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Cultureel antropologisch onderzoek 2005-2020
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Reformatorische cultuur…



Reformatorische mensen in krantenkoppen

Orthodoxe christenen onder vuur 

Ouderwets, onverdraagzaam, gevaarlijk. 

Zo oordeelt de seculiere meerderheid in 

Nederland over orthodoxe christenen en 

hun standpunten.

SP haalt fors uit naar 

refoschool

Niet alleen de 

islamitische As 

Siddieqschool, ook 

reformatorische scholen 

belemmeren 

burgerschap en 

integratie van leerlingen 

in de samenleving, vindt 

de SP.



de Volkskrant

1 december 2011 donderdag

Weigerambtenaren gaan terugvechten

AD/Algemeen Dagblad

15 november 2011 dinsdag

Kastijden is niet: er op los timmeren 

NRC.NEXT

12 juli 2011 dinsdag

Christelijk  gemiereneuk

zegt hen niets over God; 

Postgereformeerde 

jongeren spreken over 

leven en geloven tussen 

orthodoxie en een wereldse 

maatschappij

NRC Handelsblad

5 december 2011 maandag

Reformatorische Omroep: 

televisie voor mensen zonder televisie

(vervolg)

Minister: homotherapie bizar

de Volkskrant

18 januari 2012 woensdag















Er is hier een stille oorlog -
daarmee vat Fatma Öztürk kort 
samen wat er voor haar als 
moslima in Rijssen gaande is.

Uitzending: 21 oktober 2010, 
22.55 uur Nederland 2



PROFIEL: SGP-JONGEREN

woensdag 15 december 2010, 22.59 uur, TV Ned 2







Dorsvloer – perceptie – twee werelden

Imago o.b.v. dagbladen

Zwaarmoedig leven

Permanente onzekerheid

Tirannieke vaders

Onbarmhartige ouderlingen 

Filterende onderwijzers

Weinig ruimte voor creativiteit

Weinig ruimte voor ambities

Vragen stellen is problematisch 

Identiteit o.b.v. RD

Waarheid verbonden met God

Onze spiegel: de Wet

Het grote gebod

Studeren is kennismaken met zaken die 

niet stroken met eigen levensovertuiging

Gebed belangrijk voor wie met

wetenschappelijke vragen te kampen hebben



Onderzoek 2005-2020

■ 2005 Wat krijgen de meisjes van huis uit mee en is dit van invloed op 

studiekeuzen?

■ 2011-2013 Hoe verkennen zij ‘de wereld’ en wat doet dit met hun denken en doen?

■ 2017-2019 Veranderen de meisjes ‘van 2005’ nu de reformatorische cultuur?

Deel van groter onderzoek: gesprekken met dezelfde vrouwen 2005-2020 



De start in 2005
Kwalitatief onderzoek naar studiekeuzen 

Wat nemen ze van huis uit mee?

Vier voorbeelden van studiekeuzen

Achtergrond examenkandidates, overwegingen, profiel



Wat krijgen ze mee?
Cultuurgroepen examenkandidates 2005 

51%

12%

15%

22%

Bewuste belijders

Behoudende bewakers

Verre vreemden

Vlotte vernieuwers

Kenmerken:

Mate van orthodoxie 

(precies - rekkelijk)

Wijze van communiceren 

(open – gesloten)

N = 226



Conclusies 2005 & hypothese 

Conclusie onderzoek 2005

Reformatorische cultuur is van invloed op studiekeuzen, de studiekeuzen van vrouwen 

zullen van invloed zijn op de reformatorische cultuur

Hypothese

“de reformatorische levenswijze zal langzaamaan van binnenuit veranderen wanneer 

het opleidingsniveau en de arbeidsparticipatie van vrouwen toeneemt” 



De examenkandidates van 2005 in 2011
Onderzoek naar wereldverkenning

■ Afgestudeerd of bezig met vervolgstudie (o.a. hbo na mbo)

■ Meeste vrouwen zijn alleengaand, een paar gehuwden

■ Iedereen studeert of werkt 

■ Eerste kindjes hebben zich aangediend

■ En hun kennismaking met de wereld?



Samenhang tussen cultuurgroepen en 
gedrag    m/v

Cultuurgroep

■ Bewuste belijders

■ Behoudende bewakers

■ Verre vreemden

■ Vlotte vernieuwers

Gedrag

– Sociale contacten

– Activiteiten in de vrije tijd

– Mediagebruik

– Middelengebruik

– Seksualiteit



Veranderende vrouwen en …
Veranderen de vrouwen …
de reformatorische cultuur?    2019

“De reformatorische levenswijze zal 

langzaamaan van binnenuit 

veranderen wanneer het 

opleidingsniveau en de 

arbeidsparticipatie van vrouwen 

toeneemt” 

De examenkandidates van 2005 

spreken erover in 2019, niet wetend 

van welke hypothese dan ook. Over:

* Wat ze hebben meegenomen

* Wat ze hebben laten liggen

* Wat ze hebben toegevoegd

* Wat ze willen doorgeven
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Vers van de pers (2020):

Bij ons in de Biblebelt

Nalezing op de tentoonstelling 

in het Museum Catharijneconvent

Onder redactie van Tanja Kootte

en Fred van Lieburg



Meer informatie over mijn onderzoeksactiviteiten en 

(te bestellen) publicaties kun je terugvinden op mijn 

website: fluistering.com

Je vindt er ook de linkjes naar krantenartikelen over 

het onderzoek naar reformatorische jeugdcultuur.

De presentatie van vanavond kun je vinden op: 
https://fluistering.com/soroptimist/

Vragen?

https://fluistering.com/?page_id=1563&preview=true



