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5.. Methoden 

Nadatt we in hoofdstuk 1 deze studie situeerden in de psychologie van de bekering 
enn op basis van literatuurstudie bekering psychologisch beschreven als een 
transformatiee van het zelf in betrokkenheid op een sociaal medium, bespraken we 
inn hoofdstuk 2 theoretische noties rond zelfconstructie en de rol die het vertellen 
vann verhalen (narrativiteit) vervult bij het komen tot zelfVerstaan. Het bevindelijk 
gereformeerdee sociaal collectief als het sociale medium waarbinnen bevindelijk 
gereformeerdee bekering tot stand komt, werd in hoofdstuk 3 beschreven. In 
hoofdstukk 4 werkten we de door ons gehanteerde benadering inhoudelijk uit We 
beschrevenn de weg der bekering als een morele carrière waaraan vormgegeven 
kann worden door mensen die zich committeren aan het bevindelijk gereformeerde 
sociaall  collectief (zie § 4.1). De zelftransformatie, die in de bekering gerealiseerd 
wordt,, beschreven we als een verandering in emplotment De gerichtheid in het 
handelenn verschuift van een samenvallen van mens-en-tijd naar God-en-
eeuwigheid.. Vervolgens beschreven we bevinding (§ 4.2) als een herstructurering 
vann de waarneming, die mogelijk wordt en gerealiseerd wordt in het rollenspel van 
Godd en mens. Bevinding vormt een essentieel onderdeel van 'de weg der 
bekering'' zoals deze vorm krijgt in het leven van mensen. Ze draagt bij aan de 
veranderingg in emplotment en bestendigt de individuele mens in het gaan van de 
weg.. In § 4.3 werkten we het heuristisch model uit. Internalisering, responsiviteit 
enn emplotment werden aangewezen als centrale processen in de transformatie van 
hett zelf. Hiermee hebben we het kader geschetst waarmee we de onderzoeksvraag 
benaderen.. In dit hoofdstuk beschrijven we de memoden van onderzoek. De wijze 
vann dataverzameling beschrijven we in § 5.1, de analyse van de data in § 5.2 en de 
selectiee van de cases waarop de analyses gebaseerd zijn in § 5.3. 
Hett empirisch materiaal werd verzameld onder leden van de Gereformeerde 
Gemeenten,, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde 
Gemeentenn in Nederland. Sprekend over 'de bevindelijk gereformeerde traditie' 
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Hoofdstukk 5 

duidenn we in deze studie dus slechts leden van deze kerkgenootschappen aan. De 
studiee beoogt geen (bredere) generaliseerbaarheid. 

5.1.. Dataverzameling 
Inn deze studie werden tot aan het moment van verslaglegging periodes van 
theorievormingg afgewisseld door periodes van materiaalverzameling. In de 
introductiee gaven we aan dat het onderzoek drie periodes van materiaalverzameling 
kende.. De eerste periode typeren we als een periode van kennismaking. Zij leidde 
tott de formulering van de vraagstelling en de vaststelling van de wijze waarop de 
onderzoeksgroepp benaderd zou worden. In de tweede periode werd intensieve 
participatiee afgewisseld met theorievorming. In deze periode werd het 
onderzoeksperspectieff  toegespitst en werd het conceptueel kader ontwikkeld. In de 
derdee periode vonden de interviews plaats waarvan de analyses beschreven worden 
inn de hoofdstukken zes, zeven en acht. 

Onderr het kopje 'kennismaking en participatie' geven we in § 5.1.1 weer hoe het 
materiaall  uit de eerste twee perioden van dataverzameling, hier aangeduid als de 
eerstee onderzoeksfase, in deze studie gebruikt is. In § 5.1.2 beschrijven we de 
tweedee fase van onderzoek. We gaan daarbij in op de criteria die gehanteerd 
werdenn bij de selectie van gesprekspartners, de wijze waarop geïnterviewden 
geworvenn werden, de topiclist die gehanteerd werd en de afname van de interviews. 

5.1.1.. Kennismaking en participatie 
Eenn eerste kennismaking vond plaats bij de voorbereiding van het onderzoek (1992 
-- 1993), de kerkbezoeken hadden voornamelijk plaats in 1994 en 1995. De 
intensievee periode van deelname aan kerkdiensten, participatie in de CGOcursus 
enn een jongerenvereniging, deelname aan studie-, toog- en zendingsdagen en de 
groepsbijeenkomstenn rond bekeringsgeschiedenissen betrof de periode 1995-1996. 
Gedurendee de loop van het onderzoek was de onderzoeker geabonneerd op het 
Reformatorischh Dagblad. Abonnementen op de landelijke kerkbladen van a) de 
Gereformeerdee Gemeenten: de Saambinder, b) de Gereformeerde Gemeenten in 
Nederland:: De -wachter Sions; c) het Kerkblad van de Oud Gereformeerde 
Gemeenten;Gemeenten; en d) het jeugdblad Daniël, werden na de periode van dataverzameling 
beëindigd. . 
Vann de kerkdiensten, de ontmoetingen op de C.G.O.-cursus en de 
jongerenvereniging,, de studie-, toog- en zendingsdagen en de groepsbijeenkomsten 
rondd bekeringsgeschiedenissen werden zowel inhoudelijke verslagen als 
observatieverslagenn gemaakt. Uit kranten en kerkbladen werd een uitgebreid 
knipselarchieff  aangelegd rond thema's als: kerk, huwelijk en gezin, internet, 
opvoedingg van kinderen, natuur (rampen en fenomenen), 'de bevindelijke zuil' en 
geestelijkk leven. 
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Inn de periode 1992 tot 1996 werden negenentwintig gesprekken gevoerd met 
kennerss van de bevindelijk gereformeerde leefwereld149. Deze gesprekken hadden 
tott  doel de onderzoeker  bekend te maken met de bevindelijk gereformeerde 
belevingswereld.. Tevens kon zij  middels deze gesprekken haar  zelfpresentatie en 
wijzee van interviewen oefenen. De gesprekken werden op band opgenomen en 
getranscribeerd. . 

Bijj  de voorbereiding van het onderzoek (1992-1993) werden vanuit diverse hoek 
vragenn gesteld omtrent de haalbaarheid van het onderzoek. Het voorbehoud betrof 
zowell  de veronderstelde geslotenheid van de groep, het onderwerp van onderzoek 
alss de onderzoeker1" . Eén en ander  leidde tot voorzichtigheid in de benadering van 
dee onderzoeksgroep. Om haar  positie als buitenstaander  en onderzoeker  zo min 
mogelijkk  te articuleren paste de onderzoeker  haar  voorkomen aan: ze liet haar  haren 
groeien,, verscheen in een rok die ruim over  de knie reikte en droeg tijdens 
kerkdiensten,, toog- en ontmoetingsdagen een hoedje. In deze periode van 
kennismakingg en participati e nam zij  in persoonlijke contacten veelal de positie van 

1499 In onderstaand overzicht typeren we de drieentwintig kenners waarmee negenentwintig gesprekken 
werdenn gevoerd, naar  kerkgenootschap, sexe en opkidingsnivo. 

Kerkgenootschap p 

QG QG 

GGN N 
OGG G 
Anders** * 

Totaal l 

Man n 
6 6 
1 1 
2 2 
10 0 
19 9 

Sexe e 

Vrouw w 

1 1 

3 3 
4 4 

WO O 
3 3 
1 1 
2 2 
8 8 
14 4 

Opkidingsnivo* * 

HBOO MBO 

33 1 

33 2 

66 3 

**  WO verwijst naar  wetenschappelijk onderwijs. 
***  Hieronder  vallen mensen niet tot de GG, GGN of de OGG behoren maar  op grond van 
wetenschappelijkee of praktische kennis over  de groep benaderd zijn, mensen die om hun 
voormaligg lidmaatschap benaderd zijn en mensen die voor  hun combinatie van beide 
benaderdd zijn. Vij f van hen kennen de bevindelijke stroming niet van binnenuit 

IS0Terr  illustrati e enige van deze uitspraken: 
Tenn aanzien van de haalbaarheid van het onderzoek 

-Gezien-Gezien de geslotenheid van de groep, bestaat het gevaar dat een misstap door de onderzoeker 
wordtwordt afgestraft met het niet meer geven van informatie. (8-1-92) 
-Er-Er  bestaat een gerede kans dat mensen gewaarschuwd worden voor dit onderzoek .(21-1-93) 
-Het-Het is moeilijk om als buitenstaander met bevindelifken over bekering te spreken, men gaat er 
vanuitvanuit datje het meegemaakt moet hebben. (8-1-92) 
-Het-Het is moeilijk contact te krijgen met bevindelijken om te praten over hun 
bekeringsgeschiedenissen.bekeringsgeschiedenissen. (8-1-92). 

Tenn aanzien van de onderzoeker. 
-leeftijd-leeftijd en positie van onderzoeker onderzoeker maken de vraag geoorloofd of zij überhaupt in staat zal zijn om 
dede nood die beleefd wordt en de wijze waarop mensen het leven in bevindelijke kring beleven wel 
kankan benaderen. (25-3-93) 
-Invoelingsvermogen-Invoelingsvermogen van de onderzoeker is noodzaak, als je dat niet hebt kun je het wel vergeten 
(18-3-92) (18-3-92) 
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leergierigee leerling in. Haar  gesprekspartner  kreeg hierdoor  de rol van leraar  en 
kennerr  toebedeeld. Na verloop van tij d bleek deze benadering inadequaat voor  het 
verkrijgenn van de verlangde data: de geïnterviewden voorzagen de interviewer  van 
sociologischh relevante informati e over  de groep, maar  bleken over  het algemeen 
niett  bereid over  het eigen beleven te spreken. 

Dee kanttekeningen, die in de eerste periode bij  de haalbaarheid van het onderzoek 
werdenn gemaakt, zijn na inachtneming van de voorwaarden ten aanzien van het 
uiterlij kk  van de onderzoeker  en de voorzichtige wijze van benaderen, ongegrond 
gebleken.. De onderzoeker  heeft weinig weerstand ondervonden bij  de verzameling 
vann het onderzoeksmateriaal. De idee dat de gelederen zich zouden sluiten of 
mensenn voor  het onderzoek gewaarschuwd zouden worden en de onderzoeker  als 
gesprekspartnerr  gediskwalificeerd zou worden is niet bewaarheid131. 

Hett  terreinverkennende karakter  van de eerste onderzoeksfase heeft de onderzoeker 
voorzienn van een veelheid aan informatie. Deze is gebruikt bij  de beschrijving van 
dee groep (hoofdstuk 3) en de constructie van het heuristisch model (hoofdstuk 4). 
Systematischee analyse van de beschreven gegevens heeft echter  niet 
plaatsgevonden.. Het materiaal is te divers van aard en de observaties zijn te weinig 
systematisch.. Een praktisch probleem is dat voor  het onderzoek interessante 
bijeenkomstenn als toog- en zendingsdagen in een lage frequentie (één of twee keer 
perr  jaar) plaatsvinden. 

5.1.2.. De tweede onderzoeksfase 
Inn de tweede fase van het onderzoek werden 25 mensen geïnterviewd152. De 
interviewss vonden plaats in 1996 en 1997. We beschrijven de criteri a voor  het 
benaderenn van gesprekspartners (§ 5.1.2.1), de feitelijk e werving van 
geïnterviewdenn (§ 5.1.2.2), de topiclist (§ 5.1.2.3), de wijze van gespreksvoering (§ 
5.1.2.4)) en het vastleggen van de gegevens (§ 5.1.2.5). 

1311 De ontkrachting van 'de mythe' rond de groep geldt echter  slechts gedeeltelijk. Uitsluitings- en 
ingroupp - outgroupprocessen blijken bijvoorbeeld werkzaam in reacties op publicaties over  bevindelijk 
gereformeerdenn (bijv . het boek van Van Dijk , 1996). Al te gemakkelijk spreekt men in deze reacties 
overr  een karikatural e weergave van het bevindelijk gereformeerde (be)leven. Door  de publicatie op het 
kleinstee detail te bekritiseren of de resultaten van het onderzoek terug te voeren op een onverwerkte 
jeugd,, poogt men de kritie k buiten de groep (en misschien wel buiten het persoonlijk leven) te houden 
enn het evenwicht in de groep te herstellen. Hoewel de onderzoeker in het directe contact met de 
onderzoeksgroepp weinig van de uitsluitingsmechanismen ervaren heeft, is ook zij  meermalen 
geconfronteerdd met het oordeel dat een buitenstaander  nooit echt de finesses van het beleven zal 
kunnenn ontdekken en begrijpen. 
1322 Bij  de opzet van het onderzoek was niet bepaald dat met een zeker  aantal mensen gesprekken 
gevoerdd moesten worden. De dataverzameling is doorgegaan tot het moment waarop deze wijze van 
dataverzamelingg haar  verzadigingspunt had bereikt 
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5.1.2.1.. Criteri a voor  het benaderen van gesprekspartners 
Hett  onderzoek heeft zich beperkt tot het bevindelijk gereformeerde (be)leven zoals 
datt  vorm krijg t in de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland en Noord-Amerika), 
dee Gereformeerde Gemeenten in Nederland (en Noord-Amerika), de Oud 
Gereformeerdee Gemeenten dan wel zelfstandige gemeenten van Oud 
Gereformeerdee signatuur. Mensen die lid zijn (geweest) van één van deze 
kerkgenootschappenn of kerken konden in principe voor  een interview benaderd 
worden.. Waar  we aanvankelijk meenden te moeten zoeken naar  bekeerde mensen 
enn daarmee vrijwel automatisch uitkwamen op ouderlingen en mensen die aangaan 
aann het avondmaal, werd na de eerste twee perioden van dataverzameling besloten 
datt  de geïnterviewden niet 'bekeerd' behoefden te zijn. Dit vanuit het idee dat de 
structurerendee werking van de weg der  bekering ook zichtbaar  is bij  niet-
bekeerden. . 

Tenn aanzien van de door  Rambo (1993, p.12-14) onderscheiden soorten bekering 
beslotenn we tot een brede benadering. Tot de onderzoekspopulatie behoren: 
-- Twee mensen die recentelijk zijn toegetreden tot de bevindelijk gereformeerde 

stroming.. Hun bekering wordt door  Rambo aangeduid als 'affiliation' . 
-- Drie mensen die binnen de bevindelijk gereformeerde stroming van 

kerkgenootschapp veranderd zijn. De verandering die zij  doorgemaakt hebben, 
wordtt  door  Rambo aangeduid als 'institutiona l transition' . 

-- Drie mensen die zich los hebben gemaakt uit één van de bevindelijk 
gereformeerdee kerkgenootschappen. Dit duidt Rambo aan als 'defection'. 

-- Van de zeventien overige geïnterviewden bekleedden er  vier  een ambt in de kerk 
(tweee ouderlingen en twee predikanten). In 'self reports' gaven zes van de 
mensenn aan onbekeerd te zijn; vij f meenden 'dat er  wat in hun leven veranderd 
was''  en zes respondenten rekenden zich tot de bekeerden. De bekering van de 
laatstenn zou door  Rambo aangeduid worden als 'intensification' . 

Bekeringstypee 'traditio n transition' wordt in onze onderzoekspopulatie niet 
gevonden. . 

5.1.2.2.. Werving van de geïnterviewden 
Dee geïnterviewden werden middels de sneeuwbalmethode benaderd. 
Gesprekspartnerss (hier  verder  aangeduid als contactpersonen) uit de eerste twee 
periodenn van dataverzameling werden benaderd met de vraag of zij  contact wilden 
leggenn met mensen die bereid zouden zijn om te participeren in het onderzoek. 
Wanneerr  de benaderde aan de contactpersoon te kennen had gegeven bereid te zijn 
tott  deelname, ontving de onderzoeker  het telefoonnummer van de betreffende 
persoon. . 
Dee 'kandidaat'  werd telefonisch door  de onderzoeker  benaderd. Nadat de 
onderzoekerr  vermeld had hoe zij  aan het telefoonnummer gekomen was, 
introduceerdee ze zichzelf; het onderzoek en haar  verzoek. Veelal reageerden 
mensenn met ik weet niet of ik je wel de informatie kan geven die je nodig hebt. De 
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onderzoekerr zegde toe een brief (bijlage 5) te sturen waarin één en ander nog eens 
uitgelegdd zou worden. In de brief stonden de gespreksthema's beschreven. De 
onderzoekerr benaderde de geïnterviewde na een kleine week opnieuw om te horen 
off  deze bereid was deel te nemen. In totaal werden 27 mensen benaderd voor een 
gesprek,, twee van hen zegden om persoonlijke redenen af53. 

Dee brief werd op blanco papier geschreven, dit om de kans op een afwijzing, 
omwillee van de identiteit van de instelling waar het onderzoek gesitueerd was (de 
KUN),, te verminderen. 
Naa afloop van het interview werd aan de geïnterviewde gevraagd of deze misschien 
nogg iemand zou weten die mogelijk zou willen participeren aan het onderzoek. De 
kanss dat we door de samenstelling van de onderzoeksgroep, naar geografische 
spreidingg of ligging een eenzijdig beeld van de groep zouden geven, poogden we 
tee verminderen door bij het benaderen van kandidaten gebruik te maken van de 
diversiteitt die aanwezig was bij gesprekspartners in de eerste twee perioden van 
onderzoek. . 

5.1.2.3.. Detopiclist 
Dee topiclist maakte onderdeel uit van een brief, waarin het doel van het onderzoek 
alss volgt werd omschreven: Middels de gesprekken hoop ik te achterhalen hoe de 
bevindelijkbevindelijk gereformeerde geloofsleer het dagelijks leven en beleven van mensen in 
dede rechterflank van de gereformeerde gezindte bepaalt en beïnvloedt. Over de 
toespitsingg op de bekering werden de geïnterviewden niet ingelicht. 

Dee thema's, die op de topiclist genoemd worden, zijn afgeleid uit de stadia 
'context',, 'crisis', 'quest', 'interaction' en 'commitment'  van het model van Rambo 
(§§ 1.2). Daar  de studie gericht is op het krijgen van inzicht in de wijze waarop het 
devotioneell  model van de weg der  bekering het religieus (be)leven van 
hedendaagsee bevindelijk gereformeerden structureert, vond er  geen specifieke 
toespitsingg plaats naar  bijvoorbeeld de aard van de 'crisis'  en de 'quest', de 
motivatiee voor  bekering of de aard van de consequenties. 

Terugkomendd op de kritische opmerkingen die bij  aanvang van de studie werden gemaakt ten 
aanzienn van de haalbaarheid van het onderzoek, willen we aangeven dat de wijze waarop de 
respondentenn benaderd werden, bijgedragen heeft aan het vri j  grote aantal toezeggingen dat we kregen. 
Dee sneeuwbalmethode blijk t een goede methode om het vertrouwen van geïnterviewden te winnen. Het 
feitfeit  dat informanten uit eigen krin g het eerste contact legden met potentiële interviewees boezemde 
vertrouwenn in. Ook de keuze voor een grote geografische spreiding in plaats van een meer 
antropologischee casestudy in één gemeente gaf geïnterviewden een grotere garantie dat hun verhaal niet 
herkendd zou worden. Tenslotte menen we dat ook het voorkomen, de houding van de onderzoeker  ten 
aanzienn van de onderzoeksgroep en net feit dat tijdens de dataverzameling niet met resultaten van het 
onderzoekk naar  buiten is getreden een positieve bijdrage hebben geleverd. 
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Dee topiclijst werd als volgt geïntroduceerd: 
'Graagg zou ik het in het gesprek hebben over: 
-- uw achtergrond, het gezin waaruit u komt, het geestelijk klimaat waar  uw 

geloofsbelevingg in wortelt; 
-- zaken, waarden, gerichtheden die u belangrijk vindt in het leven; 
-- de plaats die gebed, overdenking, geestelijke gesprekken, kerkdiensten etc. in uw 

levenn innemen; 
-- mensen, gebeurtenissen etc. die van (grote) invloed zijn geweest op uw 

geloofsleven; ; 
-- momenten van verandering in het geestelijk leven; 
-- de wijze waarop u in uw dagelijks leven uiting en vorm geeft aan uw religieuze 

oriëntatie; ; 
-- de betekenis die u geeft aan ziekte, verlies of dood; 
-- de wijze waarop u de relatie tussen Bijbel en dogmatiek en de aan de 

hedendaagsee mens geschonken ervaringen met de Heere ervaart'. 

Geïnterviewdenn gebruikten de topiclist om zich voor  te bereiden op het gesprek. 

5.1.2.4.. De interviews 
Dee gesprekken vonden plaats in een voor  de geïnterviewde vertrouwde omgeving, 
meestall  bij  hen thuis. Naast dat zij  zich daar, naar  alle waarschijnlijkheid , meer  op 
hunn gemak voelden, leverde de interviewomgeving relevante informati e op voor  de 
contextualiseringg van het gesprek en van de geïnterviewde als historische persoon. 
Inn het herinneringsverslag dat de onderzoeker  na afloop van het interview maakte, 
deedd zij  verslag van zaken als woninginrichtin g en buurt. 
Hett  'ijsbreken' na binnenkomst nam veelal een kwartier  in beslag. Relevante 
informati ee uit dit informele deel van het gesprek, werd opgenomen in het 
herinneringsverslag.. De overgang naar  het 'officiële' gedeelte werd aangekondigd 
mett  het tevoorschijn halen van de casetterecorder  en de vraag of het goed was dat 
dezee aangezet zou worden. De casetterecorder  werd, met de knoppen naar  de 
geïnterviewdee toe, duidelijk zichtbaar  op tafel gezet. Het gebruik van de recorder 
werdd uitgelegd. Er  werd benadrukt dat de geïnterviewde zich vri j  moest voelen om 
dee bandopname te onderbreken of te doen stoppen. Vervolgens vroeg de 
onderzoekerr  aan de geïnterviewde of deze nog vragen had over  het gesprek, (de 
achtergrondenn van) het onderzoek of de persoon van de onderzoeker. Veelal vroeg 
menn hier  naar  de kerkelijk e achtergrond van de onderzoeker, naar  de motivatie 
voorr  dit onderzoek en de instelling die het onderzoek financierde. Deze vragen 
blekenn voor  veel geïnterviewden relevant omdat zij  zicht wilden krijgen op de 
gevoeligheidd van de onderzoeker  voor  religiositeit, en dan met name de 
gereformeerdee spiritualiteit 154. Nadat de onderzoeker  op deze vragen was ingegaan 

1544 Gegeven de waarde die geïnterviewden aan deze informati e hechtten, beschrijven we kort de 
informati ee die de onderzoeker  als antwoord op deze vragen aan de geïnterviewde gaf. 
Dee interviewer/onderzoeker  is praktiserend lid van de Gereformeerde Kerken in Nederland. 
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werdd de geïnterviewde uitgenodigd om iets te vertellen over  zijn achtergrond en 
zijnn verleden. Op deze vraag reageerden veel geïnterviewden met een vri j  uitvoerig 
verhaal.. Dit verhaal bood voldoende aanknopingspunten om de aangekondigde 
thema'ss terloops in het gesprek aan de orde te stellen. De gesprekken varieerden in 
duurr  van 1,5 tot 2,5 uur. 
Omm het gesprek te beëindigen kondigde de onderzoeker  aan eigenlijk geen vragen 
meerr  te hebben en nodigde zij  de geïnterviewde uit om datgene wat nog niet ter 
sprakee was gebracht nu ter  sprake te brengen. Veelal meenden de geïnterviewden 
datt  het nu wel genoeg was geweest. Nadat de casetterecorder  was uitgeschakeld, 
ontsponn zich regelmatig nog een gesprek. Hiervan deed de onderzoeker  verslag in 
hett  herinneringsverslag. Een aantal geïnterviewden gaf aan het gesprek af te willen 
rondenn met gebed. Zo geschiedde. 

5.1.2.5.. Het vastleggen van de gegevens 
Dee interviews werden door  de onderzoeker  letterlij k getranscribeerd. Dit 
geschieddee zo snel mogelijk na afname van het interview. Dit maakte het mogelijk 
omm slecht verstaanbare gedeelten op basis van herinnering aan te vullen. De 
transcriptiess werden voorafgegaan door  een herinneringsverslag, waarin ook de 
subjectievee beleving van het interview door  de interviewer/onderzoeker  werd 
opgenomen.. Op de transcripti e van de bandopnames volgde een beschrijving van 
dee indrukken die de onderzoeker  na het afluisteren van het gesprek aan het gesprek 
hadd overgehouden en een eerste reflectie op in het oog springende thema's uit het 
interview. . 

5.2.. Analyse van de interviews 
Tijdenss het analyseren van de interviews werden verschillende soorten 
aantekeningenn gemaakt. Het vastleggen van deze aantekeningen (memo's, Wester, 
1991)) maakt het mogelijk zicht te houden op (stappen in) het analyseproces. In 
conceptuelee memo's werd de inhoud van de verschillende concepten omschreven, 
inn methodische memo's werd verslag gedaan van beslissingen die werden genomen 
enn in theoretische memo's werden aantekeningen gemaakt betreffende de dialectiek 
tussenn theorie en materiaal. Persoonlijke reflecties beschreven we in persoonlijke 
memo's.. Bij  de beschrijving van het onderzoeks- en analyseproces werd nu en dan 
opp deze memo's teruggegrepen. 

Dee persoonlijke motivatie van de onderzoeker  voor  het onderzoek betreft het inzicht willen krijgen in 
dee wijze waarop hedendaagse bevindelijk gereformeerden hun godsdienst beleven en zich vanuit hun 
godsdienstigee oriëntatie in een seculariserende samenleving bewegen. 
Hett  onderzoek is mogelijk gemaakt door een subsidie van de Nederlandse Organisatie voor 
wetenschappelijkk  onderzoek (NWO) Het was ondergebracht bij  de Theologische Faculteit van de 
Katholiekee Universiteit Nijmegen. 
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5.2.1.. Structurerin g met behulp van Kwalitan 
Voorr  een eerste analyse van de interviews werd gebruik gemaakt van het 
computerprogrammaa Kwalitan (Peters, Wester, Richardson, 1989,1994). Kwalitan 
vereistt  dat transcripties van gesprekken ingedeeld worden in zogenaamde 
segmenten.. Een segment is een aaneengesloten deel van het interview waarin een 
bepaaldd thema besproken wordt Aan deze segmenten worden codes toegekend. De 
codess die wij  aan het materiaal toekenden kwamen voort uit een viertal bronnen: 
hett  materiaal zelf (thema's die steeds opnieuw in het materiaal opdoken), noties 
overr  bekering in bevindelijke kring, psychologische theorieën over  bekering, 
conceptenn uit de narratieve psychologie betreffende aspecten die behoren tot de 
'plotting ''  en de 'telling' . 

5.2.1.1.. Samenvattingen rond thema' s 
Nadatt  de segmenten, per  interview, gecodeerd waren, werden er  samenvattingen 
rondd de in de codes aangeduide thema's of concepten gemaakt. Dit geschiedde ook 
weerr  per  interview. Bij  het maken van de samenvattingen bleven we zo dicht 
mogelijkk  bij  de woorden van de geïnterviewde. Naar  aanleiding van de 
samenvattingenn werden zowel conceptuele als theoretische memo's gemaakt. Dit 
onderr  andere omdat bij  het maken van de samenvattingen verschillende codes 
werdenn samengevoegd. 

5.2.1.2.. Verslaglegging op basis van theoretisch gestuurde vragen 
Vervolgenss werd van ieder  interview een samenvattend verslag, een vignet, 
gemaakt.. Dit geschiedde aan de hand van vij f vragen die uit het conceptueel kader 
voortvloeiden. . 

Vraagg 1) Wat is de achtergrond van deze persoon? 
Alss antwoord op deze vraag werd op basis van gegevens een korte sociografische 
beschrijvingg van de geïnterviewde gegeven waarin werd ingegaan op: 
-- de situatie vroeger  thuis (aantal kinderen, plaats van religie thuis, kerkelijk e 

betrokkenheidd ouders); 
-- de persoonlijke situatie nu (huwelijkse staat, kinderen); 
-- het kerklidmaatschap en mogelijke overgangen daarin. 

Vraagg 2) Wat heeft de persoon gezegd over  de rol die de weg der  bekering in 
zijnn leven speelt? 
Omm deze vraag te beantwoorden werden alle aanhalingen van momenten in 'de 
weg''  bij  elkaar  gezet en voor  zo ver  mogelijk chronologisch geordend. Vervolgens 
werdd een samenvatting gemaakt In deze samenvatting werden zoveel mogelijk 
citatenn opgenomen. Ook reflecties van de onderzoeker  betreffende saillante 
gebeurtenissenn of betekenistoekenningen werden (in een ander  lettertype) 
opgenomen. . 
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Vraagg 3) Hoe is de verhaallijn geconstrueerd? Welke kenmerken vertoont die 
verhaallijn?? Met deze vragen beoogden we inzicht te krijgen in de 'plotting'. 
Inn de beschrijving die naar aanleiding van deze vragen gegeven werd, werd 
ingegaann op: 
a)) de setting van het gesprek als ook de setting in het gesprek; 
b)) de personen die een belangrijke rol spelen in het (be)leven van de persoon 

betreffendee de bekering; 
c)) het perspectief van waaruit de persoon vertelt; 
d)) de plot van het verhaal en eventuele subplots. 

Vraagg 4) Hoe verbindt het individu het persoonlijk verhaal met het culturele 
verhaal? ? 
Hierbijj  werd ingegaan op twee deelvragen: 
a)) hoe worden handelen, ervaren en streven (naar het culturele ideaal) met elkaar 

verbonden:: kent het verhaal een inbedding in de culturele verhaalstructuur? 
b)) op welke wijze stemt de verteller af op zijn publiek? Hier is met name aandacht 

voorr de 'telling': de wijze waarop de geïnterviewde vertelt en de positie die hij 
hiermeee in het religieuze veld inneemt. 

Vraagg 5) Zijn er in het verhaal fasen van verwerving aan te wijzen? 
Dee aandacht ging daarbij uit naar: 
a)) weergaven van interacties met relevante/significante anderen; 
b)) weergaven van interne dialogen; 
c)) stimulansen en obstakels in de verwerving. 

5.2.1.3.. Analyse van de narratieven 
Voorr de uiteindelijke analyse hebben we gebruik gemaakt van de door Ganzevoort 
(1998,, pp.71-90) ontwikkelde benadering van het narratief proces. In § 2.4.1.1. 
hebbenn we er op gewezen dat het persoonlijk verhaal van mensen niet opgevat 
moett worden als een feitelijke weergave van gebeurtenissen, maar gezien moet 
wordenn als een 'symbolised account' waarmee de verteller inzichtelijk maakt hoe 
hijj  geworden is wie hij nu is. In de wijze waarop hij in deze verhalen 
gebeurtenissenn met elkaar en met verhaalstructuren uit het sociaal collectief 
verbindt,, wordt internalisering zichtbaar. Internalisering kan met andere woorden 
afgelezenn worden aan de wijze waarop het narratief vorm krijgt. 
Ganzevoortt (1998, p.72) benadert het narratief als "de verhaalachtige structuur 
waarinn een verteller vanuit het eigen perspectief het leven ervaart en verstaat en 
waarinn hij of zij een rolverdeling aanbrengt om zich daarmee te positioneren in 
relatiess en zich te verantwoorden voor het publiek". Het narratief komt in een 
narratieff  proces tot stand. Aan dit proces onderscheidt hij zes dimensies, namelijk 
a)) verhaalachtige structuur; b) perspectief; c) ervaren en verstaan; d) rolverdeling; 
e)) positionering in relaties; en f) publiek. Analyse van verhalen in referentie aan 
dezee zes dimensies maakt het mogelijk zicht te krijgen op de wijze waarop het 
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individuelee verhaal al dan niet in referentie aan het devotioneel model 
gestructureerdd wordt We beschrijven de verschillende dimensies en geven aan 
welkee bijdrage de dimensies leveren aan het concretiseren van in het heuristisch 
modell  onderscheiden aspecten. 

Vernaaiachtigee structuur 
Bijj  het analyseren van de vernaalachtige structuur  wordt aandacht besteed aan de 
volgendee elementen: 
I )) De wijze waarop de tij d gestructureerd is. 
Opp welke wijze legt de verteller  verbanden tussen verleden, heden en toekomst? 
Kentt  het verhaal een lineaire structuur  dan wel een complexe structuur  waarin 
gebruikk  gemaakt wordt van flashbacks of vooruitblikken ? 
II )) De tijdspatronen. 
Hett  betreft hier  de wijze waarop het tijdspatroon in het verhaal en het tijdspatroon 
inn het vertellen met elkaar  verbonden zijn. Bij  het intern tijdspatroon gaat het om 
dee wijze waarop onderdelen van het verhaal met elkaar  verbonden worden. Het 
externn tijdspatroon betreft het heden, het verleden en de toekomst van de verteller 
enn het publiek (herinneringen, teksten, verwachtingen etc.). Deze tijdspatronen 
staann met elkaar  in verbinding. Wanneer  in het intern tijdspatroon de 
vanzelfsprekendee volgorde wordt doorbroken (bijv . door  vertraging, versnelling of 
tijdsomkering),, wordt de toehoorder  uitgenodigd zich mee te laten nemen in een 
wereldd waarin andere betekenissen mogelijk worden. 
m)) De aard van de verbindingen die gelegd worden en de betekenissen die 
hierdoorr  gegenereerd worden. 
Dee centrale thematiek van het conceptuele plot wordt geconstrueerd door  het 
leggenn van oorzaak- en gevolgverbindingen of structurerin g door  gebruik te maken 
vann thematische overeenstemming en contrast. In een concrete vertelling spelen 
veelall  meerdere verhaallijnen een rol. Daarmee is er  op twee niveaus sprake van 
eenn conceptueel plot: binnen elke verhaallijn en op het hogere niveau door  de 
onderlingee verhouding tussen de verhaallijnen die aan de orde zijn. 
IV )) De narratieve toon van het verhaal (§ 2.4.1.2). 
Dee narratieve toon wordt bepaald door  het veronderstelde eindpunt en de 
verhoudingg van de delen tot het eindpunt. De ontwikkelingen in het verhaal worden 
ingekleurdd door  hun relatieve positie ten opzichte van deze bestemming. Het 
groteree verhaal en de verhaaldelen kunnen ieder  een eigen bestemming hebben. 

Perspectief f 
Hett  perspectief van de verteller  bepaalt welke gebeurtenissen en handelingen in het 
verhaall  worden opgenomen en welke betekenis aan de onderdelen en het geheel 
wordtt  toegekend. Analyse van het perspectief van de verteller  geeft zicht op het hoe 
enn het waarom van de wijze waarop het verhaal geconstrueerd is. Aandacht voor  de 
reikwijdt ee van het perspectief maakt het mogelijk uitspraken te doen over  het 
vermogenn en de bereidheid van de verteller  om de bredere context in ogenschouw 
tee nemen. Zowel de plausibiliteit als de legitimiteit van het perspectief en de door 
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dee verteller aangedragen argumenten worden bepaald door het discours van de 
omgevingg en de metaforen die dominant zijn in het mensbeeld. 

Ervarenn en verstaan 
Niett alleen het cognitieve en bewuste interpreteren en zin geven heeft een 
verhaalachtigee structuur, ook emoties en het lichaam worden bepaald door een 
narratievee structuur. Emoties worden in het cognitieve verhaal opgenomen. Ze 
gevenn zicht op de betrokkenheid van de verteller bij het eigen verhaal en 
ondersteunenn een bepaalde structuur en een bepaald perspectief. De voorhanden 
verhaalstructurenn legitimeren welke inhouden emotioneel denkbaar en plausibel 
zijn. . 

Rolverdeling. . 
Dee verteller kent zichzelf als actor binnen het verhaal een bepaalde rol toe in relatie 
tott andere actoren (mensen, goden, krachten) en gebeurtenissen. Deze rollen 
wordenn binnen het verhaal zo op elkaar afgestemd dat de structuur van het verhaal 
enn de identiteit van de verteller ondersteund worden. De invulling van rollen wordt 
zichtbaarr in de selectie van handelingen, de veronderstelde motieven en 
achtergrondenn en de relaties en bondgenootschappen tussen de actoren. De 
identiteitt van de verteller wordt bepaald door de verhouding tussen de auteur van 
hett verhaal en de actoren in het verhaal. Wanneer de actoren in de loop van het 
verhaall  een andere rol krijgen, is er sprake van een flexibele identiteit. Indien dit 
niett mogelijk is, is er sprake van een gefixeerde identiteit. 

Positioneringg in relaties 
Mett elke narratief gestructureerde daad155 neemt de verteller een bepaalde plaats in 
enn een bepaalde rol op zich. Mogelijk ontstaan er discrepanties tussen de 
rolverdelingg binnen het verhaal en de positionering in de sociale interactie. In de 
interactiee vindt afstemming tussen gesprekspartners plaats. Dit betekent dat het 
vertellenn van een verhaal een (per)formatieve functie vervult. Het vertelde 
representeertt niet zozeer een bestaande realiteit. In het vertellen construeert het 
individuu zowel interpersoonlijk als intrapersoonlijk een realiteit. Het doel van het 
vertellenn van verhalen is het tot stand brengen, in stand houden of beëindigen van 
relatiess met anderen, zichzelf of God. In de analyse van de interviews wordt 
'positioneringg in relaties' toegespitst op de relatie met de onderzoeker. 

Publiek k 
Waarr 'positionering in relaties' vooral gericht is op het beschrijven van de 
handelingenn van de verschillende auteurs, beschrijft 'publiek' de verantwoording 
diee voor de handelingen wordt gegeven. Het publiek spreekt de auteur aan en de 
auteurr (verantwoordt (zich). In de wijze waarop dit antwoord vorm krijgt, gaan 
distantiee en toebehoren, individualiteit en verbondenheid samen. De auteur zoekt 

Ganzevoortt doelt dan zowel op taal als op handelingen. 
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uitdrukkingg te geven aan zijn uniciteit, dit echter zonder de relatie met anderen en 
dee plausibiliteit van zijn spreken op het spel te zetten. De plausibiliteit en 
legitimiteitt van het verhaal wordt door het publiek beoordeeld. De samenstelling 
vann het publiek bepaalt dus de aard van de verantwoording en de samenstelling van 
hett publiek wordt in de structuur van het levensverhaal weerspiegeld. De wijze 
waaropp het individu wordt aangesproken is van invloed op de narratieve 
competentiee van de gesprekspartner. Narratieve competentie wordt omschreven als 
hett vermogen structuur aan te brengen, perspectief te nemen, ervaren en verstaan 
opp elkaar betrokken te houden, rollen toe te kennen en positie in relaties in te 
nemen. . 

Bijj  de analyse van de interviews hanteren we de zes dimensies van het narratief 
process als analysecategorieën. Op grond van de analyses preciseren we de 
beschrijvingg van de formele en inhoudelijke kenmerken van de stadia van het 
heuristischh model. De analyses staan uiteindelijk ten dienste van het verkrijgen van 
inzichtt in de wijze waarop in bevindelijk gereformeerde bekering de transformatie 
vann het zelf gerealiseerd wordt 
Dee resultaten van de analyse op basis van de zes dimensies van het narratieve 
process dragen als volgt bij aan de precisering van processen die werkzaam zijn in 
dee fasen van internalisering. 
-- Responsiviteit wordt beschreven op basis van de analyses betreffende 

rolverdelingg en positionering in de interviewrelatie. 
-- Analyse van de verhaalachtige structuur en 'ervaren en verstaan' maakt een 

naderee typering van emplotment mogelijk. 
-- Stimulansen en obstakels voor internalisering leiden we af uit de analyse van de 

dimensiess perspectief, rolverdeling en positionering in relaties. 
-- Kernpunten uit de analyse worden beschreven onder * inhoudelijke kenmerken 

vann het verhaal'. 

5.3.. De geïnterviewden 
Inn overzicht 5.1 typeren we de geïnterviewden uit de tweede fase van onderzoek op 
basiss van de achtergrondkenmerken kerklidmaatschap, sexe, opleidingsniveau en 
geografischee regio. Deze laatste categorie is relevant omdat verschillen in 
kerkelijkee ligging streekgebonden zijn (zie hoofdstuk drie). 

Negenn geïnterviewden behoren tot de Gereformeerde Gemeenten, twee van hen zijn 
vanuitt de Gereformeerde Kerken toegetreden. Van de zes mensen die tot de 
Gereformeerdee Gemeenten in Nederland behoren is er één toegetreden vanuit een 
Gekrooktee Riet gemeente (Nederlandse Hervormde Kerk). Twee van de vijf 
mensenn die tot de Oud Gereformeerde Gemeenten behoren, zijn na een zoektocht 
doorr allerlei bevindelijke kerkgenootschappen (GGN, NHK op gereformeerde 
grondslagg en GG) lid van dit kerkgenootschap geworden. 
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Overzichtt  5.1: Typering van de onderzoeksgroep uit de tweede fase van onderzoek 
opop basis van achtergrondkenmerken 

Kerkge--
nootschap p 

GG G 
GGN N 
OGG G 

Anders** * * 
Bevindelijk Bevindelijk 
Geref.Geref. Kerk 

Totaal l 

N N 

9 9 
6 6 
5 5 
5 5 
3 3 
2 2 
25 5 

Sexe e 

Man n 

4 4 
3 3 
4 4 
3 3 
/ / 
2 2 
14 4 

Vrou u 

w w 
5 5 
3 3 
1 1 
2 2 
2 2 

11 1 

Opleidingsniveau* * 

WO O 

2 2 
2 2 

4 4 

HBO O 

6 6 
1 1 
1 1 
3 3 
1 1 
2 2 
11 1 

MBO O 

1 1 
3 3 
4 4 
2 2 
2 2 

10 0 

A A 

5 5 
4 4 
3 3 
4 4 
2 2 
2 2 
16 6 

Regi i 

B B 

3 3 
2 2 
1 1 
1 1 

/ / 
7 7 

**  Omdat niet rechtstreeks naar  het opleidingsniveau van de geïnterviewden is gevraagd, is de gegeven 
indeling,, voorzover  opleiding niet expliciet in de gesprekken aan de orde kwam, gebaseerd op een 
inschattingg van de onderzoeker. 
***  Aanduidingen onder  regio: 
AA = plaatsen binnen de driehoek Utrecht - Rotterdam - Den Bosch 
BB = plaatsen binnen de driehoek Utrecht - Arnhem - Harderwij k (inclusief Apeldoorn) 
CC = elders in het land (1 x Zeeland en 1 x Noord Holland) 
** **  Onder  de categorie 'anders - bevind' vallen zij  die behoren tot 
a)dee krin g der  thuislezers (1); 
b)eenn zelfstandige gemeente (1); 
c)eenn Christelij k Gereformeerde Gemeente (1) 
Zi jj  die behoren tot de Gereformeerde Kerken hebben de bevindelijk gereformeerde stroming verlaten. 

Bijj  het toekennen van geïnterviewden aan de categorie 'anders' zijn we uitgegaan 
vann het huidige kerklidmaatschap van de geïnterviewden. In deze categorie vallen 
dee mensen die de bevindelijke traditie, vanuit verschillende kerkgenootschappen, 
vaarwell  hebben gezegd. 
Inn totaal participeerden 14 mannen en 11 vrouwen in de interviews. De gemiddelde 
leeftijdd van de geïnterviewden ligt tussen de vijfenveertig en de vijfti g jaar. 
Tweederdee van de geïnterviewden is afkomstig uit het gebied dat valt in de 
driehoekk Utrecht - Rotterdam - Den Bosch. De overrepresentatie van 
gesprekspartnerss afkomstig uit dit gebied, kan het gevolg zijn van de gehanteerde 
sneeuwbalmemode.. Het kan echter  ook te maken hebben met de volksaard, de 
kerkelijk ee ligging en de bereidheid tot spreken die daarmee samenhangt. Deze 
regioo vormde lange tij d een vri j  afgesloten gebied. Het gezelschapswezen heeft er 
gefloreerd.. Er  bestaat, met andere woorden, een traditi e om met een zekere 
openheidd met elkaar  over  geestelijke zaken te spreken. Met de ontsluiting van deze 
gebiedenn zijn zij  onder  invloed komen te staan van de ontwikkelingen die zich in 
'dee westerse' steden voordeden. 
Inn het gebied tussen Utrecht - Arnhem - Harderwij k heerst een heel ander  geestelijk 
klimaat.. In de van oudsher  kleine hechte dorpsgemeenschappen kent men minder 
'ruimte ''  in het spreken over  geestelijke zaken. Mensen zijn banger  zich iets 
oneigenlijkk  toe te eigenen, en zijn zich ook sterker  bewust van de sociale controle. 
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Hoewell  de geslotenheid van de dorpsgemeenschappen in de afgelopen decennia in 
hett  samenleven met mensen van andere pluimage is opengebroken, lijken op 
religieuss gebied (oude) gewoonten te blijven voortbestaan. 
Slechtss één respondent was afkomstig uit Zeeland. Dit kan enerzijds het gevolg zijn 
vann de wijze waarop geworven is, anderzijds kan dit ook te maken hebben met het 
beeldd dat de contactpersonen hadden van de (onmogelijkheden in het leggen van 
contactenn voor  participati e met mensen uit deze streek. 
Inn de wijze waarop de onderzoekspopulatie is samengesteld, zijn niet alle 
(streekgeboden)) articulaties en eigenaardigheden, niet alle liggingen 
vertegenwoordigd.. Daar  wij  ons in deze studie niet richten op de structurerende 
werkingg die uitgaat van streekgeboden articulaties van het devotioneel model op 
hett  (be)leven van hedendaagse bevindelijk gereformeerden, maar  op de 
structurerendee werking van het devotioneel model in zijn algemeenheid, menen we 
datt  het verzamelde materiaal voldoende ingangen biedt voor  het beantwoorden van 
dee onderzoeksvraag. Liggin g en streekgebonden articulaties van het devotioneel 
modell  worden in de analyse buiten beschouwing gelaten. 

Overzichtt  5.2: Typering van de geselecteerde geïnterviewden op basis van 
achtergrondkenmerken achtergrondkenmerken 

Naamm Kerklid - Opleidingsniveau***  Regio****  Geestelijke 
(fictief)) maatschap staat 

WOO HBO MBO A B C 'Selfreport' 

Josine e 
Jori s s 
Jeroen n 
Vincent t 
Mari t t 
Ferdinand d 
Trad e e 
Frank k 
Maarten n 
Esther r 
Theo o 
Arnou d d 
Eva a 

GG G 
GG G 
GGG (t)* * 
GG G 
GG G 
GGN(t ) ) 
GGN N 
GGN N 
GGN N 
GGN N 
OGG(t ) ) 
OGG G 
OGG G 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

X X 

veranderd* * 
veranderd* * 

xx niet bekeerd 
bekeerd d 
bekeerd d 
niett  bekeerd 
niett  bekeerd 
niett  bekeerd 
bekeerd d 
niett  bekeerd 
veranderd d 
bekeerd d 
veranderd d 

**  Deze respondenten hebben aangegeven dat zij  op grond van een reflectie- en ervaringsproces besloten 
hebbenn te gaan deelnemen aan het avondmaal. In bevindelijk gereformeerde krin g wordt 
avondmaalsgangg (van oudsher) opgevat als een teken van een verandering in geloofsleven. 
***  (t) - toegetreden. 
**  Opleidingsniveau van de geïnterviewden is, voor  zover  opleiding niet expliciet in de gesprekken 
aann de orde kwam, gebaseerd op een inschatting van de onderzoeker. 
*** **  Aanduidingen onder  regio. 
AA - plaatsen binnen de driehoek Utrecht - Rotterdam - Den Bosch 
BB - plaatsen binnen de driehoek Utrecht - Arnhem - Harderwij k (inclusief Apeldoorn) 
CC = elders in het land 
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Inn de hoofdstukken zes, zeven en acht worden de resultaten van de analyse van tien 
vann de vijfentwinti g interviews beschreven. De analyses van drie interviews met 
respondentenn die een 'insititutiona l transition' maakten presenteerden we reeds in 
hoofdstukk 1. We motiveren de selectie van de interviews. 
Vann de negen interviews gehouden met mensen uit de Gereformeerde Gemeenten 
zijnn vij f interviews in de analyse meegenomen. Twee gesprekken vielen af omdat 
dee geïnterviewden meer  als kenners in het gesprek stonden dan dat zij  zicht gaven 
opp hun persoonlijk beleven. Bij  de andere twee gesprekken was de kwaliteit van de 
gespreksrelatiee onvoldoende, waardoor  het gesprek te oppervlakkig bleef. 
Vij ff  van de zes gesprekken met mensen uit de Gereformeerde Gemeenten in 
Nederlandd zijn geanalyseerd. Eén gesprek viel af omdat de gespreksrelatie met de 
vrouww een bias vertoonde: zij  had al eerder  zijdelings geparticipeerd in een 
onderzoekk en nam vanuit die rolinvullin g deel aan het onderzoek. 
Vann de vij f interviews met mensen uit de Oud Gereformeerde Gemeenten zijn er 
driee geanalyseerd. Eén viel af omdat dit gesprek niet op band opgenomen mocht 
worden.. De status van het gemaakte herinneringsverslag was zo verschillend van de 
overigee interviews, dat we meenden dat analyse niet zinvol was. Een ander  gesprek, 
mett  een zegspersoon in deze kring, is niet in de analyse opgenomen omdat de man 
voornamelijkk  vertelde over  de groep en minder  over  de eigen beleving. 
Geenn van de geïnterviewden uit de categorie 'anders' is in de analyse meegenomen. 

Inn overzicht 5.2 typeren we de respondenten, waarop de empirische hoofdstukken 
zes,, zeven en acht zijn gebaseerd. De typering geschiedt aan de hand van de 
(achtergrond)kenmerkenn kerkgenootschap, opleidingsniveau, geografische ligging 
enn zelftypering van de geestelijke staat. Bij  de typering van de 'geestelijke staat' 
vann de respondent wordt uitgegaan van 'self-reports'. In het 'self-report'  geeft de 
geïnterviewdee aan hoe hij , gebruikmakend van het religieuze betekeniskader, 
zichzelff  percipieert en positioneert ten overstaan van anderen. Noch de wijze 
waaropp de persoon door  anderen gepercipieerd en ontvangen wordt, noch een 
oordeell  over  de juistheid van de zelfbeoordeling en positionering doen hier  ter 
zake. . 

5.4.. Opzet van de analysehoofdstukken 
Dee 'selfreports' van de geïnterviewden betreffende hun geestelijke staat vormen het 
uitgangspuntt  voor  de toekenning van geïnterviewden aan de stadia van het 
heuristischh model. De idee om deze toekenning te baseren op 'selfreports' is 
gelegenn in het feit we met dit onderzoek willen exploreren op welke wijze de 
zelfervaringg en het individuele ervaren gestructureerd worden vanuit 
betrokkenheidd op het devotioneel model. We veronderstellen dat het narratief van 
hett  individu de zelftypering plausibiliteit verleent en legitimeert; hierbij  staat het 
heuristischh model ten dienste van de exploratie. 
Dee beschrijving van de empirische data, in de hoofdstukken zes, zeven en acht, 
neemtt  de verschillende stadia van het model als uitgangspunt Hoofdstuk zes betreft 
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stadiumm één: het kennisnemen van. In dit hoofdstuk beschrijven we de analyses 
vann de gesprekken met Trade, Frank en Esther. Zij  beschrijven zichzelf als 
'onbekeerd'.. In hoofdstuk zeven beschrijven we de analyse van de gesprekken met 
Josine,, Joris en Eva. Ieder  van hen heeft aangegeven dat er  'iets veranderd is'. In 
hett  heuristisch model vallen zij  in het tweede stadium van internalisering: 'het zich 
gedragenn als'. Het derde stadium van internalisering, 'een bepaald soort persoon 
zijn' ,, staat centraal in hoofdstuk acht Hier  worden de analyses besproken van de 
gesprekkenn met Vincent, Marit , Maarten en Arnoud. Ieder  van hen geeft aan 
bekeerdd te zijn. 
Dee zelmarratieven van Jeroen, Ferdinand en Theo werden in hoofdstuk één, in 
referentiee aan het stadiamodel van Rambo, geanalyseerd; zij  worden hier  niet 
nogmaalss besproken. 

Dee empirische hoofdstukken zijn gelijk van opzet: voorafgaand aan de presentatie 
vann de cases hernemen we in kort bestek de typering die in hoofdstuk vier  van het 
stadiumm van internalisering gegeven is. Vervolgens wordt per  respondent een 
samenvattingg gegeven van hetgeen hij  gezegd heeft over  bekering in het eigen 
leven156.. De daarop volgende analyse wordt gestructureerd door  referentie aan de 
zess dimensies van de narratieve benadering: verhaalachtige structuur, perspectief, 
ervarenn en verstaan, rolverdeling, positionering in relatie tot de interviewer  en 
publiek.. Afrondend worden de resultaten van de verschillende analyses gerelateerd 
aann de beschrijving die van het stadium gegeven is. We volgen hierbij  de zes 
puntenn die bij  ieder  stadium in het heuristisch model zijn aangegeven: A) fase van 
internalisering;;  B) responsiviteit: 'addressivity'  en 'answerability' ; C) emplotment; 
D)) factoren die een positieve bijdrage leveren aan internalisering; E) factoren die 
(mogelijk)) een obstakel vormen voor  internalisering; F) typering van de narratieven 
diee tot dit stadium behoren. De empirische hoofdstukken hebben een beschrijvend 
karakter .. In hoofdstuk negen relateren we de resultaten van de analyses aan de in de 
introducti ee geformuleerde onderzoeksvragen en evalueren we de veronderstellingen 
diee aan de benadering van bekering en de constructie van het heuristisch model ten 
grondslagg liggen. 

1566 Andere gedeelten uit het gesprek komen aan de orde voor  zover  deze relevant zijn in het licht van 
hett  'selfieport'  dat de geïnterviewde heeft gegeven betreffende bekering. 
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