001,, pp.158,160). 
Veronderstellingg hierbij  is dat het gebruik van grammaticale categorieën (als 
gehanteerdee persoons- en/of werkwoordsvorm) bijdraagt aan het vormen en in 
standd houden van sociale identiteit. Het specifieke belang van deze categorieën is 
datt  zij  voortdurend en verplichtend gebruikt worden, men kan niet om het gebruik 
ervann heen (Quigley, 2001, p, 161). In het hanteren van een grammaticale vorm 
neemtt  de spreker  in de sociale werkelijkheid een positie in. Bij  de analyse van 
taaluitingenn richt men zich in deze benadering niet op de 
oorzakelijkheidsconstructiess die in het narratief gepresenteerd worden, maar  op de 
redenenn die de spreker  heeft om zich op deze wijze uit te drukken. Het gaat om 
intenties,, waarden, overtuigingen en wederzijdsheid in het spreken als retorisch-
responsievee handeling (zie § 2.3.2). 

2.5.. Recapitulatie 
Inn de eerste vier  paragrafen van dit hoofdstuk hebben we een conceptueel kader 
gepresenteerdd waarmee we twee problematische aspecten van bekering in 
bevindelijkk  gereformeerde krin g inzichtelijk kunnen maken. Het conceptueel kader 
iss het resultaat van theoretische reflectie op onderzoeksmateriaal dat in de eerste 
tweee onderzoeksperioden verzameld werd. 

Hett  door  Greenwood (§ 2.2) aangereikte concept 'morele carrière' biedt 
mogelijkhedenn om het onderscheid tussen bekeerden en onbekeerden inzichtelij k te 
maken.. Wanneer  we bevindelijke bekering benaderen als het vormgeven aan een 
specifiekee morele carrière binnen een bepaald sociaal collectief is het mogelijk om 
opp theoretische gronden onderscheid te maken tussen onbekeerden en bekeerden. 
Hett  concept 'morele carrière' maakt inzichtelijk dat het al dan niet vormgeven aan 
zo'nn carrière van invloed is op de mate waarin het persoonlijk handelen en 
(be)levenn sturing ontvangt vanuit het sociaal collectief waarop men betrokken is. 
Daarnaastt  vestigt het concept de aandacht op overtuigingen, principes en 
gewoontenn die als onderliggende structuren doorwerken in de persoonlijke 
betrokkenheidd op meerdere sociaal collectieven. Greenwood duidt de overtuigingen 
etc.. aan als het identiteitsproject van het individu. 
Hett  morele van de carrière is gelegen in het feit dat het persoonlijk handelen 
geëvalueerdd wordt: Is het handelen in dit sociaal collectief gepast en wordt 
competentt  vormgegeven aan een morele carrière? Volgens Greenwood geschiedt 
dezee evaluatie in referentie aan de centrale elementen of gerichtheden van het 
identiteitsprojectt  van het sociaal collectief. We gaan hier  in § 4.1 nader  op in. 

Hett  door  Jansz gepresenteerde model (§ 2.3) biedt mogelijkheden om het proces 
vann structurerin g van het zelf door  commitment aan de morele carrière van de 
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wegg ondanks het modelreproducerende karakter van bevindelijk gereformeerde 
bekeringsgetuigenissenn inzichtelijk te maken. Jansz (§ 2.3.1) geeft aan dat 
internaliseringg er toe leidt dat publieke opvattingen over hoe een bepaald soort 
persoonn 'zou moeten zijn' deel uit gaan maken van of structuur geven aan de 
zelfervaringg van het individu. Hij beschrijft internalisering als een leerproces. In dit 
process onderscheidt hij vier stadia. In het eerste stadium maken mensen (al 
handelend)) kennis met het betekenissysteem, in het tweede stadium gaan zij 
handelenn volgens de regels, hij noemt dit alsof-handelen. In het derde stadium 
ervaartt het indiviu zichzelf zoals hij zich had voorgedaan te zijn, hij wordt met 
anderee woorden competenter in zijn handelen en in het vierde stadium is hij wie hij 
beoogdd had te zijn en treedt hij zelfbewust als zodanig naar buiten. 
Voorr het bestuderen van de wijze waarop de weg der bekering als devotioneel 
modell  het (geloofe)leven van hedendaagse bevindelijk gereformeerden structureert, 
passenn we het model van Jansz aan. De aanpassing betreft het door hem 
onderscheidenn vierde stadium van internalisering: het zelmarratief. Waar Jansz 
(1991)) in navolging van Harre aangeeft dat het individu in het (ten dele) publiek 
makenn van zijn zelmarratief bijdraagt aan de publieke opvattingen van 
'personhood',, menen wij dat een individu, door de voortdurende externalisering 
vann menselijk-zijn in het menselijk handelen (§ 2.2.1), ook in de verwervende en 
construerendee stadia van het model een bijdrage levert aan de publieke opvattingen 
vann hoe een bepaald soort persoon, in dit collectief, behoort te zijn. Dankzij het 
samenspell  tussen externalisering en correctie en/of bevestiging door anderen, vindt 
voortdurendee wederzijdse (reconstructie plaats. Hierbij mag verondersteld worden 
datt de individuele (reconstructie - transformatie - grotere veranderingen laat zien 
dann de veranderingen die in het collectieve model zichtbaar worden. Hoewel wij 
mett Jansz van mening zijn dat het zelmarratief waarin de internalisering voltooid is, 
eenn belangrijke bijdrage levert aan het collectieve model, menen wij dat het 
'publiceren'' van dit zelfharratief niet als een apart stadium in de verwerving 
gepresenteerdd moet worden. In het heuristisch model (§ 4.4) worden de drie eerste 
stadiaa van het model van Jansz uitgewerkt: 'Ideologies personhood', 'personhood' 
enn 'selfhood'. 
Voorafgaandd aan de presentatie van het heuristisch model (hoofdstuk vier), 
beschrijvenn we in hoofdstuk drie het bevindelijk gereformeerde sociaal collectief. 
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