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Samenvatting 

Verslaving en Geestelijke Transformatie 
Een Empirische Studie over de Narratieven van Bekeringsgetuigenissen van Herstellende 

Drugsverslaafden in Nederlandse en Servische Contexten 
 
Het doel van deze studie is te begrijpen hoe herstellende drugsverslaafden getuigenissen van 
bekering en verslaving gebruiken om een persoonlijke identiteit te ontwikkelen en te onder-
steunen en betekenis verkrijgen uit conflicterende levenservaringen. De zoektocht om het leed 
en de kwelling van verslaving ongedaan te maken wordt gezien als een geestelijke poging de 
‘bedorven identiteit’ van de verslaafde persoon te herconfigureren. Dit onderzoek laat zien 
hoe individuen hun bekering en verslavingservaring herconceptualiseren om verklaringen te 
vinden voor hun herstel. Het is daarom een studie naar de herconstructie van identiteit. Op 
basis van 31 autobiografieën van herstellende drugsverslaafden heb ik bekerings- en ver-
slavingsgetuigenissen geanalyseerd in twee Europese contexten (Servië en Nederland, inclu-
sief een aantal immigranten). Deze comparatieve benadering stelt me in staat om de construc-
tie van betekenis te onderzoeken in de interactie tussen (sub)traumatische ervaringen, versla-
ving, herstel, geestelijke transformatie, en de culturele en maatschappelijke invloeden te bepa-
len op copingstrategieën en de toekenning van betekenis in twee Europese landen. Het maakt 
gebruik van de observatie dat verslaving zich vaak (doch zeker niet altijd) ontwikkelt in reac-
tie op een levenscrisis of op trauma en identiteitsverwarring, terwijl geestelijke transformatie, 
inclusief religieuze bekering, herstel kan bevorderen. De studie houdt zich vooral bezig met 
de rol van getuigenis in de reconstructie van een levensvatbaar narratief van de zelf, waarbij 
trauma, verslaving, en bekering verdisconteerd en ingebed worden in verschillende sociale, 
culturele en geestelijke contexten. Deze studie poogt daarom om een integratief begrip te 
ontwikkelen van de interactie tussen verslaving en geestelijkheid in het licht van de biografie 
en identiteit van het individu en de omliggende cultuur. Er zijn drie belangrijke comparatieve 
elementen in de twee culturen waar dit onderzoek zich op richt: 1) antecedenten van versla-
ving; 2) houdingen ten opzichte van religie; en 3) houdingen ten opzichte van drugs. De ana-
lyse laat verder zien hoe bestaande referentiekaders en zelfbegrip worden ondermijnd en/of 
ontwikkeld. Narratieve interviews zijn afgenomen om te onderzoeken hoe participanten hun 
getuigenissen van verslaving en geestelijke transformatie creëren en de impact hiervan op hun 
systeem van betekenis. Dit alles leidt tot de volgende primaire vraag: 
 

Hoe construeren herstellende drugsverslaafden in Servië en Nederland hun getuigenissen 
van bekering en verslaving? 

 
Zeven deelvragen volgen uit deze primaire onderzoeksvraag: 
 
1) Hoe construeren herstellende drugsverslaafden hun verhalen over verslaving? 
2) Hoe construeren herstellende drugsverslaafden hun verhalen over bekering? 
3) Hoe bouwen herstellende drugsverslaafden hun identiteit op door deze twee processen en 

waaruit bestaat de interactie tussen deze twee processen? 
4) Welke contextuele verschillen beïnvloeden de interactie tussen verslavings- en bekerings-

verhalen? 
5) Hoe kunnen we deze verschillen begrijpen? 
6) Hoe kunnen therapie en pastorale zorg de verschillen in culturele en religieuze achter-

grond verklaren? 
7) Hoe kunnen religieuze aspecten op een adequatere manier geïntegreerd worden om de 

zorgberoepen te helpen?  
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In het introductiehoofdstuk heb ik het algehele onderzoeksprobleem uitgelegd en geïntrodu-
ceerd. Hoofdstuk 2, ‘Bekeren tot een Nieuwe Werkelijkheid,’ leverde het methodologische 
fundament voor de rest van het boek. Het methodologische aspect beargumenteerd dat een 
sociaal-constructivistisch perspectief, vooral indien het belang van narratief is begrepen, bij 
machte is om de interactie tussen verslaving, bekering en de vorming van religieuze identiteit 
in verschillende culturen te beschrijven en interpreteren. Ik heb een constructivistisch per-
spectief voorgesteld voor de analyse van bekeringsgetuigenissen waarbij spraak, taal en narra-
tief dienen als foci om geestelijke transformatie te begrijpen in termen van interpersoonlijke 
relaties. Een sociaal-constructivistisch begrip dat werkt met een narratief perspectief lijkt een 
adequaat kader te vormen waarmee het begrip van het bekerings- en herstelproces verruimd 
kan worden. Op basis hiervan heb ik gepleit voor de integratie en betekenisvolle relatie van 
een verscheidenheid aan epistemologische, theoretische, methodologische en praktische as-
pecten van empirisch onderzoek naar geestelijke transformatie. Een dergelijke benadering 
heeft de mogelijkheid om de beperkingen van strategieën van homogeniteit te overwinnen en 
is daardoor in staat om rekening te houden met precaire spanningen, onderlinge onvergelijk-
baarheid en reductionisme.  
 
Hoofdstuk 3, ‘Verslaving, Narratief en Geestelijkheid/Religiositeit’, onderzocht verschillende 
theorieën en modellen in het verslavingsonderzoek. In de praktijken van en het onderzoek 
naar drugsmisbruik willen religieuze en medische tradities allebei welzijn en gezondheid rea-
liseren voor verslaafden, maar zijn de benaderingen die zij gebruiken in herstel en therapie, en 
de epistemologische en methodologische fundamenten waarop hun ideeën en praktijken geba-
seerd zijn vaak zeer verschillend. In dit hoofdstuk heb ik laten zien dat een ziektemodel het 
gevaar loopt één aspect van het verslavingsdilemma te verabsoluteren (het huidige medisch-
psychologisch-pathologiseren van drugsmisbruik) en daardoor een compleet beeld van ver-
slaving aantast. Bovendien is een farmacologische benadering bij het helpen van individuen 
om hun verslaving te overwinnen slechts gedeeltelijk doeltreffend geweest, waarschijnlijk 
omdat dit medische begrip van verslaving niet alle factoren naar waarde schat. Ik schaar mij 
daarom bij de onderzoekers die staan voor een omvattende theorie van verslaving waarbij 
biomedische, psychologische, sociaal-culturele factoren, geestelijke en narratief aspecten een 
plaats hebben.  
 
Gebruikmakend van de sociaal-constructivistische benadering reflecteert hoofdstuk 4, ‘De 
Zwarte Zijde van de Lepel’, op de interactie tussen religieuze bekering, narratieve identiteits-
vorming en sociale ondersteuning in het herstelproces van drugsverslaving. Door de theorie 
van narratieve identiteit te gebruiken, heb ik het conceptuele kader en de analytische tools om 
de primaire indicatoren en contextuele, interpretatieve middelen te identificeren om tot narra-
tieve identiteitsconstructie in het herstelproces te komen. In dit verband heb ik de sociale en 
ethische implicaties van het construeren van een nieuwe narratieve identiteit onderzocht, 
waarbij ik heb betoogd dat wanneer herstellende drugsverslaafden hun getuigenissen vertellen 
zij participeren in het canonieke discours dat hen presenteert als normale mensen en hen helpt 
om te gaan met de negatieve effecten van hun ‘bedorven identiteit’. De constructie en hercon-
structie van narratieve identiteit vindt plaats in een voortdurende onderhandeling met het pu-
bliek en nieuwe gebeurtenissen in het leven van de persoon. Dit perspectief markeert de rol 
van narratieve agency en competentie in identiteitsontwikkeling in plaats van de focus te leg-
gen op epigenetische factoren (al wordt de invloed van dergelijke factoren niet ontkend). 
 
Hoofdstuk 5, ‘Het Verschijnen van Nieuw Leven’, zal het concept van bekering kritisch on-
derzoeken vanuit verschillende invalshoeken. Ik heb het probleem gepresenteerd en onder-
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zocht vanuit diverse definities en theorieën over bekering door te kijken naar hoe het concept 
geconstrueerd, gedefinieerd en gebruikt wordt. De focus lag op bekeringsonderzoek in het 
verleden en in het heden, ontleend aan de sociaal-psychologische en religieuze wetenschap-
pen met een primaire focus op een narratieve benadering. Ik heb laten zien dat een religieuze 
bekering altijd belichaamd, sociaal gevormd en historisch geconditioneerd is. In dit verband 
heeft bekering te maken met gedeelde culturele ideeën en opvattingen, alsook met culturele 
verhaalmodellen die gebruikt worden in de constructie van het bekeringsnarratief.  
 
Het doel van hoofdstuk 6, ‘Testimonio als Kunst en een Strategie van Narratieve Identiteit’, is 
om Paul Ricoeur’s hermeneutiek van getuigenis te presenteren en de bruikbaarheid van Ri-
coeur’s inzichten voor het empirische onderzoek naar de bekeringsgetuigenissen van de parti-
cipanten toe te passen en te evalueren. Ik liet zien hoe getuigenis herstellende drugsverslaaf-
den helpt een nieuwe religieuze identiteit te vormen en hen toestaat hun verleden voor te stel-
len als iets dat overwonnen en verlost kan worden. Het verstaan van getuigenis als performa-
tieve, discursieve praktijk voor een authoritatief publiek laat inzichten toe over de strategieën 
die herstellende drugsverslaafden aanwenden om hun identiteiten en betekenissen te construe-
ren binnen het herstelproces. Individuen voeren agency uit in hun getuigenissen in het con-
strueren en herconstrueren van hun identiteiten door verhalende handelingen. Om verbinding 
te vinden met dit publiek en rekenschap te geven van hun levens wenden de participanten zich 
tot canonieke taal. Canonieke taal doelt in deze context op de dynamische interactie tussen de 
authoritatieve taal van een specifieke geloofsgemeenschap (bijvoorbeeld liturgische en theo-
logische taal) en de persoonlijke levensgeschiedenis van de bekeerden. Als zodanig bevat het 
een specifiek betekenis-gevend potentieel dat gegenereerd wordt in een bepaalde sociaal-
religieuze context die de weg vrijmaakt om nieuwe verhalen te onderzoeken na de ontmoeting 
met een nieuw publiek. 
 
De onderzoeksvragen en de opzet en methodes die aangewend worden in deze studie worden 
gepresenteerd in de hoofdstukken 7 en 8, die ook het begin vormen van het empirische deel. 
Het empirische onderzoek is gerealiseerd met drie groepen van herstellende drugsverslaafden 
uit Servië en Nederland. In de narratieve interviews werden de participanten aangemoedigd 
hun ervaringen met verslaving, hun geestelijke transformaties en de interactie tussen deze 
dimensies te beschrijven. De volgende stap presenteerde de empirische resultaten van de stu-
die, welke gebaseerd zijn op het interviewmateriaal. In dit deel heb ik een categorisering en 
beschrijving van deze narratieven gepresenteerd. De narratieven zijn vervolgens ingedeeld 
naar wat zij aanwijzen als het sleutelelement voor herstel. In de volgende stap zijn de resulta-
ten geanalyseerd met betrekking tot posttraumatische spiritualiteit, religieuze coping stijlen, 
sociale ondersteuning en meer. De narratieven reflecteren hoe de participanten hun transfor-
mationele ervaring tijdens hun herstelproces beschrijven. De getuigenissen verschaffen een 
rijk voorbeeld aan geestelijke transformatie, onderstrepen het belang van canonieke taal, ac-
centueren het gemeenschappelijke en interpersoonlijke dimensie van hun ervaringen en laten 
de krachtige manieren zien waarop levens zijn getransformeerd. Religieuze bekering onder-
steunt en verbetert het psychologische welzijn van de participanten, waardoor zij een nieuw, 
coherent en doorlopend zelf-verhaal kunnen vertellen.  
 
Hoofdstuk 9, ‘Geloof, Hoop en Liefde: Een Narratieve Theologische Discussie over het Em-
pirische’, ging over de theologische interpretaties van de empirische data die in deze studie 
verzameld is. In dit hoofdstuk heb ik de praktijken waar de participanten mee te maken heb-
ben theologisch geëvalueerd. De drie theologische ‘deugden’: geloof, hoop en liefde fungeren 
als een basis voor mijn theologische analyse. Het eerste deel van dit hoofdstuk introduceert de 
veelzijdige beschrijving van geloof, hoop en liefde van de Zwitserse theoloog Emil Brunner. 
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Brunners opvatting van temporele ervaring als gekarakteriseerd door een triade van verleden, 
heden en toekomst speelt een belangrijke rol in zijn verstaan van de drie theologische ‘deug-
den’. Ik heb daarom zijn relaas over Pauls trilogie geïnterpreteerd als een onderlinge verbon-
denheid van de drie dimensies van de tijd en de invloed daarvan op de persoonlijke identiteit 
van een bekeerling. Door dit te doen, heb ik laten zien hoe geloof, hoop en liefde dienen als 
tijdsmarkeringen die het belang van verleden, heden en toekomst demonstreren in de verkla-
ringen van de participanten. Tenslotte heb ik laten zien hoe de ideeën die Brunner ontwikkelt 
toepasbaar zijn op de praktisch-theologische analyse van bekeringsgetuigenissen van herstel-
lende drugsmisbruikers en hoe zijn notie van temporaliteit ons kan helpen hun geestelijke 
transformatie te begrijpen.  
 
In hoofdstuk 10 zijn de antwoorden op de onderzoeksvragen bij elkaar gebracht en zijn con-
clusies getrokken. De implicaties voor religieuze studies en verslavingsonderzoek zijn be-
sproken. Tenslotte zijn er suggesties gedaan voor de zorgberoepen en zijn er zaken voor ver-
der onderzoek geïdentificeerd.  


