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9.. Conclusies en evaluatie 

Dee wijze waarop het religieus (be)leven van hedendaagse bevindelijk 
gereformeerdenn gestructureerd wordt door  de weg der  bekering vormde de 
vraagg waarmee we deze studie startten. Met het beantwoorden van deze vraag 
leverenn we een bijdrage aan de lange traditi e van psychologisch onderzoek naar 
bekeringg (§ 1.1). De onderzoeksvraag betreft echter  niet alleen de studie van het 
process van bekering. Het is tevens een vraag naar  de wijze waarop mensen in 
referentiee aan een systeem van overtuigingen, commitments en afspraken komen tot 
zelfVerstaan. . 
Tenn einde deze bredere vraagstelling te beantwoorden, presenteerden we in 
hoofdstukk twee het conceptueel kader  waarmee we bekering in bevindelijk 
gereformeerdee krin g wilden benaderen. We wezen op a) de dialectiek tussen 
sociaall  collectief en individu (§ 2.2), b) het zelf als relationaliteit (§2.3) en c) 
verhalenn als ingang voor  het inzichtelijk maken van processen van 
betekenisconstructiee en zelfdefiniering in relatie tot anderen (§2.4). 
Inn hoofdstuk drie beschreven we de afspraken en handelingswijzen die gelden in 
hett  bevindelijk gereformeerde sociaal collectief (§ 3.1), de overtuigingen waarop 
dezee terug zijn te voeren en de globale structuur  van het devotioneel model (§ 3.2). 
Hiermeee legden we de basis voor  het heuristisch model dat in hoofdstuk vier  is 
geïntroduceerd.. In § 4.1 werkten we de verandering in plotstructuur  inhoudelijk uit. 
Inn § 4.2 openden we een godsdienstpsychologisch perspectief op bevinding en in § 
4.33 werkten we het heuristisch model uit. In dit model begrijpen we het in 
referentiee aan een systeem van overtuigingen, commitments en afspraken komen tot 
zelfVerstaann als een intemalisatieproces. Dit proces wordt mogelijk in het licht van 
dee fundamentele responsiviteit van de mens. In de internalisering onderscheidden 
wee drie stadia: a) stadium 1: het kennisnemen van; b) stadium 2: het zich gedragen 
als;;  en c) stadium 3: een 'bepaald soort persoon* zijn. We typeerden ieder  stadium 
naarr  de processen die werkzaam zijn in de internalisering. 
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Inn de hoofdstukken zes, zeven en acht werd verslag gedaan van de analyse van de 
verhalenn van respondenten die op grond van 'selfreports' aan de drie stadia van het 
modell  waren toegewezen. Ieder  datahoofdstuk werd afgesloten met een typering 
vann het betreffende stadium naar  de processen die werkzaam zijn in de 
internalisering. . 

Inn dit hoofdstuk komen we tot een afronding. We reflecteren in § 9.1 op de bijdrage 
diee deze studie levert aan de psychologie van de bekering. Bevindelijk 
gereformeerdee bekering benaderen we daartoe als een specifieke vorm van het type 
bekeringg dat aangeduid wordt als 'intensification' . De resultaten van ons onderzoek 
wordenn geëvalueerd naar  de mate waarin ze een nader  licht werpen op de stadia 
'interaction**  en 'commitment' uit het model van Rambo. 
Inn § 9.2 hernemen we de vraag naar  de wijze waarop mensen in referentie aan een 
systeemm van overtuigingen, commitments en afspraken komen tot (een verandering 
in)) zelfverstaan. We geven een samenvattende beschrijving van de resultaten van 
dee analyse van het empirisch materiaal. 
Inn § 9.3 komen we terug op de onderzoeksvraag. 
Dee vooronderstellingen die we op basis van de resultaten van sociaal 
wetenschappelijkk  onderzoek naar  bekering in § 1.1.4 formuleerden, hernemen we 
inn § 9.4. We bevragen de geldigheid van deze vooronderstellingen voor  het 
bestuderenn van bevindelijk gereformeerde bekering. 
Evaluatiee van de werkwijze geschiedt in § 9.5. 

9.1.. Bevindelijk gereformeerde bekering als 'intensification' 
Opp basis van de drie in hoofdstuk 1 gepresenteerde cases typeerden we bekering in 
bevindelijkk  gereformeerde krin g als 'intensification' . In § 4.1 en § 4.2 beschreven 
wee 'intensification' als het vormgeven aan de morele carrière van bekeerde. De 
routee van de morele carrière is in bevindelijk gereformeerde krin g neergelegd in het 
devotioneell  model: de weg der  bekering. De uitwerkin g die het gaan van die 
routee heeft, werkten we uit als een verandering in oriëntatie in het leven ofwel een 
veranderingg in emplotment. In de bestendiging van die verandering in emplotment 
spelen,, volgens Rambo (1993), 'inkapseling' en de dialectiek tussen 'wi l en 
overgave',, vallend binnen respectievelijk de stadia 'interaction' en 'commitment', 
eenn rol. In § 9.1.1 werken we uit welke inzichten deze studie oplevert bij  de nadere 
specificatiee van processen die werkzaam zijn in het stadium 'interaction' . In § 9.1.2 
doenn we hetzelfde voor  het stadium 'commitment'. In § 9.1.3 geven we aan welke 
bijdragee deze studie levert aan het inzichtelijk maken van processen die werkzaam 
zijnn in het type bekering dat aangeduid wordt als 'intensification' . 

9.1.1.. 'Interaction ' 
Ramboo (1993) geeft aan dat groepen die een betekenissysteem bemiddelen, 
getypeerdd kunnen worden naar  de aard, de mate en de wijze van inkapseling van 
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hett individu. Analyse van de in de inkapseling werkzame processen geeft zicht op 
dee wijze waarop de persoonlijke betrokkenheid van het individu bestendigt. 
Inkapselingg kan volgens Rambo drie vormen aannemen: fysieke inkapseling, 
socialee inkapseling en ideologische inkapseling. Aan de bestendiging van het 
perspectieff  in het persoonlijk leven dragen vier dimensies van interactie bij: 
relaties,, rituelen, retoriek en rollen. Relaties creören emotionele verbondenheid en 
voorzien,, wanneer ze de werkelijkheidswaarneming ondersteunen, in een 
plausibiliteitsstructuur.. Rituelen helpen mensen om zich te verbinden aan, te 
integrerenn in en zich te identificeren met de nieuwe wijze van leven. Retoriek 
voorziett in een interpretatief systeem, van waaruit betekenis gegeven kan worden 
aann gebeurtenissen. Rollen tenslotte consolideren de persoonlijke betrokkenheid 
doordatt aan het individu een specifieke missie wordt toegewezen. 

9.1.1.1.. Inkapseling 
Inn § 3.1 gaven we aan dat door een toename in geografische spreiding en mobiliteit 
inn bevindelijk gereformeerde kring veel minder dan vroeger sprake is van fysieke 
inkapseling.. Sociale inkapseling is veelal de eerste 12 tot 18 jaar van het leven 
gegarandeerd,, althans wanneer kinderen reformatorisch onderwijs ontvangen. In 
hett volgen van beroepsopleidingen en het vinden van werk komen contacten met 
andersdenkendenn tot stand. Afhankelijk van persoonlijke keuzes worden in de 
vriendengroepp ook mensen met een andere kerkelijke achtergrond opgenomen. 
Indienn dit gebeurt, heeft dit consequenties voor de wijze waarop mensen in de 
eigenn traditie staan. 
Dee wijze waarop het bevindelijk gereformeerde sociaal collectief kerkleden aan 
zichh poogt te verbinden, kan aangeduid worden als ideologische inkapseling: door 
inn kerkgangers een absoluut geldend wereldbeeld en betekenissysteem te 
cultiveren,, poogt men bij hen interne afweer op te bouwen tegen andere 
betekenissystemen.. Hierbij wordt de zuiverheid van het eigen systeem en de 
noodzaakk van het bewaren van de waarheid tot hoogste doel gesteld. Mensen 
wordenn getraind in het aannemen van een afhoudende en kritische houding ten 
opzichtee van de assumpties, methoden en waarden van de 'vreemde' ideologie of 
dee omliggende wereld. Rambo (1993, pp.106-107) geeft aan dat dit mogelijk 
resulteertt in een gesloten en rigide 'mind-set'. 

Inn bevindelijk gereformeerde kring wordt de noodzaak van het bewaren van de 
zuiverheidd van het systeem en het bewaren van de waarheid niet gelegitimeerd als 
eenn sociale noodzakelijkheid die ten dienste staat van het behoud van het systeem. 
Dee noodzaak wordt ervaren als een persoonlijke en collectieve existentiële noodza-
kelijkheid. . 
Dee persoonlijke noodzakelijkheid van het bewaren van de zuiverheid en de 
waarheidd van het systeem is gelegen in de overtuiging dat de mens slechts wordt 
zoalss hij bedoeld is, wanneer hij zich op de juiste wijze tot God verhoudt Met deze 
juistee wijze van in relatie staan tot God is het eeuwig wel of het eeuwig wee 

243 3 



Hoofdstukk 9 

gemoeid.. In de gesprekken met Jeroen, Ferdinand, Theo, Josine en Maarten komen 
overwegingenn van deze aard aan de orde. 
Dee collectieve existentiële noodzakelijkheid van het bewaren van de zuiverheid en 
dee waarheid van het systeem is verbonden met a) de goddelijke almacht en b) de 
uitverkiezing. . 
Add a) Natuurverschijnselen, rampen, oorlogen etc. worden in bevindelijk gerefor-
meerdee kring niet alleen vanuit een wetenschappelijk rationeel standpunt beschre-
ven,, zij krijgen ook een theologische en soms een eschatologische duiding. 
Add b) God heeft van eeuwigheid besloten (dat wil zeggen van voor de 
schepping)) wie bekeerd zal worden en wie verworpen. Hiermee ligt het getal der 
bekeerdenn vast. Zolang dit getal niet vervuld is zal de aarde blijven bestaan, immers 
Godd moet aan Zijn eer komen. Daartoe moet het getal der bekeerden vervuld 
worden.. Wanneer de zuiverheid van de leer niet gewaarborgd wordt, zullen mensen 
niett meer op de juiste wijze worden toegebracht. Het signaleren van 'nieuwe 
waarlijkk bekeerden' geldt als teken van hoop voor mens en maatschappij: 'tot op 
hedenn is het getal nog niet vervuld en is bekering wellicht ook mogelijk voor mij'. 
Dee hoop betreft ook de wereld, deze zal zolang er nog mensen toegebracht 
wordenn blijven voortbestaan. 
Beidee aspecten komen met enige regelmaat in het Reformatorisch Dagblad aan de 
orde.. In de gesprekken zijn ze niet of niet prominent aan de orde geweest. 

Menn kan niet veronderstellen dat de ideologische inkapseling compleet is. Dit zou 
inhoudenn dat bevindelijk gereformeerden geen enkele kennis zouden hebben van, 
nochh enige loyaliteit zouden voelen met andere betekenissystemen. Niettemin 
draagtt de mate waarin men de overtuiging is toegedaan dat het bewaren van de 
zuiverheidd en de waarheid van het systeem zowel persoonlijk als collectief 
existentieell  noodzakelijk is bij aan de geslotenheid van de 'mind-set\ 
Inn de gesprekken met Jeroen, Ferdinand, Trude, Frank, Josine en Joris kwam de 
inkapselingg aan de orde. Enerzijds wordt zij als prettig ervaren (Jeroen) en meent 
menn dat ze behouden dient te worden (Ferdinand). Anderzijds ziet men dat 
inkapselingg zelfbewuste positionering in de groep en de bredere maatschappelijke 
contextt in de weg kan staan. In dit licht is het wenselijk dat onderzoek verricht zou 
wordenn naar bijvoorbeeld de psychologische oorsprong en (dis)functionaliteit van 
defensievee reacties in de confrontatie met 'de bredere context' zoals: rigiditeit in 
opvattingenn (Ferdinand), fragmentatie van levensgebieden (Jeroen) en 
zelfdevaluatiee en vervreemding (Trude). Daarnaast is het, gezien de recente 
discussiee rond mediagebruik interessant de constructieve psychologische 
weerbaarheidd nader te bestuderen die zichtbaar werd in de wijze waarop Frank, 
Josinee en Joris in contact treden met de bredere maatschappelijke context. 

9.1.2.. Bestendiging van het perspectief 
Wanneerr inkapseling gerealiseerd is, dragen volgens Rambo (1993, p.107) vier 
dimensiess van interactie bij aan de bestendiging van het perspectief. We gaan na in 
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hoeverree de vier  dimensies, namelijk relaties, rituelen, retoriek en rollen, bijdragen 
aann de morele carrière van 'de weg der bekering'. 

Relaties Relaties 
Ramboo wijst in het stadium 'encounter'  op de rol die leeftijdgenoten en 
charismatischh leiders spelen in het aangaan van contacten met een nieuwe groep. In 
dezee studie wordt zichtbaar  dat blijvende participati e in het bevindelijk 
gereformeerdee sociaal collectief en 'intensification' veelal wortelen in de 
opvoeding.. Het appèl tot bekering komt tot ieder  die tot dit sociaal collectief 
behoort.. In de morele carrière van 'de weg' spelen intergenerationele verbanden 
eenn voorname rol. Zo wijzen zowel Mari t als Eva op de lijn  door de generaties 
heenheen en vraagt Jeroen zich af of hij  niet slechts als steigerhout zou dienen. 
Tenn aanzien van de intergenerationele bemiddeling1*6 van de traditi e en ontstaan 
vann het verlangen naar  bekering wijzen we op a) de gerichtheid in de religieuze 
betrokkenheidd (vergelijk Sundén, 1985, pp. 138-143); b) de aard en wijze van 
bemiddelingg (Alma, 1998); en c) de houding die de bemiddelaar  in het proces van 
bemiddelingg aanneemt (Holm, 1990). 

Add a) De gerichtheid in de betrokkenheid 
Sundénn (1985) maakt onderscheid tussen rollenmensen en leermensen. De eersten 
zijnn in hun godsdienstige betrokkenheid gericht op rollen en verhalen. Zij  hebben 
eenn groot arsenaal aan identificatiemogelijkheden tot hun beschikking waardoor  de 
Godd - Mens relatie mogelijk eerder  ervaren wordt (Mari t en Maarten). 
Dee leermensen hechten aan leer  en dogma. Hun betrokkenheid (Ferdinand) richt 
zichh met name op wat mag, behoort, moet. Zij  hebben minder 
identificatiemogelijkheden. . 
Add b) Aard en wijze van bemiddeling 
Refererendd aan de inzichten van Alma (1998) stellen we de vraag naar  de aard en 
wijzee waarop de traditi e bemiddeld is. Is er  sprake is van verbale bemiddeling of 
vann totale bemiddeling? In verbale bemiddeling ligt het accent op de religieuze 
traditi ee als leer: de ge- en verboden. Wanneer  de godsdienst vanuit conformisme 
verbaall  bemiddeld wordt, ervaart men in het godsdienstig handelen geen 
aanwezigheidd van God. Er komt geen antwoord op de vraag hoe God en wereld met 
elkaarr  te verenigen zijn (Alma, 1998, p.24). 

1KK  Bemiddeling van de traditi e wordt wel aangeduid als 'het overdragen' van de traditie . In de 
psychologiee wordt met overdracht (ook) het proj«aiemechanisrae aangeAiid dat weikzaam is w a n i ^ 
verwachtingen,, conflicten, interactiepatronen etc. voorkomend in eerdere relaties (on)bewust latere 
relatiess en interactiepatronen gaan structureren. Een tweede connotatie bij  het concept 'overdracht' is 
datt  het een eenzijdig proces is waarbij  A iets overdraagt op B. Omwill e van beide connotaties hanteren 
wee in wat volgt het concept 'bemiddeling*. Dit conceptt  geeft aan dat er  sprake is van een zender  die een 
middenpositiee inneemt tussen traditi e en individu . In het dagelijks taalgebruik wordt het woord 
'bemiddeling''  veelal gehanteerd in situaties van conflict De associatie van het innemen van een 
tussenpositiee in een conflict is hier  niet beoogd. 
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Bijj  totale bemiddeling is er  zowel aandacht voor  de leer  als voor  een daarmee in 
overeenstemmingg zijnde levenswijze. Door  'levende voorbeelden' krijg t men zicht 
opp de wijze waarop God en wereld betekenisvol met elkaar  in relatie staan. 
Add c) Houding van de bemiddelaar  in het proces van bemiddeling. 
Dee houding van de bemiddelaar  betreft de interactieprocessen middels welke de 
traditi ee bemiddeld wordt. Is er  sprake van: I) onzekere bemiddeling die gekenmerkt 
wordtt  door  toevalligheid en inconsequentie?; II ) zekere bemiddeling die getypeerd 
kann worden als 'het geven van het goede voorbeeld'? of III ) te zekere bemiddeling 
waarbijj  de bemiddelaars autoritair  zijn en de overdracht van cognitieve en 
affectievee religieuze inhouden door  hen geremd wordt? (Holm in Alma, 1998 
p.25). . 
Holmm meent dat totale bemiddeling door  zekere bemiddelaars de mogelijkheden 
biedtt  om te komen tot een bewuste keuze voor  de traditi e en het ontwikkelen van 
eenn persoonlijke relatie met God. Het empirisch materiaal van deze studie laat 
echterr  zien dat er  geen sprake is van een rechtlijnig e relatie tussen 
bemiddelingsrelatiee en religieuze betrokkenheid. Totale bemiddeling door  derden 
enn andere wijzen van interacteren met derden kunnen de ervaringen en 
uitdrukkingswijze nn die in de eerste relaties vorm hebben gekregen (Trade en 
Frank)) compenseren. Tevens kan het zo zijn dat de kwaliteit van de relatie met God 
a)) een voortzetting is van de kwaliteit van de relatie met de eerste verzorgers; of b) 
dee kwaliteit van de relatie met de primair e anderen compenseert (Ullman, 1989). 
Ookk de voorstelling die in de kerkelijk e gemeenschap van God bestaat is van 
invloedd op het al dan niet tot stand komen van een persoonlijke relatie met God. De 
doorwerkingg van de kerkelijk e voorstelling op de persoonlijke relatie met God 
wordtt  medebepaald door  de mate waarin godsbeelden bemiddeld door  primair e 
anderenn en interactiepatronen in de eerste relaties overeenkomen met de 
godsbeeldenn en de wijze van bemiddeling in de gemeenschap1'7. Dit houdt in dat de 
kwaliteitt  van de bemiddelingsrelatie kan compenseren voor  het vanuit de 
gemeenschapp bemiddelde godsbeeld. Het is eveneens mogelijk dat het godsbeeld 

Complicerendee factor  in dit geheel is dat de in bevindelijk gereformeerde krin g gegeven voorstelling 
vann de relatie met God soms een ambivalente kwaliteit heeft (we zagen dit bij  Jeroen, Theo en 
Maarten).. Enerzijds wordt gezegd dat God een mens 'om niet'  tot zich trekt Anderzijds geeft men aan 
datt  God een jaloers God is die een zekere wijze van handelen van mensen eist en die, indien Hij  dit 
nodigg acht, Zij n (al)macht in zal zetten om de gerichtheid van mens (en wereld) naar  Zij n hand te 
zetten.. Zo zeg Theo: plat op de grond, dat is waar een mens moet komen. Maarten geeft aan: dat de 
HeereHeere ons nog maar steeds laag houdt, want we weten hoe we het gekregen hebben. 
Bijj  mensen wier  relatie met (de eerste) belangrijke anderen getekend wordt door een gemis aan 
basisvertrouwenn en ambivalentie kan het beeld van een almachtige veeleisende jaloerse God angst en 
ontzagg inboezemen. Het godsdienstig handelen van deze mensen is mogelijk angst-gemotiveerd 
handelen::  angst voor de almacht, angst voor  verlies van relatie, angst voor  afwijzing. Wanneer de 
kwalitei tt  van de eerste relaties gekarakteriseerd wordt door  veilige hechting en vertrouwen, kan het 
individ uu vanuit basisvertrouwen de relatie met deze almachtige veeleisende en jaloerse God zoeken. 
Bijj  Mari t zagen we dat zij  de ziekte die haar  trof had leren duiden als een vaderlijke kastijding. In de 
toeeigenendee uitspraak Hij  wil Zijn kind weer bij zich hebben, zet ze deze aanvankelijk als negatief 
ervarenn gebeurtenissen in als een bevestiging en bestendiging van een op vertrouwen gebaseerde Vader 
-- kind relatie. 
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vann de gemeenschap en de kwaliteit van bemiddeling in de gemeenschap beelden 
enn tekorten in de primaire bemiddelingsrelatie compenseert 

Rituelen n 
Toetredingsrituelenn waarin het oude terzijde wordt gesteld en het nieuwe wordt 
aangenomenn (Jeroen en Theo) worden door Rambo aangemerkt als krachtige 
instrumentenn in de bestendiging van het nieuwe perspectief. 
Inn bevindelijk gereformeerde kring werkt de voorbereiding op en het vieren van het 
Heiligg Avondmaal als een periode van intensievere betrokkenheid op de 
persoonlijkee godsdienstige betrokkenheid. Deze periode wordt, afhankelijk van de 
positiee die men inneemt op de weg, verschillend beleefd. Tot alle kerkgangers 
komtt het appèl om intensief te reflecteren op het eigen geloofsleven en de vraag: 
kann ik aangaan? 
Dee eerste avondmaalsgang werkt veelal als een overgangsritueel. Vincent, Marit en 
Maartenn geven aan dat ze voorafgaand aan de eerste avondmaalsgang onrustig 
waren.. Verlangen en vrees wisselden elkaar af. Zij waren er op gericht zekerheid te 
krijgenn rond het gerechtigd zijn om aan te gaan. Bij de feitelijke gang naar de 
tafell  vallen de obstakels weg, ze gaan. Tijdens of na de eerste gang naar het 
avondmaall  hebben Joris, Vincent, Marit en Maarten een religieuze ervaring. Deze 
ervaringg leidt ertoe dat zij zich het zondaar zijn voor God toe kunnen eigenen 
enn kunnen doorleven. In het handelen komt de affectieve doorleving van het 
sacramentt en de daarmee verbonden zekerheid in het geloof tot stand. Over de 
avondmaalsgangg na de eerste (paar) keer wordt weinig meer gezegd. Deelname kan 
theoretischh gezien worden als een bestendingingsritueel. 

Retoriek k 
Inn bevindelijk gereformeerde kring delen en hanteren bekeerden en onbekeerden 
hetzelfdee interpretatiekader. De bevindingen in het onderzoek geven aan dat de 
uitspraakk van Van de Ketterij (1972 p.14), dat de Tale Kanaans gezien moet 
wordenn als hèt instrument om tot kennis van God en goddelijke zaken te komen, 
uitgelegdd moet worden. Het is immers niet zo dat kennis van en het kunnen 
beschikkenn over het instrument (de Tale Kanaans) automatisch tot persoonlijke 
(ervarings)) kennis van God en goddelijke zaken leidt. Noch is het zoals dr. Post het 
voorsteldee in zijn lezing op een SRB-avond in 1999 (verslag in het Reformatorisch 
Dagblad,, 16 januari 1999) dat 'iemand zodra hij is wedergeboren ook een nieuwe 
Talee krijgt aangereikt'. De Tale is immers bekend bij en beschikbaar voor ieder 
diee tot de bevindelijk gereformeerde stroming behoort. 
Dee kern van de uitspraak 'dat de Tale Kanaans het instrument is om tot kennis 
vann God en goddelijke zaken te komen', betreft niet de objectieve bekendheid met 
dee Tale, maar de subjectieve toeëigening van de Tale. Het onderscheid tussen 
beidee vormen van gebruik van de groepstaal wordt zichtbaar in het appèl dat Trude 
ervaartt wanneer ze ziekte en de auto-ongelukken beschrijft als roepstemmen. 
Dezee roepstemmen stellen haar voor de keuze tussen naar de roepstem luisteren 
enn iets in je leven te veranderen, of doorleven zoals voorheen. Verondersteld wordt 
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datt iemand die de Tale hanteert de keuze tot verandering van oriëntatie heeft 
gemaakt.. Het individu dat geleerd heeft om gebeurtenissen in het leven te 
verbindenn met de zegswijzen van de Tale, eigent zich de betekenisstructuren meer 
enn meer toe (zie bijv. Josine als het gaat over het snoeien van de landman). Hij 
komtt tot kennis van God en goddelijke zaken naar de mate waarin hij in staat is om 
dee betekenis van gebeurtenissen geduid in termen van de Tale, als betekenisvol te 
ervarenn en toe te eigenen. Gegeven het keuze-element en het leerproces in de 
betekenisgevingg is de Tale een taal van ingewijden en 'het belangrijkste 
communicatiemiddell  in de uitwisseling tussen vromen' (Van de Ketterij, 1972, 
p.13).. De keerzijden van dit hanteren van een taal voor ingewijden betreffen a) het 
ontstaann van een probleem in de communicatie over het godsdienstig beleven 
tussenn nog niet bekeerden en bekeerden en b) het modelreproducerende karakter 
vann getuigenissen die met gebruikmaking van de Tale verteld worden. De 
persoonlijkee component wordt nog slechts zichtbaar in de accenten die gelegd 
worden. . 

Rollen n 
Mett de interactiecomponent 'rollen' geeft Rambo aan dat het toewijzen van rollen 
dee persoonlijke betrokkenheid van mensen op het sociale en het betekeniskader 
consolideert.. In het vormgeven aan de rol combineert het individu alle elementen 
diee de (nieuwe) levenswijze mogelijk maken, zowel wat betreft de overtuigingen 
alss het netwerk van relaties. 
Dee betrokkenheidverhogende werking van het toebedeeld krijgen van een rol 
binnenn het sociaal collectief is in bevindelijke kring op alle niveaus van 
internaliseringg werkzaam. Het is echter niet zo dat alle rollen voor iedereen 
toegankelijkk zijn. Zo kunnen in bevindelijk gereformeerde kring de kerkelijke 
ambtenn van predikant en ouderling slechts bekleed worden door bekeerde mannen. 
Hierbijj  wordt belang gehecht aan het persoonlijk getuigenis van bekering en de 
roepingg tot dit specifieke ambt. Vrouwen, nog niet bekeerden en mensen die aan 
hett begin van hun geestelijke weg staan, kunnen binnen de kerkelijke gemeenschap 
opp een minder prominente maar wel zinvolle wijze1" uitdrukking geven aan hun 
betrokkenheidd op het sociaal collectief en de daarbinnen voorgestane overtuigingen 
enn afspraken. Deze wijzen van uitdrukking geven aan de persoonlijke 
betrokkenheidd voorzien in externe regulatie van momenten om stil te staan bij het 
religieuzee beleven. 
Wee hebben er reeds op gewezen dat het vanuit professie of ambt veelvuldig bezig 
zijnn met godsdienst niet noodzakelijk een bijdrage levert aan de persoonlijke 
religieuzee betrokkenheid. Wanneer men hier niet op bedacht is, kan het voorkomen 
datt de eigen godsdienstige betrokkenheid verwaarloosd wordt. Indien het 

Bijvoorbeeldd door  te participeren in of leiding te geven aan kerkelij k kinder-jeugd- en jongerenwerk 
off  de kerkelijk e mannen- of vrouwenvereniging, het bezoeken van zieken, het schoonmaken van de 
kerk,, het voorzienn in de 'catering' bij  kerkelijk e activiteiten etc. Via al deze ingangen zijn mensen in de 
gelegenheidd om uitdrukkin g te geven aan hun sociale en godsdienstige betrokkenheid in het bevindelijk 
gereformeerdee sociaal collectief. 
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professioneell  en religieus functioneren met elkaar  op gespannen voet staan, kan dit 
ertoee leiden dat men a) besluit zich uit één van beide collectieven terug te trekken, 
off  b) beide ervaringswerelden middels fragmentatie als gescheiden 
ervaringswereldenn naast elkaar  laat bestaan (Zie Jeroen in Hl) . Uit de gesprekken 
mett  Frank, Josine en Joris komt naar  voren dat de spanning tussen professioneel en 
religieuss functioneren ook kan leiden tot een zelfreflectieve positionering in het 
maatschappelijkee én het religieuze veld. 

9.1.2.. 'Commitment' 
Ramboo (1993) typeert het stadium 'commitment1 als het stadium waarin het nemen 
vann beslissingen centraal staat. De keuzemomenten impliceren dat diverse 
betrokkenhedenn tegen elkaar  worden afgewogen en dat er  (wellicht) pijnlijk e 
keuzess voor  het zelf gemaakt worden. Het meest pijnlijk e aan dit stadium is dat 
nadatt  de keuzes gemaakt zijn, oude loyaliteiten niet als sneeuw voor  de zon 
verdwijnen,, maar  voortdurend de kop opsteken. De verandering in 
loyaliteitsverhoudingenn wordt daarmee tot een voortdurende strij d tussen wil en 
overgave.. Tot de processen die vorm krijgen in het stadium 'commitment' rekent 
Ramboo ook het komen tot een getuigenis en de veranderende motivatie voor  de 
veranderingg van het zelf. 

9.1.2.1.. 'Commitment' en de morele carrière van de weg 
Hett  vormgeven aan een morele carrière berust niet altij d op een bewuste keuze 
maarr  kan ook onbewust en onbereflecteerd tot uitdrukkin g komen. Uit de 
gesprekkenn met Josine, Joris, Eva en Mari t komt naar  voren dat zij  zich op een 
gegevenn ogenblik uitgenodigd voelden om er  maar  aan te beginnen: laat maar zien 
datjedatje het wilt. Dit wilsgestuurd alsof-handelen berust op regelmaat en discipline. 
Hett  wordt tevens gemotiveerd door  de progressieve (hoopvolle) verhaallijn van het 
devotioneell  model en (eventueel) vanuit de ervaring dat God werkelijk betrokken is 
opp het eigen leven. 
Opp grond van deze waarnemingen zou men kunnen concluderen dat het vormgeven 
aann de morele carrière van de weg slechts zou berusten op een keuze en dat men 
duss op basis van wilskracht 'bekeerd zou kunnen worden'. Bij  deze conclusie zijn 
echterr  kanttekeningen te plaatsen. 
a)) Bekeerden geven, terugkijkend, aan dat de feitelijk e verandering niet het werk 
vann hun handen is. De feitelijk e verandering kan niet toegeschreven worden aan het 
handelenn van één van beide actores (God of mens) maar  komt voort uit de gedeelde 
intentionaliteitt  (§ 2.3) van de interactie tussen God en mens. 
b)) Er  zijn mensen die menen dat zij  zich letterlij k en figuurlij k in de weg 
stellen,, toch komen zij  niet tot de gewenste ervaring. Bestudering van de 
stimulansenn en de obstakels in het vormgeven aan 'de weg' laat de invloed zien die 
uitgaatt  van I) de wijze van betrokkenheid (verbaal of totaal); II ) de 
vertrouwenskwaliteitt  van de bemiddelingsrelatie en III ) de discrepantie tussen 
Godsvoorstellingenn die in verschillende sociaal collectieven bemiddeld worden. De 
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dri ee punten kunnen een obstakel vormen in het toeeigenen. Tevens kan het zo zijn 
datt  overtuigingen behorend tot en betrokkenheid in andere sociaal collectieven de 
betrokkenheidd op het godsdienstige sociale collectief overstemt Aan de invloed die 
uitgaatt  van de kwaliteit van de bemiddelingsrelatie zitten twee kanten. 
1)) In de wijze waarop men vormgeeft aan de betrokkenheid op de godsdienst komt 
terugg op welke wijze de godsdienst bemiddeld werd. Zo zei één van de 
geïnterviewdenn 'dat gaat vaak van geslacht op geslacht he. Als je natuurlijk een 
vadervader hebt die zegt, ja maar jongen, tegen zijn kinderen, tegen zijn vrouw, aan 
tafeltafel bij het bijbellezen jah, wat was het toch aangenaam vanochtend aan tafel, ik 
kankan er niet vanaf blijven. Als zijn kind zou zeggen, pap, u gaat aan het avondmaal 
he.he. Ja mijn kind ik kan er niet vanaf blijven, de Heere moet de mijne zijn en daar 
benben ik zo blij  mee. En nou zo 'n kind gaat natuurlijk later ook veel makkelijker dan 
wanneerwanneer je opgevoed wordt door een vader en moeder: pa gaat u niet aan het 
avondmaal,avondmaal, nee, m 'n kind, nee, dat is alleen voor gods volk hoor. Ja maar papa, 
benben u niet van gods volk... nee m 'n jongen je vader is onbekeerd... Begrijp je wel. 
DatDat is een ontzettend groot verschil, zeker als de Heere de opvoeding zegent.' 
2)) In de wijze waarop men de relatie tussen God en mens conceptualiseert en 
vormgeeftt  werkt de kwaliteit van de interactie met de eerste belangrijke anderen 
door.. Wanneer  het individu in het vormgeven aan relaties met primair e anderen 
gewendd is interactiepatronen te hanteren waarin affectie en geborgenheid geboden 
wordenn wanneer  voldaan is aan 'eisen' en 'voorwaarden', kan dit het ervaren van 
Godss betrokkenheid op het eigen leven in de weg staan. Een belangrijk element in 
hett  gaan van 'de weg' is immers dat het individu leert dat hij  op grond van zijn 
godsdienstigg handelen geen recht kan doen gelden op het ervaren van het 'in relatie 
mett  God te staan'. Hij  kan bevinding niet afdwingen. 

9.1.2.2.. Dialectiek tussen wil en overgave 
Hoewell  in bevindelijk gereformeerde krin g de passiviteit van de mens in de 
bekeringg benadrukt wordt, wordt in de weg der  bekering de dialectiek tussen 
will  en overgave verondersteld. Van jongs af aan worden bevindelijk 
gereformeerdenn geconfronteerd met de verhaallijn dat zij , voor  zij  zullen sterven, 
zichtt  moeten hebben op de staat voor  de Heere. In de affectieve lading van 
dezee verhaallijn ligt de wortel van de spanningsvolle onrust en het gevoel van 
onvredee dat het geloofsleven kenmerkt: zoals het nu is, is het niet goed. 
Bijj  hen die nog niet bekeerd zijn, wordt deze onrust zichtbaar  in de vraag: waar 
gaatgaat mijn lust naar uit. Zij  die affectief betrokken zijn geraakt op de weg der 
bekeringg pogen de onrust op te heffen door  zich uit te putten in het gebruik van 
dee middelen. Bekeerden aanvaarden dat de spanning tussen godsdienstige en 
dagelijksee loyaliteiten in het gaan van de geestelijke weg blijf t bestaan"9. Deze 
spanningg draagt bij  aan de voortgang op 'de weg' en wordt zichtbaar  in de 

Bijj  (nog) niet bekeerden leidt het besef dat andere zaken voorrang hebben tot een diskwalificatie 
vann het eigen beleven. 
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voortdurendee afwisseling en inhoudelijke kleuring van ervaringen van ellende, 
verlossingverlossing en dankbaarheid De zekerheid die ze kennen in relatie tot God maakt 
datt  ze ook de onrust met vertrouwen tegemoet treden. Bij  bekeerden berust de 
overgavee op vertrouwen en zekerheid. Nog niet bekeerden zijn minder  in staat tot 
vertrouwensvollee overgave te komen. 

9.1.2.3.. Het getuigenis 
Eenn centraal element van het stadium 'commitment' vormt aldus Rambo (1993) het 
gevenn van een getuigenis. Het eerste en belangrijkste getuigenis, waar  men volgens 
hett  bevindelijk gereformeerde devotioneel model toe moet komen, is de doorleving 
enn de erkenning dat men zondig is voor  God190. Uit de interviews komt naar  voren 
datt  de ervaring van zondaar  zijn, noch de erkenning ervan vanzelfsprekend zijn. Zo 
voelenn zowel Vincent, Mari t als Maarten zich meer  door  verlangen 'getrokken' 
dann dat zij  zich zondig ervaren. Het toeëigenen van het zondaar  zij n voor 
Godd geschiedt in tweede instantie. Vincent en Mari t eigenen zich deze staat toe in 
dee religieuze ervaring tijdens het (eerste) Heilig Avondmaal. Maarten komt tot het 
toeöigenenn na de viering van het Heilig Avondmaal. Hij  is dan tevens bezorgd over 
watt  mensen over  hem denken. 

9.1.2.4.. Motivati e tot transformatie 
Ramboo (1993, pp. 14-15) onderscheidt zes motieven waarin bekering kan wortelen. 
Uitt  het empirisch materiaal van deze studie komt naar  voren dat in bevindelijk 
gereformeerdee kring: 
a)) Motieven tot bekering gevonden worden in schriftelijk e bronnen en levende 

voorbeelden; ; 
b)) De aanvankelijke betrokkenheid op de weg der  bekering vanuit 

onderscheidenn affecten gemotiveerd wordt: 
-- angst voor  het oordeel en de hel, 
-- verwondering dat Hij  een mens toch nog wil kennen, 
-- vrees dat het eigen leven betekenisloos zal zijn wanneer  men meent niet bij  te 
dragenn in het plan dat God met de wereld heeft, 
-- verlangen naar  heelheid. 
Dee persoonlijke zekerheid omtrent de bekering stoelt op affectieve ervaringen 
(Vincent,, Marit , Maarten en vergelijk Pratt, 1921, p. 149). 

" °° Hier  bestaat de kans dat men, mede onder  invloed van de wijze waarop men in de opvoeding 
getrachtt  heeft het bewustzijn van zondigheid te wekken, zondigheid in relatie tot God (verticale 
zondigheid)) gaat verwarren met zondigheid in relatie tot mensen (het tekort schieten in horizontale 
relaties.)) Een dergelijk brede opvatting van zondigheid kan gemakkelijk leiden tot een negatief 
zelfbeeldd (ik kan toch niets goed doen), terwij l de erkenning van zondigheid in relatie tot God (wanneer 
ervarenn in het licht van het evangelie) ook zou kunnen leiden tot verwondering en dankbaarheid. Het 
mogee duidelij k zijn dat de bemiddelingsrelatje en de interactiepatronen die deze relatie tekenen, in 
belangrijk ee mate van invloed zijn op de wijze waarop mensen omgaan met het fundamentele menselijk 
tekortt  in relatie tot de ander  en God als gevolg van het egocentrisme van de mens. 
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c)) Het beeld dat er  in de bekering sprake dient te zijn van een plotseling 
doorbrekendd inzicht (ofwel van een Paulusbekering) is niet bevorderlijk voor  de 
(herkenningg van de bekering in het persoonlijk leven (Jeroen, Frank, Joris). 

Worteltt  de aanvang van 'de weg der  bekering' in egocentrische motieven 
betreffendee zielsbehoud191, ervaringen van verlossing en dankbaarheid leiden ertoe 
datt  gaande 'de weg' het 'ter  ere Gods' meer  centraal komt te staan. 

9.1.3.. * Intensification' nader getypeerd 
Inn de uitwerkin g die we in de paragrafen 9.1.1 en 9.1.2 gegeven hebben van de 
bijdragee die het onderzoek naar  bekering in bevindelijke krin g heeft geleverd aan 
eenn nadere specificatie van de stadia 'interaction' en 'commitment' voor  het type 
bekeringg dat door  Rambo wordt aangeduid als 'intensification' , komt naar  voren 
dat: : 
-- Intergenerationele relaties en de kwaliteit van (interactiepatronen in) de eerste 

relatiess een belangrijke rol spelen in het mogelijk worden van de ervaring van 
bekering. . 

-- Existentiële motieven en het tot stand komen van een relatie met God een 
belangrijkerr  rol spelen dan sociale motieven in termen van groepstoebehoren of 
status. . 

-- Er  een verschuiving plaatsvindt van verbale betrokkenheid naar  totale 
betrokkenheid. . 

Wee hebben deze totale betrokkenheid getypeerd als het relatief dominant worden 
vann de morele carrière van 'de weg der  bekering'. De relatieve dominantie van 
dezee carrière wordt zichtbaar  in een verandering in de emplotment van het 
levensverhaall  en de gerichtheid in het dagelijks handelen. 

9.2.. Transformatie van het zelf 
Dee tweede vraag die we aan de algemene vraagstelling onderscheidden betreft het 
specificerenn van processen die werkzaam zijn in internalisering. Bij  de 
conceptualiseringg van internalisering leunden we zwaar  op het door  Jansz (1991), 
inn navolging van Harre (1983, 1986), geconstrueerde model. In deze paragraaf 
beschrijvenn we de specifieke kenmerken van de narratieven die binnen de 
verschillendee stadia van het model vallen (§ 9.2.1) en typeren we de werkzaamheid 
vann de door  ons aanwezig veronderstelde processen: responsiviteit en emplotment 
(§§ 9.2.2). Vervolgens gaan we in op de vraag of de specificatie van internalisering 
zichtt  geeft op de verandering in het zelf waarin bekering zichtbaar  wordt (§ 9.2.3). 
§§ 9.2.4 is gewijd aan de evaluatie van het model. 

1911 De uitgebreide prediking van de ellendestaat van de mens geeft hier  ook aanleiding toe. Zij 
dientt  er  volgens Vreugdenhil (1999, pp. 39-53) toe de zelfgenoegzaamheid van de mens open te 
breken. . 
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9.2.1.. Internalisering en kenmerken van het narratief 
Aann het onderscheiden van stadia in internalisering ligt de veronderstelling ten 
grondslagg dat de constructie en transformatie van het zelf tot stand komt doordat 
hett  individu zich dialectisch verhoudt tot het betekenissysteem waartoe hij  zich 
bekent.. In de wijze waarop het individu zich aan anderen presenteert komt het 
process van zelftransformatie tot uitdrukking . 
Inn de zelmarratieven van de geïnterviewden komt tot uitdrukkin g hoe zij  zichzelf 
enn de wereld om hen heen ervaren. De wijze waarop zij  gebeurtenissen en 
betekenissenn met elkaar  verbinden, geeft inzicht in de betekenisstructuren die zij 
hanteren.. Verondersteld wordt dat de stadia op elkaar  voortbouwen en dat kennis 
enn ervaringen opgedaan in een eerder  stadium de ondergrond vormen voor  het 
ervarenn op dit moment. We hernemen het schema uit § 8.1.5, om vervolgens de 
stadiaa te typeren aan de hand van de structuurkenmerken van de verhalen die 
verteldd worden in de sociaal-religieuze posities: 'nog niet bekeerd', 'verandering' 
enn 'bekeerd'. 

StadiumStadium 1: het kennisnemen van 
Mensenn die zich in dit stadium van internalisering bevinden nemen in het sociaal-
religieuzee veld de positie 'nog niet bekeerd' in. Het zelmarratief van hen die deze 
positiee innemen, laat het volgende zien: 

 'Nog niet bekeerden* zijn bekend met de inhoud van het betekenissysteem. Ze 
committerenn zich aan de met het betekenissysteem verbonden levensstijl. 

-- 'Nog niet bekeerden' doen de (constructieve) spanning in de religieuze 
verhaallijn ,, opgeroepen door  de gelijktijdighei d van uitverkiezing en eigen 
verantwoordelijkheid,, te niet door  stil te blijven staan bij  de existentiële 
consequentiess die verbonden zijn aan onrechtmatige toeSigening. Zij 
richtenn zich niet of in beperkte mate op het verwerven van bekering. De 
voorgehoudenn progressieve plotstructuur  wordt in geringe mate op het eigen 
levenn betrokken. Afhankelij k van de leer- dan wel rolortëntati e in de godsdienst 
enn de vrijhei d die men krijg t en neemt om het persoonlijk leven met het 
godsdienstigg plot te verbinden, neemt de helling van de godsdienstige verhaallijn 
toee (rol-orientati e en ruimt e in het toeëigenen) dan wel af (leer-oriëntatie en 
beperktee ruimt e in het toeeigenen). 

-- 'Nog niet bekeerden' verbinden zich actief aan het religieuze systeem, zij  nemen 
err  van harte aan deel. Toch getuigen de verhalen van een geringe affectieve 
betrokkenheidd op de morele carrière van de weg der  bekering en het tot stand 
komenn van een persoonlijke relatie met God. 
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Overzichtt  9.1 Kenmerken van de narratieven in de verschillende stadia van 
internalisering. internalisering. 

Verbaalachtigee structuur 
Structurerin gg van de tij d 
Patroonn van de tij d 
Aardd van de verbindingen 
Narratievee toon 

Perspectief f 
Reikwijdt ee van het perspectief 

Discoursee en metaforen van het devotioneel 
model l 

Ervarenn en verstaan 
Lichaam m 
Emoties s 

Rolverdeling g 
Auteur r 

Actores s 

'Nogg niet bekeerd"2' 
Stadiumm 1 
Hett  kennis nemen van193 

Lineair r 
Parallel l 
Contrast t 
Stabiliteit t 

Eigenn persoon 

Niett  verbonden met het eigen teven 

--
Niett  verbonden met eigen positie ten aanzien van 
dee weg 

Participant t 
Afstandd ten aanzien van bevinding / de weg 
Orientatiefiguren n 

Positioneringg in de interviewrelatie194 

Publiek k 
Verantwoording g 

Narratievee competentie 

Uitsprekenn van het eigen tekortschieten in het 
vormgevenn aan de godsdienst en geringe 
affectievee betrokkenheid op bekering 
Mensenn geven aan ongerust te zijn 

Heeree moet het doen 

Zichzelff  excuseren voor  tekort in vormgeven aan 
handelen n 
Beschrijvenn van de leer 

1922 In de empirische hoofdstukken zes, zeven en acht werden cases gepresenteerd van geïnterviewden 
diee op basis van 'selfreports' aan de verschillende stadia van het model waren toegewezen. Tot het 
eerstee stadium behoorden zij  die (nog) niet bekeerd zijn, aan het tweede stadium werden mensen 
toegewezenn die zeiden dat er  'iets veranderd was' en zij  die zichzelf zagen ais bekeerden en ook door 
anderenn als zodanig erkend worden vallen in het derde stadium. 
1933 We refereren hier  aan de handelingen die typerend zijn voor  dat punt in de internalisering. In 
stadiumm één nemen mensen kennis van het betekenissysteem, in stadium twee gaan ze zich gedragen 
alsoff  ze zijn wie ze zouden willen zijn en in stadium drie zijn mensen geworden tot het soort persoon 
datt  ze beoogden te zijn. 
1944 We beschrijven hier  de manier  waarop in de verschillende stadia wordt gesproken over  de rol die de 
bekeringg speelt in het leven van mensen die tot de respectievelijke stadia behoren. 
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'Verandering' ' 
Stadiumm 2 
Hett  zich gedragen als 

Lineair r 
Verdichting1955 rond het moment van bekering 
Overeenstemming g 
Progressie e 

Eigenn persoon, de bekering en wat volgt 

Eigenn leven raakt verbonden met het devotioneel 
model l 

'Bekeerd' ' 
Stadiumm 3 
Eenn 'bepaald soort persoon' zijn 

Complex x 
Verdichtingg rond het moment van bekering 
Referentiee aan het devotioneel model 
Stabiliteitt  / progressie 

Eigenn bekering en het geestelijk leven in eigen 
krin g g 
Eigenn teven in termen van het devotioneel model 

Grotee emotionele betrokkenheid op de eigen 
positiee ten aanzien van de weg 

Centrumm van het proces van positiebepaling 
Zelfconstructiee geschiedt in het vertellen 
Identificatiefiguren n 
Ondersteunenn in positiebepaling 

Inn eigen woorden getuigen van de wijze waarop 
Godss werkzaamheid ervaren werd 

Zoekenn naar  de eigen positie, wel zeker  over 
Godss betrokkenheid 

Hett  van God verwachten 
Anticiperenn op Zij n handelen 
Zelff  handelen, zich actiefin relatie stellen met 
Godd en de traditi e 
Lerenn verbindingen te leggen tussen 
verhaalstructuurr  en eigen leven. 

Hett  eigen ervaren op de weg wordt met enige 
afstandd (routine) verteld 

Kennerr  en vraagbaak 
Alwetendee verteller 
Medebekeerden n 
Nogg niet bekeerden die orientatiefiguren nodig 
hebben n 

Getuigenn van de wijze waarop Gods 
werkzaamheidd ervaren werd geschiedt in termen 
vann de Tale Kanaftns 
Zekerr  over  de eigen positie. 
Kenner r 

Godd heeft het gedaan 

Zelfdee relatie onderhouden 

Zichtbaarr  worden van het persoonlijk element in 
accentenn in het vertellen 

StadiumStadium 2: het zich gedragen als 
Mensenn die zich in dit stadium van internalisering bevinden nemen in het sociaal-
religieuzee veld de positie in die we aangeduid hebben met de procesterm 
'verandering'.. Het zelmarratief van hen die deze positie innemen, laat het volgende 
zien: : 
-- De aanvang van de morele carrière van 'de weg' wordt gemotiveerd door  het 

actueell  worden van de vanuit de godsdienst meegegeven verhaalstructuur: datje 

1933 Ulmer  (1988,1990) en Luckmann (1987) wijzen er  op dat in bekeringsverhalen gebeurtenissen en 
ervaringenn gedetailleerder  beschreven worden naarmate deze zich dichter  bij  het moment van bekering 
afspelen.. Ze duiden dit aan als (informatie) verdichting rond het moment het moment van bekering. 
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alsals mens niet kunt sterven als het niet goed is gekomen tussen God en je ziel. Het 
actueell  worden van deze verhaalstructuur  leidt tot onrust. Om de onrust op te 
heffenn gaat men intensiever  dan voorheen vormgeven aan godsdienstige 
handelingenn als bijbellezing, gebed en kerkgang. 

-- Aan het vormgeven aan de morele carrière van de weg der  bekering ligt een 
keuzee of een doorslaggevend besef ten grondslag. Deze keuze moet opvolging 
krijgenn in het praktisch handelen. 

-- De keuze leidt ertoe dat men gaat handelen alsof men bekeerd is. Dit houdt onder 
anderee in dat de frequentie van het zich actief in relatie stellen tot God en de 
geloofsleerr  toeneemt en van kwaliteit verandert. Het zich actief en frequent in 
relatiee stellen tot de verhalentraditie en God bevordert, aldus Sundén, het 
mogelijkk  worden van een herstructurerin g van de waarneming, waardoor  de 
waarschijnlijkhei dd van het ervaren dat God op het persoonlijk leven betrokken is 
toeneemtt  en bevinding mogelijk wordt. 

-- De betrokkenheid op de weg der  bekering verandert in dit stadium van een 
verbalee betrokkenheid naar  een meer  totale betrokkenheid. 

-- De bekendheid met de structuur  van de weg der  bekering leidt ertoe dat het 
individu ,, de progressieve verhaallijn van het devotioneel model indachtig, 
anticipeertt  op een volgend ervaringsmoment van de weg. 

-- Het betekenisvol verbinden van ervaringen in het eigen leven met 
ervaringsmomentenn in de weg blijk t geleerd te moeten worden. Dit leerproces 
geschiedtt  in samenspraak met (symbolische) anderen (ervaringsdeskundigen). 

StadiumStadium 3: een' bepaald soort persoon' zijn 
Mensenn die zich in dit stadium van internalisering bevinden nemen in het sociaal-
religieuzee veld de positie 'bekeerd' in. Het zelfnarratief van hen die deze positie 
innemen,, laat het volgende zien: 
-- De opbouw van het persoonlijk verhaal leunt sterk op de structuur  van het 

devotioneell  model. 
-- De continuïteit in de persoonlijke betrokkenheid op de godsdienst wordt 

benadruktt  Terugkijkend waren er  in de vroege jeugd al aanwijzingen voor  de 
verandering,, bekering lag in Gods raad besloten. 

-- Er  kan een moment aangewezen worden waarop de verandering in betrokkenheid 
ingezett  werd. 

-- Affectief aangedaan zijn, veelal uitgedrukt in termen van onrust, vormt de 
aanleidingg voor  voortgang op 'de weg'. 

-- Er  is sprake van verdichting in de vertelde tij d wanneer  het gaat over  a) hetgeen 
inn het tweede stadium van internalisering gebeurd is; b) het toeëigenen van de 
voordee weg crucialeheilsfeiten. 

9.2.2.. Responsiviteit en emplotment 
Wee veronderstelden dat internalisering mogelijk is dankzij  de fundamentele 
responsiviteitt  van het zelf. Internalisering komt aan het licht in het emplotment van 
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hett  persoonlijk verhaal en de oriëntatie in het leven196. De beschrijving van de 
wijzenn waarop responsiviteit en emplotment in de verschillende stadia naar  voren 
tredenn is gebaseerd op verschillende analysedimensies van het narratief proces. 

9.2.2.1.. Responsiviteit 
Inn overzicht 9.2 typeren we de fundamentele responsiviteit van de mens naar  de 
wijzee waarop deze in de analyse van de dimensies 'rolverdeling' en 'positionering 
inn de interviewrelatie' naar  voren komt Rolverdeling werken we hier  uit door  de 
tweee processen die werkzaam zijn in de responsiviteit: 'addressivity'  en 
'answerability' ,, te scharen onder  respectievelijk auteur  en actores. Rolverdeling 
geeftt  daarmee zicht op de wijze waarop het individu zich in zijn verhaal in 
interpersoonlijkee contacten positioneert. Vervolgens bespreken we de bijdrage die 
dee analyse van responsiviteit levert aan het inzicht krijgen in internalisering. 

Dee wijze waarop responsiviteit zichtbaar  wordt in de verschillende stadia geeft 
zichtt  op de wijze waarop de spreker  zichzelf in relatie tot anderen definieert. Het 
geeftt  informati e over  de wijze waarop hij  gebeurtenissen en ervaringen met elkaar 
verbindtt  (zie overzicht 9.1, verhaalachtige structuur: aard van de verbindingen). 

Dee oproepende of appellerende werkzaamheid van de bevindelijk gereformeerde 
godsdienstt  heeft zijn fundament in de geloofsleer  en wordt van jongs af aan 
meegegevenn in de overtuiging dat een mens om een ander kart moet vragen. 
Onafhankelijkk  van het stadium waarin bevindelijk gereformeerden zich bevinden, 
wordtt  het appèl tot bekering gehoord en herkend. Eenmaal overtuigd van en 
affectiefbetrokkenopdee noodzaak van bekering zoekt men het appèl ook op. 
Menn poogt affectieve betrokkenheid op de bekering op te wekken, actueel te 
houdenn en de voortgang op 'de weg' te bespoedigen. Tevens raakt men beter 
bekendd met de weg, waardoor  men mogelijk Gods betrokkenheid op het 
persoonlijkk  leven eerder  herkent. 
Dee antwoordende activiteit van het individu wordt onder  andere zichtbaar  in a) het 
zelff  opzoeken van het appèl, b) het geven van een getuigenis, c) het participeren in 
rituelerituele handelingen als het Heilig Avondmaal, d) het zoeken van ander  sociaal of 
religieuss gezelschap, e) het komen tot een andere levensinvulling; f) het spreken en 
dagelijkss handelen. In zijn handelen maakt het individu zijn positie duidelijk , 
wellichtt  zelfs voordat hij  zich cognitief een beeld heeft gevormd van zijn eigen 
positiee (zie § 9.1.2 waarin we de formatieve kracht van de eerste gang naar  het 
avondmaall  beschreven). In dat opzicht lijk t de transformatie van het zelf op het 
zichh toeeigenen van praktische handelingen (zoals bestudeerd door  Vygotsky, zie 
§2.3) ) 

mm Met Carr  (1986, p.82) en Rosenwald (1992, p.273) veronderstellen we dat verandering in 
emplotmentt  in het levensverhaal continu is met een verandering in levensoriëntatie. 
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Overzichtt 9.2 Typering van responsiviteit in de verschillende stadia 

Rolverdeling g 
Auteur r 

'Adressivity* * 

Actores s 

'Answerability* * 

Positioneringg in de 
interviewsituatie e 

Stadiumm 1 
Hett  kennis nemen van 

Participant t 

Afstandd ten aanzien 
vann bev ind ing / de 
weg g 
Verwachtingenn ten 
aanzienn van bekeerden. 
Vragenn stellen 
OriCntatiefiguren n 

Vanuitt diverse bron 
aangesprokenn worden 
opp het gebruik van de 
middelenn ten dienste 
vann bekering en 
regelmaatt en discipline 
enn het religieus 
handelen n 

Uitsprekenn van het 
eigenn tekortschieten in 
hett vormgeven aan de 
godsdienstt en geringe 
affectieve e 
betrokkenheidd op 
bekering g 

Stadiumm 2 
Hett  zich gedragen als 

Centrumm van het proces 
vann positiebepaling 
Zelf-constructie e 
geschiedtt in het 
vertellen n 
Vragenn stellen 

Identificatiefiguren n 
Ondersteunenn in 
positiebepaling g 

Doorr bekeerden en 
zegspersonen n 
aangesprokenn worden 
opp voortgang in de weg, 
deelnamee aan rituelen, 
levenswijzee en wijze 
vann zich ervaren en 
zichh uitdrukken 

Inn eigen woorden 
getuigenn van de wijze 
waaropp Gods 
werkzaamheidd ervaren 
werd d 

Stadiumm 3 
Eenn 'bepaald soort 
persoon**  zijn 

Kennerr en vraagbaak 

Alwetendee verteller 

Aansprekenn van nog 
niett bekeerden op de 
noodzaakk van bekering 
Medebekeerden n 
Nogg niet bekeerden die 
orientatiefigurenn nodig 
hebben n 
Doorr mensen 
aangesprokenn worden 
opp wijze van getuigen 
enn de veronderstelde 
verantwoordelijkheid d 
naarr en in de gemeente 

Getuigenn van de wijze 
waaropp Gods 
werkzaamheidd ervaren 
werdd geschiedt in 
termenn van de Tale 
Kanaans s 

Hett antwoord dat mensen in respons op het appèl geven, wordt gewaardeerd en 
geëvalueerd.. Jansz (1993, p.186) spreekt in dezen van de morele ordening in het 
sociaall  collectief. In bevindelijk gereformeerde kring geschiedt de evaluatie van het 
uiterlijk,, het handelen en het spreken (gelaat, gewaad, de daad en het 
gepraat)) met het oog op de uitwerking die het heeft voor het sociaal collectief, en 
inn referentie aan de God - Mens relatie en de daarmee verbonden eeuwige 
belangen.. Wat dit laatste aangaat is God er als onzichtbare derde bij betrokken: 
Hijj  weet wat leeft in het hart. Wordt in bekeringsgeschiedenissen veelvuldig 
gewagg gemaakt van een weinig invoelende eerste ontvangst van een getuigenis, 
tegenwoordigg lijk t men een meer constructieve en bemoedigende ingang te kiezen. 
Dee wijze waarop dit geschiedt varieert overigens per kerkgenootschap. Binnen de 
GGNN en de OGG is men minder ruim dan binnen de GG. 
Inn zowel het tweede als in het derde stadium van internalisering worden mogelijke 
bedreiging(en)) van de religieuze zelfervaring niet gelocaliseerd in anderen, maar in 
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dee wijze waarop men zelf omgaat met loyaliteitsconflicten voortkomend uit 
strijdig ee morele carrières. 

Inn § 4.3 veronderstelden we dat het vormgeven aan de morele carrière van de weg 
derr  bekering zou resulteren in het komen tot meerdere kennis van God en 
vann zichzelf in relatie tot God. Om tot meerdere kennis van God te komen 
wordtt  men in bevindelijk gereformeerde krin g gewezen op de middelen (gebed, 
Bijbellezing,, kerkgang). Voortdurende actualisatie van het godsdienstig 
betekeniskaderr  (de religieuze verhalen etc.) en voortdurende anticipatie op het 
handelenn van God vergroot de waarschijnlijkhei d van het voorkomen van a) de 
ervaringg door  God gekend te worden, Hij  heeft bemoeienis met mijn leven, of b) 
bevindingg ofwel de ervaring dat deze Bijbelteksten op dit moment op mij  van 
toepassingg zijn en uitleg geven aan mijn leven. Bij  'nog niet bekeerden' leeft de 
overtuigingg dat Hij  bemoeienis heeft met mijn leven. 'Veranderden' en 'bekeerden' 
kennenn beide typen van religieus ervaren. Inhoeverre men daarbij  komt tot een 
meervoudigee Godsrelatie wordt niet duidelijk . 
Hett  andere element dat wij  veronderstelden: het zicht krijgen op zichzelf in relatie 
tott  God, komt in de gesprekken minimaal tot uitdrukking . De posities van God en 
menss lijken, met enige kleuring vanuit de ouder-kind relatie, vast te liggen: God is 
almachtig,, straffend, een rechter, maar  ook barmharti g en liefdevol. De mens is 
zondaar,, van God afgekeerd. Het zich als zondaar  leren kennen lijk t hét punt 
vann ommekeer  te zijn in de aanvang van het vormgeven aan de morele carrière van 
dee weg der  bekering. Of de zelfpositionering in relatie tot God van invloed is 
opp de wijze waarop men zich ten aanzien van anderen verhoudt197 is niet helder. Dit 
kann het gevolg zijn van de focus in de dataverzameling. 

9.2.2.2.. Emplotment 
Inn overzicht 9.3 typeren we emplotment op basis van de dimensies van het 
narratievee proces: 'verhaalachtige structuur' en 'ervaren en verstaan'. Vervolgens 
evaluerenn we de veronderstellingen die met emplotment samenhangen: de 
uitwerkin gg en de doorwerking van de evaluatieve matrix en de morele carrière van 
dee weg der  bekering. 
Tenn aanzien van het emplotment van de narratieven die representatief zijn voor  de 
verschillendee stadia vallen twee punten op. 
1)) De emotionele betrokkenheid op de weg neemt van stadium één naar  stadium 
tweee toe. In de overgang van stadium twee naar  stadium drie zwakt de emotionele 
betrokkenheidd weer  wat af. In stadium drie handhaaft de betrokkenheid zich op een 
hogerr  niveau dan in stadium één. De narratieve toon kent een gelijkaardig verloop. 

1977 Een doorwerking van de God - mens relatie die door  'nog niet bekeerden* we) verondersteld wordt 
enn die aangeduid zou kunnen worden als het appel dat in een concrete interactie uitgaat van de 
gesymboliseerdee derde. 
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Overzichtt  9.3 Typering van het emplotment van de narratieven representatief 
voorvoor de verschillende stadia. 

Verhaalachtige e 
structuur r 

Structureringg van de 
tijd d 
Patroonn van de tijd 

Aardd van de 
verbindingen n 
Narratievee toon 

Ervarenn en verstaan 
Lichaam m 
Emoties s 

Stadiumm 1 
Hett  kennis 
van n 

Lineair r 

Parallel l 

Contrast t 

Stabiliteit t 

--

nemen n 

Niett verbonden met 
eigenn positie ten 
aanzienn van dee weg 

Stadiumm 2 
Hett  zich gedragen als 

Lineair r 

Verdichtingg rond het 
momentt van bekering 
Overeenstemming g 

Progressie e 

--
Grotee emotionele 
betrokkenheidd op de 
eigenn positie ten aanzien 
vann de weg 

Stadiumm 3 
Eenn 'bepaald soort 
persoon''  zijn. 

Complex x 

Verdichtingg rond het 
momentt van bekering 
Referentiee aan het 
devotionelee model 
Stabiliteitt / progressie 

--
Hett eigen ervaren op 
dee weg wordt met 
enigee afstand (routine) 
verteld d 

2)) De ontwikkeling in 'aard van de verbindingen' laat zien dat er  een beweging is 
diee loopt van uitsluitin g (verbindingen uitgedrukt in termen van contrast) via 
identificati ee (verbindingen uitgedrukt in termen van overeenkomst) naar 
'samenvallenn met*  (verbindingen uitgedrukt in referentie aan de verhaalstructuur). 
Dee resultaten van de analyse van het 'perspectief laten zien dat er  een verschuiving 
iss in perspectief van het centraal stellen van de eigen persoon naar  het centraal 
stellenn van het model. Het individu wordt dan in termen van het model 
gedefinieerd. . 

Opp basis van beide punten menen we te kunnen zeggen dat de analyse van 
emplotmentt  laat zien dat in het tweede stadium het proces van zeiftransformatie het 
meestt  zichtbaar  is. 

Dee transformatie van het zelf beschreven we in § 4.1 als een verandering in 
levensgerichtheidd of emplotment. We veronderstelden dat het ijkpun t voor  de 
evaluatiee van en betekenistoekenning aan gebeurtenissen, ervaringen en 
handelingenn zou verschuiven van kwadrant I in de evaluatieve matrix (figuur  4.1) 
naarr  kwadrant III . Bekeerden zouden in hun handelen gericht zijn op of rekening 
houdenn met God en de eeuwigheid. 
Hett  overtuigd zijn van de noodzaak van bekering en het affectief verbonden raken 
aann de morele carrière van de weg der  bekering hangen samen met 
gebeurtenissenn in het leven waarin de betekenisvolheid van de eigen existentie 
bepaaldd wordt (belangrijke levenskeuzes) dan wel op het spel staat (lijden, ongeluk, 
ziekte).. Grenservaringen en keuzemomenten maken dat mensen zich bewust 
wordenn van de uiteindelijk e belangen die op het spel staan. Dit bewustzijn is vooral 
aanwezigg bij  aanvang van 'de weg', wanneer  men nog niet ervaren heeft dat 
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bekeringbekering ook voor mij kan. Nog onbekeerd raakt men op cruciale momenten en met 
hett  oog op de eeuwigheid in het leven existentieel betrokken op de vraag of het 
eigenn leven (met het oog op Gods plan) betekenis heeft. Éénmaal overtuigd van de 
eigenn bekering komt het eeuwigheidsbesef vrijwel niet meer  aan de orde, tenzij 
menn spreekt over  de spanning die er  bestaat tussen het verlangen naar  vereniging 
mett  God (de bevrijdin g van het lichaam der  zonde,) en het verlangen om 
bijj  de meest directe naasten te blijven. 
Bijj  nog niet bekeerden werkt het eeuwigheidsbesef anders uit. Zij  wegen hun 
betrokkenheidd in verschillende sociaal collectieven. Hangt men naar  eigen beleving 
tee veel aan het gewone leven en investeert men naar  eigen beleving onvoldoende in 
dee godsdienst, dan luidt het oordeel dat het geringe bezig zijn met zaken die de 
eeuwigheidd aanbelangen tekenend is voor  de onbekeerde staat. Bij  bekeerden geldt 
ditt  criteriu m minder  absoluut, zeker  wanneer  men zekere kennis heeft van de 
eigenn bekering. 

Dee verandering in emplotment wordt het meest zichtbaar  in de affectieve 
geladenheidd die de oriëntatie op God krijgt . Bevrediging in het godsdienstig leven 
wordtt  niet (langer) gevonden in het toestemmen van overtuigingen en het 
vasthoudenn aan de leer  maar  in de ervaring van relatie: in het ervaren van Gods 
betrokkenheidd op het eigen leven en het betekenisvol oplichten van Bijbelteksten. 
Ditt  wil overigens niet zeggen dat men het zuiver  houden van de leer  afdoet als van 
minderee waarde, juist vanuit de Godservaring kan men de zuiverheid van de leer 
bovenn alles willen stellen. 
Inn § 9.1.1.2 wezen we op de wijze waarop a) de vertrouwenskwaliteit van eerste 
relaties,, b) de wijze van bemiddeling van de traditi e en c) interactiepatronen uit 
eerstee relaties doorwerken in de relatie tussen God en mens. Hoewel de 
verhaalstructuurr  de opbouw van het getuigenis voor  een groot deel bepaalt, is er 
tochh sprake van individualitei t in 'de weg der  bekering'. 

9.2.3.. Het zelfharratief en de transformatie van het zelf 
Hett  heuristisch model werd geconstrueerd om zicht te krijgen op de processen die 
bijdragenn aan de transformatie van het zelf We veronderstelden dat in ieder 
zelfharratieff  zichtbaar  wordt hoe mensen zichzelf en de wereld om hen heen 
begrijpen.. Veranderingen in de zelf- en wereldopvatting worden zichtbaar  in de 
hellingg van de verhaallijn . 

Inn het eerste stadium van internalisering bestaan twee verhaallijnen naast elkaar. De 
verhaallij nn van het eigen leven en de verhaallijn van het devotioneel model. Deze 
laatste,, progressieve verhaallijn wordt als 'in principe ook voor  mij  mogelijke' naar 
vorenn geschoven. Feitelijk worden gebeurtenissen uit het eigen leven echter  niet of 
slechtss in beperkte mate met deze verhaallijn verbonden. De ontwikkeling van de 
plott  wordt afgebroken doordat men uiteindelijk een passieve houding aanneemt. 
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Dee aanmoediging: ga het maar doen is (ook) confronterend. Ik bemerkte toen dat 
ikik  daar zelf mijn best helemaal niet voor gedaan had eigenlijk (Eva) 
Inn het tweede stadium worden beide verhaallijnen met elkaar  verbonden. Het 
individuu leert gebeurtenissen uit het eigen leven te verwoorden in termen van de 
weg.. Hij  anticipeert op ervaringsmomenten uit de verhaallijn van het devotioneel 
modell  en is er  op gericht om (sub)doelen die door  het devotioneel model worden 
aangereiktt  te realiseren. Er  komt een progressieve verhaallijn tot ontwikkeling. Het 
ervarenn van progressie blijk t afhankelijk van a) de mate waarin het individu er  in 
slaagtt  consequent vorm te geven aan godsdienstige handelingen; b) de mate waarin 
hijj  concrete situaties aan kan wijzen van waaruit hij  zekerheid heeft gekregen rond 
zijnn eigen staat; c) de mate waarin men Gods betrokkenheid op het eigen leven 
ervaart,, dan wel kan getuigen van bevinding. 
Verhaallijnenn in het derde stadium hebben een andere spanningsboog dan 
verhaallijnenn in de eerste twee stadia. Dit heeft te maken met de veranderde positie 
tenn aanzien van het wenselijk veronderstelde einddoel: bekeerd te worden. Het 
verhaall  draagt niet zozeer  bij  aan verkrijgen van inzicht in de eigen positie ten 
aanzienn van een als waardevol aangemerkt doel. Het vertellen van het verhaal 
bevestigtt  de waarde van (het commitment aan) het sociaal collectief Het 
bekeringsgetuigeniss dat (tot op zekere hoogte) vast komt te liggen, wordt zoals 
Prattt  veronderstelde, een reproductie van het model. De persoonlijke accenten in 
hett  verhaal bieden enig zicht op de psychologische processen die de bekering als 
eenn transformatie van het zelfvergezellen. 

Narratievenn vallend binnen de stadia één en twee voorzien in informati e over  de 
wijzee waarop de transformatie van het zelf gerealiseerd wordt en hoe het individu 
zichh hierbij  ervaart. We denken hierbij  aan: 
a)) de wijze waarop omgegaan wordt met de oproep tot bekering; 
b)) de rol die primair e anderen, leeftijdgenoten en predikanten spelen in het 

toeëigenenn van het perspectief; 
c)) de loyaliteitsconflicten die de persoon doormaakt en hoe hij  hiermee omgaat; 
d)) de rol die religieuze ervaringen spelen en de wijze waarop deze ervaringen tot 

standd komen; 
e)) de wijze waarop het individu leert het eigen ervaren te verbinden met het 

religieuzee model; 
f)) de wijze waarop kenmerkende aspecten van eerste relaties en intergenerationele 

bemiddelingg van invloed zijn op de religieuze betrokkenheid en het al dan niet 
vormgevenn aan de morele carrière van de weg der  bekering. 

Narratievenn uit het derde stadium laten, in vergelijking met de narratieven uit 
stadiumm één en twee zien, hoe het gebruik van de Tale Kanaans ertoe leidt dat in 
hett  verhaal het zicht op het persoonlijk ervaren wegvalt. De algemene stadia-
aanduidingenn die de vertellers hanteren en de grofmazige aanduidingen van 
affectenn maken het moeilijk om zicht te krijgen op processen, die in internalisering 
enn de transformatie van het zelfwerkzaam zijn. 
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9.2.4.. Evaluatie van het model 
Inn de evaluatie van het heuristisch model richten we ons op drie vragen: 
1)) Welke status kan aan het door  ons uitgewerkte model toegekend worden? 
2).. Mag verondersteld worden dat structuurkenmerken van de zelmarratieven van 
verschillendee personen zicht geven op een ontwikkelingsproces, dat in één persoon 
werkzaamm is en leidt tot een verandering in het zelf van deze persoon? 
3)) Is de analyse van het zelfharratief op een geldige wijze ingezet om zicht te 
krijgenn op internalisering en de rol die responsiviteit en emplotment spelen in de 
internalisering? ? 

9.2.4.1.. De status van het model 
Hett  heuristisch model in § 4.3 berust op literatuurstudi e en bestudering van het 
onderzoeksmateriaall  uit de eerste twee perioden van dataverzameling. 
Bijj  de analyse van de interviews (zoals beschreven in § 5.2.1. t/m § 5.2.2) bleek het 
mogelijkk  de geïnterviewden op basis van 'selfreports' ten aanzien van bekering te 
groeperen.. De verhalen binnen de verschillende groepen vertoonden kenmerken die 
overeenkwamenn met de typeringen die Jansz (1991) gaf van de verschillende stadia 
vann internalisering. Illustratie f is de typering van internalisering in het 
tussenstadiumm 'verandering'. Kenmerkend voor  de geïnterviewden die een 
veranderingg in het eigen leven hadden waargenomen, was dat zij  de aanmoediging 
haddenn gekregen om zich te gaan gedragen alsof. In het model van Jansz kwam dit 
als-off  handelen terug als kenmerkend voor  het stadium waarin men de kloof tussen 
publiek-collectievee opvattingen over  'hoe een bepaald soort persoon zou moeten 
zijn ''  en het zelf'tot een bepaald soort persoonn geworden zijn' overbrugt 
Bijj  de analyse maakten we gebruik van de door  Ganzevoort onderscheiden 
dimensiess van het narratieve proces. De focus op het proces van vertellen gaf zicht 
opp de structuurkenmerken van het vertellen van het verhaal. Op basis van de 
analysee bleek het nodig de in § 4.3 gegeven uitwerkin g van de verschillende stadia 
inn het model bij  te stellen (zie § 9.2.2). 
Dee keuze en de uitwerkin g van het model staan ten dienste van het inzichtelijk 
makenn van de processen die werkzaam zijn in de bevindelijk gereformeerde 
bekeringg en de zelftransformatie die in deze bekering gerealiseerd wordt. Toetsing 
nochh evaluatie van het model werd met deze studie beoogd. 

9.2.4.2.. Een cross-case benadering 
Janszz geeft aan dat kennis over  het proces van zelfconstructie in een 
interpersoonlijkee context vooral berust op theoretische studies. Het geringe aantal 
empirischee studies op dit gebied wij t hij  aan het feit dat dit complex en duur 
onderzoekk zou zijn (Jansz, 1991, p.218). 

Bijj  de beschrijving van de structuurkenmerken van de narratieven die tot de 
verschillendee stadia behoren is het heuristisch model gehanteerd als een model dat 

263 3 



Hoofdstukk 9 

eenn ontwikkelingsgang beschrijft. De kenmerken van de narratieven van de 
verschillendee stadia in het proces werden niet afgeleid uit de 'eindnarratieven' van 
henn die tot stadium drie behoren. De kenmerken zijn afgeleid uit de analyse van 
casess die op basis van 'selfreports' aan de verschillende stadia zijn toegekend. De 
ontwikkelingsgangg is dus gebaseerd een cross-case benadering. Het voordeel van 
dezee benadering is dat de invloed van de narratieve reconstructie (zie de studies 
vann Beckford, Snow en Machalek, Hl), beperkt blijf t tot de processen die in het 
stadiumm spelen. Hierdoor krijgen we zicht op de stadiumspecifieke vragen, 
ervaringenn en leerprocessen. Een nadeel van de cross-case benadering is, dat in 
dezee studie geen uitspraken gedaan kunnen worden over de wijze waarop het 
individuu coherentie en constistentie in de zelfervaring realiseert. Om zicht te 
krijgenn op deze aspecten in de zelfervaring zou gekozen moeten worden voor een 
longitudinalee benadering van het bekeringsproces. Hieraan kleeft het door Jansz 
genoemdee bezwaar. 
Dee geschiktheid van de gehanteerde benadering en de uitwerking van de stadia is 
niett nader onderzocht. Uitgebreider modeltoetsend onderzoek, waarin de 
dataverzamelingg gerichter vorm krijgt, zal zicht moeten geven op de validiteit van 
hett ontwikkelde model. 

9.2.4.3.. De analyse van de narratieven 
Inn het heuristisch model veronderstellen we dat de transformatie van het zelf, zoals 
dezee plaats heeft in de bekering, het resultaat is van internalisering. In § 2.3. 
werktenn we uit dat de fundamentele responsiviteit constitutief is voor het zelf van 
dee mens. Deze responsiviteit maakt internalisering mogelijk. Responsiviteit valt 
uiteenn in 'addressivity' en 'answerability' (zie § 2.3.1.2). In het 'aangesproken 
worden'' en het 'verantwoorden' wórdt de mens. De wijze waarop hij zijn 
responsiviteitt (non)verbaal vorm geeft, de wijze waarop hij gebeurtenissen met 
elkaarr verbindt - uitgedrukt in het begrip emplotment - is constitutief voor wie hij 
is.. Nadere bestudering van responsiviteit en emplotment, als respectievelijk 
constitutieff  voor en voertuig en uitdrukkingsvorm van internalisering, maakt het 
mogelijkk inzicht te krijgen in de psychologische processen die werkzaam zijn in de 
constructiee en transformatie van het zelf. 
Inn deze studie hebben we responsiviteit en emplotment bestudeerd door 
zelfharratievenn met behulp van een narratieve benadering te analyseren. We 
hanteerdenn daarvoor de dimensies die Ganzevoort heeft onderscheiden voor de 
analysee van het narratief proces. Ganzevoort heeft bij de analyse van dit proces 
zowell  aandacht voor de 'plotting', als de 'telling' van narratieven. Daarnaast 
vraagtt hij aandacht voor de affectieve betrokkenheid van de verteller op het 
vertelde.. Door aandacht te schenken aan de affectieve betrokkenheid, de 'plotting' 
enn de 'telling' van verhalen komt het proceskarakter van zelfconstructie en 
zelfpositioneringg in het centrum van de aandacht te staan. Tevens wordt inzichtelijk 
datt de aard en de kwaliteit van de relatie tussen onderzoeker en geïnterviewde 
bepalendd is voor de kwaliteit van het verzamelde materiaal. In § 9.2.2.1 en § 
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9.2.2.22 werkten we responsiviteit en emplotment inhoudelijk uit. Daarin kwam naar 
vorenn dat de (kwaliteit van de) dialectiek tussen individuen zowel als tussen 
individuu en traditie/sociaal systeem van centrale betekenis is voor  het verwerven 
vann competentie in emplotment Meer  direct zicht op internalisering wordt 
verkregenn wanneer  men aandacht schenkt aan de affectieve betrokkenheid op het 
vertelde.. In stadium 1 is deze vrijwel afwezig, in stadium 2 is deze hoog (en wordt 
'zoekend''  geverbaliseerd) en in stadium 3 geeft men gebruikmakend van culturele 
verhaalstructurenn uitdrukkin g aan de affectieve betrokkenheid. Dit houdt bij 
stadiumm drie in dat er  een zekere afstand is tussen verteller  en vertelde, het verhaal 
iss vaker  verteld en wordt meer  'routine' . 

9.3.. De structurerende werking van de weg der  bekering 
Dee vraag naar  de structurerende werking van het devotioneel model op het 
(geloofs)levenn van hedendaagse bevindelijk gereformeerden is geen vraag naar  het 
all  dan niet aanwezig zijn van die werking maar  een vraag naar  de wijze waarop die 
structurerin gg plaatsvindt. 
Bijj  de analyse van de structurerin g maakten we een onderscheid tussen a) de 
algemenee structurerin g die voortvloeit uit het commitment aan en de participati e in 
hett  bevindelijk gereformeerde sociaal collectief en b) de structurerin g die uitgaat 
vann het vormgeven aan de morele carrière van de weg der  bekering. 

Dee door  ons veronderstelde algemene structurerin g (ad a) werd in alle gesprekken 
zichtbaar19*.. Uit het materiaal komt tevens naar  voren dat er  een onderscheid is 
tussenn de vorm die de structurerin g in het eerste stadium aanneemt en de wijze 
waaropp het (geloofs)leven in de stadia twee en drie door  de weg der  bekering 
gestructureerdd wordt. 
Opvallendd verschil tussen stadium 1 en de stadia 2 en 3 is, dat mensen die behoren 
tott  het eerste stadium verbanden leggen die berusten op het contrast tussen 
bekeerdenn en onbekeerden. Zij  verbinden het eigen verhaal niet met beschreven 
ervaringsmomentenn van de weg, met uitzondering van a) de algemene ervaring 
datt  Gods sturing op sommige (keuze)momenten in het leven zichtbaar  wordt; b) de 
interpretati ee van (crisis)ervaringen als roepstemmen; c) de beschrijving van 
momentenn waarop ze zich bewust worden van het feit dat het zo niet verder  kan als 
eenn moment waarop ze stilgezet worden. Mensen die vallen binnen stadium 
tweee en drie zijn in het leggen van verbanden voor  het betekenisvol maken van 
ervaringenn en gebeurtenissen meer  gericht op overeenkomst dan op contrast Zij 
zoekenn herkenning bij  anderen of zijn gericht op het vinden van overeenstemming 

Recentt  ondeizoek uitgevoerd door  het Reformatorisch Dagblad (najaar  2003) en het onderzoek van 
Costerr  (1998) laten zien dat er  zich met name in de Gereformeerde Gemeenten de afgelopen jaren grote 
veranderingenn hebben voorgedaan als het gaat over  mediagebruik, werkverdeling, handhaven van 
kledingvoorschriftenn etc. Gegeven het feit dat de dataverzameling zeven jaar  geleden plaatsvond, 
kunnenn er  wellicht kanttekeningen geplaatst worden bij  de generaliseerbaarheid van de structurerin g 
naarr  de huidige tijd . 
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tussenn het eigen ervaren en een hen bekend stadium van de weg of een 
Bijbelverhaal.. Mensen die behoren tot stadium twee 'moeten leren' hoe zij 
gebeurtenissenn in het eigen leven in termen van het devotioneel model kunnen 
verwoorden.. In het derde stadium spreekt men in termen van de weg over  het 
eigenn leven en wordt de individualitei t in het geloofsleven zichtbaar  in accenten. 
Hett  'hoe' van de structurerin g verschilt dus per  stadium. 

Inn stadium één is men wel betrokken op het einddoel, men anticipeert op en zoekt 
tekenenn van Gods betrokkenheid op het eigen leven, maar  men maakt voorbehoud 
inn het toeëigenen. 
Inn stadium twee is men tot een keuze gekomen om actief vorm te geven aan de 
morelee carrière. Men anticipeert zowel op Gods handelen als op het zichtbaar 
wordenn van voortgang op de weg. Daarnaast oefent men zich in het verwoorden 
vann gebeurtenissen in het eigen leven met behulp van zegswijzen en 
verhaalstructurenn die door  het model worden aangereikt. Kenmerkend voor  dit 
stadiumm is dat de aanvankelijke (existentiële) onrust overgaat in vertrouwen en 
zekerheid. . 
Inn stadium drie wordt de zelfervaring uitgedrukt in termen van het model. De vraag 
kann gesteld worden of het vormgeven aan de morele carrière van de weg er  toe 
leidtt  dat volledige structurerin g van interpretaties ook in actuele situaties 
gerealiseerdd wordt, of dat er  ook in het derde stadium (nog) sprake is van een 
process van toeëigening. Vergelijk bijvoorbeeld Mari t die zegt: ik heb het leren 
verstaanverstaan als een vaderlijke kastijding. 

Alss bronnen waaruit de structurerin g van het (geloofs)leven voortkomt hebben we 
genoemd: : 
-- De mate van ideologische inkapseling: 

a)) door  anderen opgelegde inkapseling; 
b)) zelfverkozen inkapseling; 
c)) het niet bewust zijn van de inkapseling; 
d)) partiële inkapseling: het individu krijg t de ruimt e om andere overtuigingen en 

leefwereldenn te onderzoeken en te beoordelen. Daarbij  houdt men echter  vast 
aann 'de uiteindelijk e waarheid' van het eigen perspectief. 

-- Bemiddeling door  (gesymboliseerde) anderen. 
-- Ervaringen van het in relatie staan met God: 

a)) algemeen ervaren: Hij  heeft met mij  van doen; 
b)) doorleving van religieuze inhouden als van toepassing op het eigen leven, 

aangeduidd als bevinding. 

Interveniërendee factoren in het vormgeven aan de morele carrière zijn: 
-- De wijze waarop de traditi e bemiddeld wordt. Is er  sprake van verbale 

bemiddelingg (gericht op leer  en dogma) dan wel van totale bemiddeling, waarbij 
hett  individu ook zicht krijg t op 
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a)) de affectieve betrokkenheid van de bemiddelende persoon op de 
geloofsinhouden;;  en 
b)) de betekenisvolheid van het religieuze systeem in het leven van de 
bemiddelendee persoon. 

-- De interactiepatronen in de eerste relaties en de overdracht van de kwaliteit van 
diee eerste relaties op de relatie met God. In de relatie met God werken de 
(primaire )) interactiepatronen en beloningstrategieen door. Dit wordt zichtbaar  in 
dee wijze waarop wil en overgave vorm krijgen in het religieus handelen. 
a)) Is er  in het religieus handelen sprake van voorwaardelijkheid in de relatie met 
God? ? 
b)) Is het godsdienstig handelen gebaseerd op angst of dwang? 
c)) Wordt de relatie met God gekleurd door  vertrouwen of overgave? 
Hett  onderzoek van Ullman (1989) heeft uitgewezen dat interactiepatronen in de 
Godsrelatiee niet noodzakelijk continu zijn met interactiepatronen uit de eerste 
relaties.. De relatie met God kan ook compenseren voor  tekorten in de eerste 
relaties. . 

9.4.. De vooronderstellingen betreffende bekering 
Inn hoofdstuk één bespraken we in vogelvlucht het sociaal-wetenschappelijk 
onderzoekk dat de afgelopen honderd jaar  naar  bekering is verricht om in § 1.1.4 de 
(globale)) resultaten van deze sociaal-wetenschappelijke studies als uitgangspunt te 
nemenn voor  de benadering van bekering in bevindelijk gereformeerde kring. 
Wee hernemen de in § 1.1.4 gegeven opsomming en bespreken de wijze waarop de 
verschillendee elementen in bevindelijk gereformeerde bekering aan het licht 
komen.. We reflecteren hiermee op de vooronderstellingen van deze studie. 

A)) Bekering is een transformatie van het zelf. Deze transformatie wordt 
voorgesteldd als een proces dat vorm krijg t in betrokkenheid op een sociaal 
mediumm De transformatie van het zelf vindt uitdrukkin g in en komt tot stand 
door: : 
a)) het toeëigenen (internaliseren) van het betekenissysteem: de persoon 
participeertt  er  in» het wordt een deel van de persoon; 
b)) het komen tot een betekenisvol zelfverstaan en zelfervaren doordat een 
(nieuw)) betekenissysteem (als 'master  attributionscheme') de (verdeelde) 
betekenisgevingg gaat sturen; 
c)) een samenspel tussen wil en overgave. 

B)) In de bekering staat het persoonlijk ervaren in een dialectische relatie met de 
religieuzee traditie . 

C)) Het (non)verbale interpersoonlijke handelen is constitutief voor  de 
transformatiee van het zelf. Het persoonlijk bekeringsgetuigenis dient daarbij  een 
tweeledigg doel: 
a)) het realiseren van de transformatie 
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b)) het verwerven en toeeigenen van een sociale identiteit (de status van 
bekeerling)) in het sociale veld zowel binnen als buiten het specifieke sociale 
medium. . 

Dee elementen A en C worden in de afzonderlijke paragrafen geëvalueerd. 
Dee dialectische relatie tussen persoonlijk ervaren en traditi e (ad B) werd in deze 
studiee als uitgangspunt genomen en vormde tegelijkertij d object van onderzoek. De 
algemenee onderzoeksvraag betrof niet het óf van de structurerin g maar  het hoe. Het 
óff  van de veronderstelling wordt hier  niet geëvalueerd. 

9.4.1.. Bekering is een transformatie van het zelf 
Paloutzian,, Richardson &  Rambo (1999) onderscheiden drie niveaus in het zelf (zie 
§§ 1.1.1). Hun overzichtsstudie wijst uit dat bekering niet leidt tot een verandering in 
persoonlijkheidskenmerken.. De verandering van het zelf die in bekering vorm 
krijg tt  betreft de strevingen (niveau twee) en de identiteit, het levensnarratief en de 
zelfdeflnitiee in het licht van algemene levensthema's en doel in het leven (niveau 
drie)) (Paloutzian, Richardson &  Rambo, 1999, p.1068). 
Inn deze studie benaderden we de weg der  bekering als een morele carrière. We 
conceptualiseerdenn de verandering van het zelf als een verandering in emplotment. 
Ditt  zou tot uitdrukkin g komen in het levensnarratief. Met Carr  (1986, p.82) en 
Rosenwaldd (1992, p.273) veronderstellen we dat verandering in emplotment van 
hett  levensverhaal continu is met een verandering in levensoriëntatie. De uitspraken 
diee we op basis van deze studie doen betreffen dus niveau twee en drie van 
Paloutziann (Paloutzian e.a., 1999) 

Uitt  de analyses komen vier  aspecten van transformatie naar  voren. 
1)) De narratieven behorend bij  de sociaal-religieuze posities 'verandering' en 
'bekeerd',, komen wat opbouw betreft in grote lijnen overeen met de 
genrekenmerkenn van het bekeringsverhaal (Luckmann, 1987, Ulmer, 1988, 1990). 
Uitzonderingg hierop vormt het door  Nauta (1989) aangehaalde aspect van de 
reconstructiee en devaluatie van het verleden. Dit komt feitelij k alleen bij  Jeroen en 
Theoo aan de orde. Met name 'bekeerden' onderstrepen de continuïteit in 
levensoriëntatie. . 
2)) De narratieven spreken van een verandering die van existentiële betekenis is en 
vann invloed is op de wijze waarop de geïnterviewden zich in de wereld oriënteren. 
Opp de praktische doorwerking in de alledaagse levensvoering hebben we 
onvoldoendee zicht gekregen. 
3)) De verandering heeft een affectieve kwaliteit . Existentiële angst en onrust gaat 
overr  in basisvertrouwen en de ervaring van existentiële zekerheid. 
4)) De verandering is een verandering in strevingen. Men streeft naar  een levende 
relatiee met God. Aan dit streven geeft men uitdrukkin g door  zich intensiever  met de 
godsdienstt  bezig te houden. De verandering in affectieve betrokkenheid maakt de 
ontvankelijkheidd (overgave) voor  het ervaren van de relatie mede mogelijk. De 
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veranderingg in strevingen komt mogelijk maar  niet noodzakelijk tot uitdrukkin g in 
eenn verandering in gelaat, gewaad, gepraat en de daad. 
Naderr  onderzoek naar  de reikwijdt e van de met bekering gepaard gaande 
veranderingg in strevingen, bijvoorbeeld doorwerking ervan in andere sociaal 
collectieven,, lijk t gewenst. 

Hett  'in betrokkenheid op een sociaal medium' komt tot uitdrukkin g in het gedeelde 
commitmentt  aan bepaalde overtuigingen, afspraken en gewoonten. Het feit dat het 
commitmentt  met anderen gedeeld wordt, betekent tevens dat het sociaal medium 
eenn morele kwaliteit heeft. Er  bestaan verwachtingen rond het handelen van mensen 
diee een specifieke positie in het sociaal collectief innemen en het handelen van het 
individ uu wordt door  de persoon zelf en door  anderen geëvalueerd. Dit geschiedt in 
referentiee aan de evaluatieve matrix van het sociaal collectief (zie § 4.1). De 
evaluatiee van het handelen betreft zowel de existentiële als de sociale belangen die 
opp het spel staan. De transformatie van het zelf vloeit niet vanzelfsprekend voort uit 
participati ee in het sociale medium, maar  hangt samen met het vormgeven aan de 
morelee carrière van de weg. Met name in de stadia 1 en 2 wordt uitdrukkin g 
gegevenn aan verwachtingen ten aanzien van en evaluatie van het eigen handelen en 
hett  handelen van anderen. 

Wee veronderstelden dat de transformatie van het zelf tot stand komt door  het 
toeöigenenn van het betekenissysteem (zie Aa). In deze toeëigening spelen wil en 
overgavee (zie Ac) een belangrijke rol. 
Uitt  de analyses komt naar  voren dat de werkzaamheid van wil en overgave 
verbondenn is met a) de wijze waarop de godsdienst werd bemiddeld, b) de kwaliteit 
vann de relatie middels welke de godsdienst werd bemiddeld en c) de 
interactiepatronenn waarvan het individu gebruik maakt ( zie § 9.1.2.2). 

Onderr  Ab wezen we op de wijze waarop de zelftransformatie tot uitdrukkin g komt. 
Hett  individu komt tot een betekenisvol zelfverstaan en zelfervaren doordat een 
(nieuw)) betekenissysteem (als 'master  attributionscheme') de (verdeelde) 
betekenisgevingg gaat sturen. 
Uitt  het onderzoek komt naar  voren dat de basis voor  de ervaring van verdeeldheid 
(inn het zelf) in de kindertij d wordt gelegd. In bevindelijke krin g wordt kinderen van 
jongss af aan geleerd om te bidden om een ander  hart . Tevens krijgen zij  mee dat 
zijj  zo niet kunnen sterven, er  moet dus iets veranderen. Het doordringend 
beseff  van de noodzakelijkheid van deze verandering wordt door  mensen ervaren 
tijdenss grenservaringen (levenskeuzes en ervaringen van crisis). Door  deze 
ervaringenn wordt de aanwezige betekenisstructuur  'er  moet iets veranderen' 
geactiveerdd en ontstaat er  onrust (verdeeldheid). Bij  sommigen is deze onrust van 
tijdelijk ee aard. Bij  anderen is zij  blijvend. De betrokkenheid op de godsdienst 
intensiveert.. Men gaat anticiperen op tekenen waaruit het antwoord van God 
afgeleidd kan worden. Wanneer  bepaalde gebeurtenissen in het leven geïnterpreteerd 
zijnn in het licht van de weg en het individu zekerheid krijg t omtrent de eigen 
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bekering,, valt de ervaring van verdeeldheid weg. Onrust heeft plaats gemaakt voor 
rustt en zekerheid. 
Hoewell  de basiszekerheid blijft , worden periodes van rust afgewisseld met periodes 
vann onrust. Deze worden ingegeven door a) crisiservaringen, b) voorbeelden en 
verhalenn van anderen (heilige jaloezie), en c) anticipatie op volgende fasen van 
dee weg. Wanneer men het eigen leven betekenisvol in verband weet te brengen 
mett stadia of fases in de weg, wordt het op affectief niveau rustig(er). 

9.4.2.. Het (non)verbale interpersoonlijke handelen 
Dee resultaten van het onderzoek laten zien dat intergenerationele bemiddeling van 
dee traditie een belangrijke rol speelt in bevindelijk gereformeerde bekering ( zie § 
9.1.2.).. Het gaat dan met name over de wijze van bemiddeling, de kwaliteit van de 
bemiddelingsrelatiee en de Godsvoorstelling. 
Hett interpersoonlijk handelen met mensen, die zich gecommitteerd hebben aan het 
bevindelijkk gereformeerde sociaal collectief, draagt bij aan de plausibiliteit van de 
overtuigingen,, afspraken en gewoonten. Het bestendigt het persoonlijk 
commitment.. Het interpersoonlijk handelen vervult in alle stadia een 
ondersteunendee rol. In stadium 1 wordt er op gewezen dat het interpersoonlijk 
handelenn ook belemmerend kan werken. 
Hett betekenisvol verbinden van gebeurtenissen in het eigen leven met beschreven 
ervaringsmomentenn op de weg of Bijbelverhalen en het zich voortdurend in relatie 
stellenn met God (bijvoorbeeld middels gebed) vormt de toegangsweg tot bekering. 
Hett religieus handelen van de mens is dus noodzakelijk voor de bekering. De 
voortdurendee verwachting van en anticipatie op Gods handelen maakt de door 
Sundénn (1966, 1985) aangeduide herstructurering van de waarneming mede 
mogelijk. . 

9.4.2.1.. Het getuigenis en de transformatie 
Hett narratief dat de geïnterviewde vertelde in respons op de vraag of hij zelf iets 
vann bekering in zijn leven heeft ervaren vormde het onderzoeksmateriaal waarop 
wee de analyses gebaseerd hebben. Vergelijking van de narratieven per stadium 
maaktt zichtbaar dat de narratieven vallend binnen een bepaald stadium 
overeenkomenn in structuurkenmerken. Vergelijking van de analyseresultaten over 
dee stadia heen laat zien dat narratieven, behorend tot verschillende stadia van het 
model,, niet alleen inhoudelijk maar ook wat betreft structuurkenmerken van elkaar 
verschillenn (zie § 9.2.1.). Met deze constatering blijf t de vraag of in het 
zelfiiarratieff  betreffende bekering de transformatie van het zelf gerealiseerd wordt 
onbeantwoord.. We plaatsen hierbij vier kanttekeningen. 
1)) In een interviewsituatie wordt de geïnterviewde gevraagd een verhaal te vertellen 
waarinn hij aangeeft hoe hij geworden is tot wie hij nu is. De met de 
interviewsituatiee verbonden ongelijkheid tussen de gespreksparters voorziet 
wellichtt niet in het geschikte klimaat voor zelf(re)constructie. (De gesprekken met 
Trade,, Josine en Joris vormen hierop wellicht een uitzondering) In de wijze waarop 
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dee geïnterviewden hun ontwikkelingsgang beschrijven, maken zij gebruik van reeds 
eerderr geconstrueerde verhaallijnen en verbanden. 
2)) Het vertellen over het eigen geestelijk leven in contact met een 
vertrouwenspersoonn die 'verder' is op de geestelijke weg draagt bij aan de 
transformatiee van het zelf (vergelijk het contact tussen Marit en haar moeder). De 
'kenner'' en vertrouwenspersoon kan de spreker bevestigen in de 'waarheid' van 
zijnn ervaren en ondersteunen in het juist of gepast verwoorden van ervaringen die 
hijj  betekenisvol in verband kan brengen met ervaringsmomenten in de weg 
(vergelijkk Josine en haar vader). Het ontvangen van bevestiging van de 'waarheid' 
vann het persoonlijk ervaren van een belangrijke ander met (ervaringskennis van 
dee weg, en het leren hanteren van de Tale KanaSns, dragen ertoe bij dat de 
vertellerr zichzelf anders leert verstaan. 
3)) De structurerende werking van de weg der bekering werd toegeschreven aan 
hett actueel houden van het religieuze betekenissysteem, het verwachten van en 
anticiperenn op het handelen van God en het leren hanteren van de Tale. Uit de 
zelfharratievenn komt naar voren dat het toeeigenen en doorleven van uitspraken als 
ikik ben zondaar; Christus heeft geleden om mijn zonden, constitutief zijn voor de 
transformatiee van het zelf. Bestendiging van deze positionering in relatie tot God 
resulteertt in een verandering van emplotment en een verandering in positie in het 
sociaal-religieuzee veld. 
4)) Het getuigenis van de bekering krijgt niet slechts verbaal maar ook nonverbaal 
vorm.. De wijze waarop men zich op religieus vlak engageert, het gevolg geven aan 
dee aansporing om te gaan handelen alsof men bekeerd is en het afzien van bepaalde 
soortenn morele carrières dan wel bepaalde handelingen omdat ze tot zonde zijn 
geworden,, hebben we beschreven als wegen waarlangs de zelftransformatie 
gerealiseerdd wordt en tot uitdrukking komt. 

9.4.2.2.. Het getuigenis en positionering 
Hett geven van een bekeringsgetuigenis draagt bij aan het verwerven en toeëigenen 
vann een sociale identiteit. Eén van de verschillen tussen respondenten uit stadium 1 
enn die uit stadium 3 betreft dit verschil in status. In stadium 1 wordt men 
aangesprokenn op de eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van bekering. Het 
reflecterenn op en bespreken van het geestelijk leven neemt in stadium 2 een 
centralee plaats in. Geïnterviewden behorend tot stadium 3 spreken op hun beurt 
mensenn aan op hun geestelijk leven. Zo worden zij als kenners benaderd en voelen 
zichh verantwoordelijk om middels het geven van getuigenissen anderen tot een 
veranderingg in houding te bewegen. 
Hett op basis van bekeringsgeschiedenissen veronderstelde voorbehoud van kenners 
tenn aanzien van eerste getuigenissen en de in bekeringsgeschiedenissen beschreven 
weinigg invoelende wijze van beoordeling van dit eerste getuigenis is niet aan de 
ordee gekomen. Dit kan mogelijk toegeschreven worden aan de tijdgeest. Daarnaast 
warenn de vragen, waaraan het gesprek structuur ontleende, gericht op de 
geloofsbelevingg van de geïnterviewden. Er werd niet gevraagd of er in hun ervaring 
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sprakee was van sociale structurering, noch naar  de wijze waarop zij  die eventuele 
socialee structurerin g ervaren. 
'Veranderden''  en 'bekeerden' gaven aan dat zij  bij  hun eerste avondmaalsgang 
geenn last hadden van angst voor  het oordeel van anderen. Wel wordt enige 
spanningg achteraf genoemd. Tegelijk geeft men aan dat het huisbezoek, dat op dit 
publiekelij kk  getuigenis volgde, als constructief werd ervaren. Door  te getuigen 
eigentt  men zich de nieuwe positie en de bekering toe. Bedreigingen voor  het 
veranderdee zelf worden in het eigen handelen en denken gelokaliseerd. Interacties 
mett  anderen vormen een aanleiding voor  reflectie op de gepastheid van het eigen 
handelen. . 

9.5.. Evaluatie van het onderzoeksproces 
"Tott de veelkleurigheid van het Nederlandse protestantisme behoort een stroming 
diee gekenmerkt wordt door een levensstijl en geloofsbeleving die onderscheiden is 
vann de gangbare". Met deze zinsnede openden we deze studie. Ze geeft zicht op de 
oorspronkelijkee persoonlijke motivatie van de onderzoeker. Ze wilde zicht krijgen 
opp de eigenheid van het leven in de bevindelijk gereformeerde stroming. Het 
bestuderenn van de wijze waarop de notie van bekering een rol speelt in het leven 
vann bevindelijk gereformeerden werd als ingang gekozen. De eigen rationaliteit van 
bevindelijkk gereformeerde betekenisgeving werd inzichtelijk dankzij de afwisseling 
vann periodes van dataverzameling, theorievorming, modelconstructie en data-
analyse.. Op exploratieve wijze hebben we onderzocht welke processen aan deze 
vormm van betekenisgeving bijdragen. 

Dee exploratieve opzet van de studie is niet alleen erg tijdsintensief gebleken, zij 
heeftt ook inzicht gegeven in methodologische aspecten van onderzoek naar 
handelingsprocessenn in een (vrij) gesloten gemeenschap. We halen enkele aspecten 
kortt aan. 
1)) Het materiaal dat verzameld werd middels observatie en participatie voorzag de 
onderzoekerr van veel informatie. De bonderzoeker gold hierbij uitdrukkelijk als 
onderzoeksinstrument.onderzoeksinstrument. Dit maakte afzonderlijke verslaglegging van persoonlijke 
gewaarwordingen,, persoonlijk proces en verrichte observaties noodzakelijk. Door 
persoonlijkee gewaarwordingen en processen zoveel mogelijk te scheiden van de 
observatiess werd objectiviteit in de participatieverslagen nagestreefd. We wezen er 
reedss op dat het materiaal dat op deze wijze verzameld werd te fragmentarisch was 
voorr verdere analyse. 
2)) De gesprekken werden op band opgenomen, hierdoor is de betrouwbaarheid van 
dee transcriptie en de analyse controleerbaar199. Ter objectivering van de 
materiaalverzamelingg zou het wenselijk zijn geweest wanneer meerdere 

Dee mogelijkheid om onze analyses van de interviews te controleren door terug te gaan naar de 
geïnterviewdenn hebben we niet benut Reden hiervoor is dat de uiteindelijke analyse zes jaar na afname 
vann de interviews is gerealiseerd en er goede redenen bestaan om te veronderstellen dat de 
geïnterviewdenn niet meer van de inhoud van het gesprek op de hoogte zullen zijn. 
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onderzoekerss waren ingezet om met een door  expliciete en eenduidige vragen 
gerichtee blik verslag te doen van dezelfde situatie of hetzelfde interview. De grote 
investeringg in tij d en menskracht maakte deze werkwijze onmogelijk. 
3)) De data waarop de specificatie van het model gebaseerd is werden middels 
interviewss verzameld. De interviewer  trad éénmalig met de geïnterviewden in 
contact.. Dit heeft consequenties voor  de waarde die aan het materiaal kan worden 
toegekend.. De vertrouwenskwaliteit van het contact tussen interviewer  en 
geïnterviewdee moest door  deze werkwijze in relatief korte tij d tot stand worden 
gebracht.. De vertrouwenskwaliteit van de gesprekken varieert. Een ander  punt 
betreftt  het narratief als enige ingang om zicht te krijgen op een verandering in 
levensoriëntatie.. Bij  veelvuldiger  contact of een longitudinale benadering ware het 
mogelijkk  geweest om zicht te krijgen op de praktische uitwerkin g van de 
veranderingg in het leven. Een mogelijke insteek voor  deze longitudinale benadering 
wordtt  beschreven in de studie van Klein-Wassink (1999). Klein-Wassink 
benaderdee mensen met de vraag of zij  gedurende een bepaalde tijdsperiode 
dagelijkss of wekelijks verslag zouden willen doen van hun ervaringen. Ze 
hanteerdee verschillende methodologische ingangen: een wekelijks telefoongesprek, 
hett  bijhouden van een dagboek en interviews. De wekelijkse verslagen werden 
gestructureerdd door  vragen van de onderzoeker. De merites van deze wijzen van 
dataverzamelingg zijn gelegen in het longitudinale aspect en de bevrediging die het 
dee geïnterviewden oplevert in termen van aandacht en zelfinzicht. Anderzijds 
echterr  behoeven ervaarbare en expliciete veranderingen in betekenisgeving en 
zelfervaringg vri j  veel tij d en is ook hier  de tijdsinvestering en de enorme 
hoeveelheidd aan materiaal problematisch. 
4)) De keuze die in deze exploratieve studie is gemaakt om naast het verzamelen 
vann materiaal middels observatie en participatie, gesprekken te houden met 
kerkgangerss is waardevol gebleken. Op basis van de inzichten die in de eerste twee 
periodenn van dataverzameling verworven werden en de theoretische reflectie 
daarop,, kwam het heuristisch model tot stand. Toepassing van het heuristisch 
modell  maakte verdere exploratie mogelijk. 
5)) Het middels de sneeuwbalmethode benaderen van gemterviewden heeft er  toe 
geleidd dat alle benaderden bereid bleken tot gesprek. Deze methode heeft er  toe 
geleidd dat het materiaal een bias vertoont naar  geografische regio100. We menen 
echterr  niet dat dit consequenties heeft voor  het inzichtelijk maken van de processen 
diee werkzaam zijn in internalisering. Het model, als middel om processen die 
werkzaamm zijn in de internalisering van het religieuze betekenissysteem inzichtelij k 
tee maken, zal aan verklaringskracht winnen, wanneer  in vervolgonderzoek onder 
eenn grotere populatie de toepasbaarheid blijkt . Het is wenselijk wanneer  dit 
vervolgonderzoekk vorm krijg t vanuit de zogenaamde 'grounded theory benadering1 

(Wester,, 1987). In deze benadering liggen dataverzameling en theorievorming 
dichtt  bij  elkaar. De onderzoeker  kan specifieke aspecten van internalisering, door 

Theologisch-inhoudelijkee verschillen in ligging zijn in deze studie niet verdisconteerd. 
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bijstellingg van de topiclijst en gerichte dataverzameling, nader uitwerken. 
Aandachtspuntt bij een dergelijk onderzoek is, dat onderzoeker noch geïnterviewde 
dee specificiteit van de geloofsbeleving thematiseren. Het huidige onderzoek heeft 
uitgewezenn dat de kans dat zulks gebeurt voortdurend voorhanden is. Het gesprek 
dreigtt daarmee echter meer te gaan óver geloofsbeleving en theologische inhouden 
off  óver het sociaal collectief, zonder dat zicht wordt verkregen op de persoonlijke 
wijzee van betrokkenheid en de uitwerking die dit heeft voor het geven van 
betekeniss en de constructie en/of transformatie van het zelf. 

9.66 Recapitulatie 
Dee bijdrage die deze studie levert aan de psychologie van de bekering is gelegen in 
hett feit dat zij bekering van het type 'intensification' tot object van studie heeft. De 
studiee heeft uitgewezen dat in 'intensification' de kwaliteit van intergenerationele 
relatiess en existentiële motieven een centrale rol spelen in de verandering in 
betrokkenheid.. Deze verandering in betrokkenheid betreft een verandering van 
verbalee naar totale betrokkenheid. Zij komt tot uitdrukking in het relatief dominant 
wordenn van de morele carrière van 'de weg der bekering'. De relatieve dominantie 
vann deze carrière wordt zichtbaar in een verandering in de emplotment van het 
levensverhaall  en de gerichtheid in het dagelijks handelen. 
Sindss het ontstaan van de psychologie als wetenschap vormt bekering object van 
onderzoek.. Middels het bestuderen van bekering beoogt men inzicht te krijgen in 
hett zelf en transformatie van het zelf. Voor zelfwording en transformatie van het 
zelff  is internalisering constitutief. In het heuristisch model worden drie stadia van 
internaliseringg onderscheiden. De structuurkenmerken van narratieven van mensen 
diee zich in een bepaald stadium van internalisatie bevinden zijn op basis van de in 
dee hoofdstukken zes, zeven en acht beschreven analyses, beschreven. Zowel de 
verhaallijn,, de affectieve betrokkenheid als de vaardigheid die het individu heeft 
omm het eigen leven te verbinden met culturele verhaalstructuren verschilt per 
stadium.. Analyse van responsiviteit en emplotment als processen middels welke 
internaliseringg geschiedt, maakt inzichtelijk dat de kwaliteit van de 
intergenerationelee bemiddeling van de traditie en de kwaliteit van de relatie en 
interactiee met primaire anderen van invloed is op het commitment met het sociaal 
collectief.. Enerzijds kan de betrokkenheid van het individu op het sociale collectief 
voortvloeienn uit de betrokkenheid die in het ouderlijk gezin gebruikelijk was (dit 
wordtt wel aangeduid als de correspondentiehypothese). De studie van Ullman 
(1989)) heeft evenwel uitgewezen dat er eveneens sprake kan zijn van compensatie 
voorr tekorten in de eerste relaties. 
Hett actueel worden en blijven van bevindelijk gereformeerde verhaalstructuren die 
dee menselijke existentie betreffen, motiveert de betrokkenheid op de morele 
carrièree van de weg der bekering. Analyse van het emplotment van 
zelmarratievenn maakt inzichtelijk dat de transformatie van het zelf gezien kan 
wordenn als een verandering in levensoriëntatie en strevingen (zie § 9.2.3, § 9.2.4.3 
enn § 9.4.1). De zelfervaring en sociaal-religieuze positie die men in het sociaal 

274 4 



Conclusiess en evaluatie 

collectieff  in referentie aan bekering inneemt, krijgen vorm dankzij en worden 
bestendigdd door het vertellen van het zelmarratief Narratieve analyse van 
zelmarratievenn heeft een waardevolle bijdrage geleverd aan het specificeren van de 
inhoudelijkee kenmerken en stractuurkenmerken van de verschillende fasen van 
internalisering. . 
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