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Voorwoord 

Het waren de columns van Toine Heijmans in de Volkskrant die mijn aandacht trokken naar 

het leven in vinex-wijken. Heijmans portretteerde de vinex-wijk (in het bijzonder IJburg) als 

een stukje Nederland waar het leven er existentieel anders uitzag dan elders. In de column 

‘huurhuis van God’ vertelt de pastor van de kerk op IJburg aan Heijmans: 

‘Alles hier is dichtgetimmerd: elke centimeter grond wordt efficiënt gebruikt, elk huis moet 

voldoen aan tweehonderd Vinex-regels, het hele leven is tegenwoordig ingedeeld en 

uitgerekend. Juist hier, zegt de pastor, waar de mens slaaf is van zijn horloge, kun je in de 

kerk nog leuke dingen doen.’ (Heijmans 2007:113)

Ik ging op zoek naar een kerk in een vinex-wijk en kwam terecht in Zwolle. Met veel plezier 

en dankbaarheid denk ik terug aan de tijd die ik heb doorgebracht in de Open Kring in 

Stadshagen. In het bijzonder wil ik de twee predikanten, de scriba, het moderamen en de 

kerkenraad van de Open Kring bedanken, die mij vanaf het begin heel hartelijk welkom 

hebben geheten in hun open kring en mijn onderzoek op alle mogelijke manieren hebben 

ondersteund. Alle informanten die mij hebben rondgeleid door Stadshagen en die ik heb 

mogen interviewen wil ik bedanken voor het delen van hun persoonlijke verhalen. Mijn 

gastgezin bedank ik voor de mogelijkheid die ze mij hebben geboden om echt in te burgeren 

in Stadshagen en daarmee het veldwerk tot een succes te maken. Tenslotte wil ik mijn 

begeleidster van de sectie culturele antropologie dr. Nienke van der Heide bedanken voor haar 

enthousiaste begeleiding gedurende het hele onderzoeksproject. 

Lezers geef ik graag de metafoor mee die ik tegenkwam in het boek van Kathleen en Billie 

DeWalt (2002). Beschouw deze, en iedere, rapportage van etnografisch veldwerk als een foto 

van een olifant waar je vlak naast staat. Je kunt hem van verschillende kanten portretteren, 

maar geen enkel portret is ooit compleet of ‘de waarheid’. Het is slechts een van de mogelijke 

portretten, met een duidelijke stempel van de auteur. 

Jorien Copier

Utrecht, juni 2011 
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Inleiding

Linda, inwoonster van vinex-wijk Stadshagen en lid van de protestantse wijkgemeente de 

Open Kring, spreekt hier over de sociale verbanden en structuren die nog slechts in beperkte 

mate aanwezig zijn in deze nieuwe wijk. Volgens Linda kan de kerk van betekenis zijn in het 

creëren van deze verbanden.

	
 Nieuwbouwwijken worden vaak gediskwalificeerd als woonlocatie juist doordat 

verbanden en structuren (nog gedeeltelijk) afwezig zijn. Veelgehoorde vooroordelen zijn dat 

nieuwbouwwijken overal hetzelfde zijn en dat ze weinig tot geen geschiedenis en karakter 

hebben. Toch wonen mensen graag in nieuwbouwwijken en zijn ze er volgens onderzoek zelfs 

gelukkiger en tevredener met hun woonomgeving dan mensen die elders wonen (Lupi 

2006:805). Voor bewoners heeft de nieuwbouwwijk wel degelijk betekenis. Deze betekenis 

ontstaat doordat mensen wonen en leven in de wijk. Het proces van betekenis toekennen aan 

de fysieke ruimte heet place making. Welke betekenis precies wordt toegekend hangt af van 

verschillende manieren waarop men met de wijk verbonden is. Of men bijvoorbeeld in de 

wijk werkt, gebruik maakt van de sportschool, het stadsblad leest en of men wel eens een 

kopje suiker haalt bij de buren. Deze enkele contacten kunnen zich in de loop van de tijd 

ontwikkelen tot meer structurele verbanden als buurtverenigingen, sportverenigingen en 

protestgroepen. Al deze organisaties en verbanden waarin mensen eigen gekozen doelen 

nastreven worden gezamenlijk ook wel de civil society genoemd (van der Meulen 2006:2). 

Kerken spelen van oudsher een belangrijke rol in de civil society, maar deze rol is aan het 

veranderen. Al decennia lang loopt de kerkgang in Nederland terug. Vandaag de dag zeggen 

jaarlijks honderdduizend mensen hun kerklidmaatschap op (Dekker 2010:13). Overal in 

Nederland worden kerkgemeenschappen samengevoegd of opgeheven. De bijbehorende 

kerkgebouwen worden gesloopt of krijgen een andere bestemming. Van boekwinkel tot 

discotheek tot moskee. De ontkerkelijking mag niet worden verward met het verdwijnen van 

religie. Er is veel aandacht en interesse voor religie, maar deze neemt andere vormen aan.

‘Iedereen komt hier nieuw. De wijk is nu op z’n oudst zo’n 

dertien, veertien jaar oud dus daar kan je misschien al iets van 

structuur hebben, iets van verbanden. Maar wat je in zo’n oude 

wijk als Assendorp hebt, dat heb je hier nog niet.’ (Linda, 40 jaar) 
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Religie anno 2011wordt vaak in één zin genoemd met zingeving en spiritualiteit. In ieder 

geval heeft religie niet vanzelfsprekend meer iets te maken met de kerk.

	
 In het licht van de terugloop van kerkgang is het niet verwonderlijk dat bij het bouwen 

van nieuwe wijken, kerken daar niet altijd meer een plaats in krijgen. In verschillende net 

aangelegde vinex-wijken zoals de Meerhoven (Eindhoven) en Carnisselande (Rotterdam) 

ontbreken kerkgebouwen. Christenen uit deze wijken zijn aangewezen op bestaande kerken in 

nabijgelegen buurten. Dit hoeft in tijden van ongekende mobiliteit geen enkel probleem te 

zijn, maar wat gebeurt er met een nieuwe wijk als er wel bewust ruimte gemaakt wordt voor 

een huis van God? De Zwolse vinex-wijk Stadshagen is zo’n nieuwbouwwijk waar wel een 

nieuwe kerk is gebouwd. De Open Kring is de wijkgemeente van de Protestantse Kerk in 

Nederland (PKN) in Stadshagen. In deze wijk heb ik drie maanden gewoond. In de wijk en de 

kerk heb ik etnografisch veldonderzoek gedaan naar het leven in de vinex-wijk, het kerkelijk 

leven en de wisselwerking tussen kerk en wijk. De centrale vraag die leidend is geweest in het 

onderzoek is:

Hoe staat de betrokkenheid bij kerkgemeenschap de Open Kring in relatie tot territoriale 

verbondenheid met de vinex-wijk Stadshagen?

De centrale vraag is geoperationaliseerd naar de volgende vier deelvragen:

1. Op welke manieren zijn mensen betrokken bij de kerkgemeenschap?

2. Op welke manieren zijn kerkbetrokkenen territoriaal verbonden aan de wijk ? 

3. Hoe beïnvloedt betrokkenheid bij de kerk de territoriale verbondenheid met wijk?

4. Hoe beïnvloedt de territoriale verbondenheid met de wijk de betrokkenheid bij de kerk?

Mijn onderzoek geeft nieuw inzicht in de ogenschijnlijk tegenstrijdigheid van het feit dat er 

een nieuwe kerk wordt gebouwd terwijl overal in Nederland kerkelijkheid terugloopt. 

Daarnaast levert mijn onderzoek een kwalitatieve en etnografische bijdrage aan de 

wetenschappelijke kennis die beschikbaar is over kerken en kerkgemeenschappen in de 

eenentwintigste eeuw. Op dit moment zijn er vooral studies beschikbaar die kijken naar 

kerken en religiositeit als losstaand fenomeen. Er wordt onderzoek gedaan naar kerkopbouw, 

de individuele geloofsbeleving van mensen en kwantitatieve studies naar hoeveel mensen er 

waar en wanneer naar de kerk gaan. Met dit onderzoek hoop ik deze kennis aan te vullen met 
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een meer holistisch beeld van mensen die naar de kerk gaan en hoe dit past in hun 

maatschappelijk en sociaal leven van alledag.

De centrale vraag en deelvragen heb ik proberen te beantwoorden door middel van 

etnografisch veldwerk. Eén van de onderzoeksmethoden van het onderzoek was 

participerende observatie tijdens de kerkdiensten en de andere activiteiten van de kerk. 

Daarnaast heb ik me door kerkbetrokkenen laten rondleiden door Stadshagen en heb ik 

diepte-interviews met hen afgenomen. In deze thesis rapporteer ik mijn resultaten. 

Hierna zal ik eerst de gebruikte onderzoeksmethoden nader toelichten. In het theoretisch 

kader presenteer ik vervolgens de belangrijkste literatuur rondom de centrale theoretische 

concepten van het onderzoek. Hierna introduceer ik u in Stadshagen, de vinex-wijk, en in 

protestantse wijkgemeente de Open Kring, de kerk waar het onderzoek heeft plaatsgevonden. 

De empirische resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd in de daaropvolgende drie 

hoofdstukken. Ik begin met een hoofdstuk over het leven in de wijk Stadshagen. Vervolgens is 

er een hoofdstuk gewijd aan de vorm de inhoud en de mensen van de Open Kring. In het 

derde en laatste empirische hoofdstuk zal de wisselwerking tussen wijk een kerk aan bod 

komen. Hierop volt een conclusie waarin duidelijk zal worden dat de Open Kring als kerk 

juist door het ontbreken van structuren een interessante aanwinst is voor vinex-wijk 

Stadshagen en dat betrokkenheid bij de kerk gezien kan worden als integratie-katalysator in 

de wijk. Een persoonlijke reflectie op de veldwerkpraktijk en een samenvatting van het 

onderzoek behoren tot de bijlagen. Tussen de hoofdstukken door heb ik een aantal korte 

intermezzo’s ingevoegd. Hopelijk geven deze vignetten een rijk en levendig kijkje in de 

keuken van Stadshagen en de Open Kring. 
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Onderzoeksmethoden  
Het onderzoek is gedaan door middel van etnografisch veldwerk van drie maanden in de wijk 

Stadshagen en in kerkgemeenschap de Open Kring. Als onderzoeker heb ik drie maanden in 

de wijk gewoond en deelgenomen aan vrijwel alle activiteiten van de Open Kring. Naast 

kerkdiensten waren dit gespreksgroepen, filmavonden, koorrepetities, eetcafé, burenavond, 

wijkavond en diverse vergaderingen. Door middel van participerende observatie en informele 

gesprekken tijdens deze activiteiten heb ik mijn data verzameld. Aantekeningen die ik maakte 

tijdens de activiteiten werkte ik hierna direct uit tot observatieverslagen. 

	
 Naast de participerende observatie heb ik me door tien informanten laten rondleiden 

door de wijk. Ik vroeg mensen mij ongeveer een uur rond te leiden langs de plaatsen in de 

wijk die voor hen belangrijk waren en waar zij vaak kwamen. Deze techniek heb ik gekozen 

om zo een concreet beeld te krijgen van hoe mensen over de wijk denken en dit niet alleen 

thuis op de bank te vertellen, maar de plaatsen die van betekenis zijn voor de mensen ook echt 

te bezoeken. Het resulteerde in hele diverse rondes door de wijk. Behalve de plaatsen waar 

men vaak kwam, liet men me ook graag de natuur vlak om Stadshagen zien. Ondertussen 

sprak ik met de informanten over de plaatsen die we passeerden, maar ook over de wijk in het 

algemeen, hoe men er was komen wonen en wat men ervan vond. Een ander onderwerp van 

gesprek was de kerk: hoe men bij de Open Kring terecht gekomen was en hoe zij daar nu bij 

betrokken waren. Tijdens de rondleidingen waren mensen over het algemeen zeer op hun 

gemak. Ik heb de rondleidingen ervaren als een zeer prettige manier om mensen te 

interviewen. 

	
 Naast de participerende observatie en de rondleidingen heb ik bij zeven 

gemeenteleden een diepte-interview afgenomen van ongeveer een uur. De diepte-interviews 

waren maar in beperkte mate gestructureerd en leken veel op een informeel gesprek. Tijdens 

deze interviews kwamen dezelfde onderwerpen aan bod als tijdens de rondleidingen. 

	
 Alle interviews en rondleidingen zijn opgenomen met een opnameapparaat waardoor 

ik de data achteraf nauwkeurig kon analyseren. Ik heb de observatieverslagen, rondleidingen 

en interviews geanalyseerd door ze te lezen en te herlezen en overeenkomsten en verschillen 

die uit de data naar voren kwamen te noteren in memo’s. Specifiek heb ik gelet op de 

concepten en thema’s uit het theoretisch kader die ik bij aanvang van het onderzoek me al 

grotendeels eigen had gemaakt. Deze theoretische concepten zal ik in het volgende hoofdstuk 

eerst uiteenzetten.
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1. Theoretisch kader
Mijn onderzoek naar het verband tussen wonen en kerken bouwt voort op eerder onderzoek 

van vele academici. Uit de resultaten van deze onderzoeken zijn theorieën gevormd. Hier zal 

ik de theoretische concepten toelichten die voor mijn onderzoek relevant zijn. In de 

empirische hoofdstukken zullen de resultaten van mijn onderzoek worden ingebed in dit 

theoretische kader. 

Sociale veranderingen in Nederland

Het leven zoals we het nu in Nederland kennen is een product van sociaal-culturele 

veranderingen die sinds de tweede wereldoorlog hebben plaatsgevonden. De stijgende 

welvaart en het stijgende opleidingsniveau van de Nederlandse burgers zijn belangrijke 

oorzaken van deze veranderingen. In het licht van dit onderzoek is het belangrijk deze 

ontwikkelingen te begrijpen omdat ze vormend zijn geweest voor het religieuze landschap 

zoals we dat vandaag de dag in Nederland kennen. 

Het leven is sinds de jaren vijftig geografisch en sociaal gefragmenteerd. Voor deze tijd 

kwamen voor veel mensen de verschillende facetten van het leven zoals werk, educatie, 

partner, hobby’s en religie samen op één geografische plaats. Vaak waren deze facetten al 

bepaald door afkomst en opvoeding (Kronjee 2006b:172). De dochter van de burgemeester 

wist al dat ze naar een goede school zou gaan en voor de zoon van de bakker was het 

duidelijk dat hij later de zaak van zijn vader zou overnemen. Vandaag de dag zijn deze 

facetten meer gefragmenteerd. De Nederlandse burger stelt zijn leven bewuster en kritischer 

samen (Kronjee 2006a:77). Identiteit wordt minder dan voorheen bepaald door familie, 

afkomst en klasse, maar meer door consumptie en de keuze voor een opleiding, baan, partner, 

religie enzovoorts (Kronjee 2006b:172). De keuzes die je maakt in het leven bepalen wie je 

bent. Gerrit Kronjee en Martijn Lampert noemen deze nieuwe manier van het inrichten van 

het leven de leefstijlenmaatschappij (Kronjee 2006b:172). 

	
 De leefstijlenmaatschappij kenmerkt zich door beperkte aanwezigheid van 

basisstructuren in de vorm van sociale klassen en instituties. Dit houdt in dat mensen, naast 

dat ze zich minder laten beïnvloeden door afkomst en sociale klasse, ze zich ten opzichte van 

vijftig jaar geleden ook minder vaak, minder intensief en korter binden aan maatschappelijke 

instituties zoals verenigingen en kerken. Sociaal-maatschappelijke invloeden die steeds 
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belangrijker zijn geworden bij de keuze voor bepaalde leefstijlen zijn de markt en de media. 

Keuzevrijheid en individuele autonomie zijn kernwaarden van de leefstijlenmaatschappij. De 

keuze voor een bepaalde leefstijl wordt door ieder individu gemaakt zonder dat men zich 

noodzakelijk bindt aan een bijbehorende institutie. De keuze op zichzelf is tijdelijk en 

vrijblijvend. Boodschappen van politieke en religieuze instituties dienen vooral ter inspiratie 

(Kronjee 2006a:77-79). Het Sociaal Cultureel Planbureau schetst in de onderstaande tabel een 

beeld van het verschil tussen betrokkenheid in het verleden en betrokkenheid in de toekomst.

Deze schematische weergave van betrokkenheid geeft een duidelijk beeld van de manieren 

van binding in verleden en heden. In de empirische hoofdstukken zal duidelijk worden dat de 

rechterkolom grotendeels praktijk wordt in de Open Kring. Toch komen er ook elementen uit 

de linkerkolom terug, bijvoorbeeld dat de fysieke plaats van het kerkgebouw van groot belang 

is in de betrokkenheid bij de kerk.

Religieuze veranderingen in Nederland

De bovengenoemde sociale veranderingen hebben doorgewerkt in het religieuze landschap 

van Nederland. De nieuwe manieren van binding met instituties heeft ook de religieuze 

instituties geraakt. Dit proces staat bekend als ontkerkelijking: de terugloop van zowel de 

bezoekers- als de ledenaantallen van kerken (Dekker 2010:13). De ontkerkelijking heeft zich 

vanaf de jaren zestig ingezet en loopt tot vandaag de dag onverminderd door. In het onderzoek 
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‘God in Nederland’ wordt door het Sociaal Cultureel Planbureau sinds 1966 elke tien jaar de 

balans opgemaakt wat kerkgang en religiositeit in Nederland betreft. Dit gebeurt door middel 

van interviews en enquêtes onder meer dan duizend Nederlanders. Waar in 1966 drieëndertig 

procent van de mensen aangaf buitenkerkelijk te zijn was dat in 2006 eenenzestig procent. En 

ook onder kerkleden daalt het kerkbezoek (Bernts 2007:14). Naast het teruglopende 

bezoekers- en ledenaantal hebben kerken de maatschappelijke functie die ze ooit hadden 

verloren aan de markt en de media. Zo waren kerken vroeger belangrijke opiniemakers in het 

publieke debat en zorgde de kerk voor armoedebestrijding en geestelijke bijstand. Op al deze 

terreinen is zij echter overbodig geworden (Hakkenes 2010:1-3). Daarnaast concludeert 

godsdienstsocioloog Gerard Dekker in zijn boek getiteld: ‘Heeft de kerk zichzelf overleefd?’ 

dat de kerk nog altijd met uitsterven bedreigd wordt met name omdat haar eigen structuren en 

tradities in de weg staan. Het lukt de kerk niet zichzelf te vernieuwen en zo aansluiting te 

vinden bij de huidige geloofsbeleving van christenen (Dekker 2010:124).

Ontkerkelijking staat niet gelijk aan het verdwijnen van religie en religiositeit zoals sommige 

moderne denkers voorspelden. Marx en Weber dachten dat hoe verder de wetenschap zich zou 

ontwikkelen, hoe minder religie we nodig zouden hebben (Van de Donk 2006:28). 

Religiositeit vindt dan misschien geen bodem meer in de kerken, maar groeit in andere 

verschijningsvormen (Van de Donk 2006:13). Postmoderne spiritualiteit is de het 

paraplubegrip waar deze nieuwe verschijningsvormen van religie door godsdienstsocioloog 

Joep de Hart worden ondergebracht (De Hart 2007:123). Onder dit begrip vallen naast de 

getransformeerde kerkelijke denominaties, een tal van nieuwe bewegingen en ook individuele 

manieren van zingeving die zijn ontstaan.

	
 Postmoderne spiritualiteit heeft een gedifferentieerd karakter. Het is een samengesteld 

religieus pakket waarin elementen uit bestaande religies op smaak worden gebracht met 

elementen uit andere religieuze en/of seculiere ideologieën. Van traditionele godsdiensten 

worden aspecten losgekoppeld, uit de context gehaald en ingepast wanneer men daar behoefte 

aan heeft. Met name bemoedigende kanten en rituelen uit traditioneel kerkelijke religies zijn 

nog zeer populair (De Hart 2007:179). Een ‘religieus pretpakket’ noemt Joep de Hart het (De 

Hart 2007:179). Een kenmerkend aspect van dat religieuze pakket is dat deze niet vaststaat 

voor het leven. Religie heeft meer weg van een zoektocht, een overtuiging die in 

verschillende levensfases heel anders kan worden ingevuld. Zo kan iemand als twintiger 

geïnspireerd worden door het thuis bestuderen van boeddhistische mantra’s, maar na het 
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veertigste levensjaar toch meer gaan zien in de gedichten van Huub Oosterhuis en vervolgens 

wekelijks een kerk bezoeken. 	


	
 De hedendaagse religie is meer gericht op ervaringen en minder op waarheden zoals de 

vroegere kerkelijke dogma’s (De Hart 2007:173). Voor steeds minder mensen hoort er een 

institutie bij hun persoonlijke religieuze overtuiging. En als deze er wel bij hoort is de kans 

groot dat het er zich niet tot beperkt. Ook buiten de muren van de kerk ondernemen mensen 

religieuze activiteiten, die mogelijk voorkomen uit een andere traditie. Religie maakt deel uit 

van de zelf samengestelde identiteit. Religie is daarmee persoonlijk en wordt niet meer 

automatisch doorgeven door afkomst (De Hart 2007:179). Tenslotte moet religie vandaag de 

dag aansluiten op het eigen leven. Het eigen levensverhaal is daarbij een belangrijke 

inspiratiebron. 

	
 Religie wordt dus steeds meer een individuele aangelegenheid en wordt minder 

geassocieerd met groepsgebeuren (De Hart 2007:175). Dit terwijl bijvoorbeeld Durkheim de 

gemeenschap als de bron van de religieuze ervaring beschouwde (Durkheim 1912:336). Hoe 

deze individuele beleving van religie vorm krijgt in de Open Kring zal ik beschrijven in 

hoofdstuk vier. Nu eerst de theorieën over nieuwbouw- en buitenwijken. 

Buitenwijken

Naast de ontwikkelingen op sociaal en religieus vlak is ook de sociaal-geografische 

samenstelling van Nederland sinds de jaren vijftig veranderd. Eén van die ontwikkelingen 

was de aanbouw van, en de verhuizing naar nieuwe wijken aan de rand van de stad (Teijmant 

1979:3; Reijndorp 1998:9). Buitenwijken verschenen in Nederland in verschillende fases. Elk 

decennium kende zijn eigen buitenwijken met vooralsnog de vinex-wijk als laatste hoofdstuk. 

Bij elk van deze wijken werd weer de vraag gesteld hoe er naast of door middel van een 

bouwkundige infrastructuur ook een sociale infrastructuur kon worden gevormd en op welke 

manier sociale cohesie gecreëerd kon worden tussen de bewoners van de nieuwe wijken. 

	
 Door de eerder genoemde sociale veranderingen zoals stijging van welvaart, 

ontwikkeling van technologie en individualisering hebben mensen sinds de jaren zestig meer 

tijd, ruimte en mogelijkheden om dingen thuis te doen. Dit zorgde ervoor dat het ‘thuis’ een 

andere betekenis kreeg (Lupi 2006:804). Het thuis is veranderd van een plaats om te eten en 

te slapen naar een plaats waar men kan relaxen, met het gezin kan samenzijn en waar men 

autonomie en controle over heeft (Morley 2000:16). Deze nieuwe functie van het thuis schiep 

de vraag naar meer leefruimte in huis. En door stijgende mobiliteit werden de buitenwijken al 

16



snel een reële optie voor een grote groep mensen.

Er werd voorspeld dat door de stijging van welvaart, mobiliteit en collectieve voorzieningen, 

mensen overal in Nederland minder afhankelijk zouden worden van hun buren. Sociale 

relaties tussen mensen zouden steeds efficiënter verlopen en daardoor zouden buurtcontacten 

minder worden (Lupi 2005:59). Teijmant noemt in een buurtstudie uit 1979 dat ‘de buurt niet 

langer de risicoverzekering bij uitstek is, en evenmin het sociale kader waartoe men zich moet 

beperken’ (Teijmant:1979:37). Naast deze terugloop in contacten met buren in heel het land 

werd er specifiek in buitenwijken gevreesd voor het uitblijven van sociale cohesie. De 

bewoners van buitenwijken zouden, zo werd voorspeld, voortdurend aan het forenzen zijn 

tussen het werk, de kinderopvang, het winkelcentrum en het eigen huis (Lupi 2005:59). Bell 

deed in de Verenigde Staten een onderzoek naar buitenwijken en ging met zijn conclusies in 

tegen de negatieve ideeën over sociale cohesie. Hij beweerde dat mensen die in buitenwijken 

woonden kozen voor ‘familism‘ als een belangrijke waarde in hun leven versus ‘careerism‘ 

van de stedelingen (Bell 1958:215). Dit beeld heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan een 

positiever imago jegens buitenwijken. Uit latere studies bleek dat mensen uit suburbane 

omgevingen gelukkiger waren met hun woonomgeving dan mensen in urbane gebieden 

(Rothblatt 1986;281; Lupi 2006:803-805). 

	
 	
 Uit de buurtstudie van Teijmant (1979:37) kwam naar voren dat mensen zich 

sociaal verbonden kunnen voelen met hun buurt, ook zonder dat er veel contact is met de 

medebewoners. Deze verbondenheid ontstaat door de mogelijkheid tot identificatie met buren 

en hun leven. In het ontwerp van woonwijken wordt vaak gestreefd naar wijken waarin 

verschillende mensen met verschillende sociaal-economische achtergronden samen wonen. 

Dit wordt gedaan om Amerikaanse ghetto’s te voorkomen. Echter blijkt differentiatie niet de 

beste manier te zijn om sociale cohesie te creëren in een buurt (Teijmant 1979:5). Mensen 

moeten zich kunnen identificeren met hun buurtbewoners om zo een gemeenschap te kunnen 

creëren in hun verbeelding. Daarnaast hebben deze verschillende groepen vaak ook 

verschillende belangen, noden en ideeën bij een buurt, waardoor het lastig is om er een geheel 

van te maken (Dekker 2006:59; Teijmant 1979:5).

	


Kearns en Forrest benadrukken dat sociale cohesie in de wijk ook een schaduwzijde heeft. 

Omdat sociale cohesie gaat om groepsvorming, gaat het over in- en dus ook uitsluiting. Wie 

nodigt men bijvoorbeeld wel uit voor het buurtfeest en wie niet? Daar komt nog bij dat sociale 
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cohesie binnen een bepaalde (deel)wijk kan leiden tot rivaliteit tegenover naastliggende (deel)

wijken (Kearns & Forrest 2000:1013).

Tineke Lupi  concludeert uit haar studie naar de vinex-wijk IJburg dat sociale cohesie sterker 

is bij de eerste bewoners van een wijk of deelwijk (Lupi 2008:148). Tussen de eerste 

bewoners in een nieuw opgeleverde (deel van de) wijk bestaat er een pioniersgevoel. Het idee 

dat de mensen om je heen ook allemaal nieuw zijn en dat er nog van alles mogelijkheid is in 

de wijk geeft een gevoel van verbondenheid (Lupi 2008:148-149).

Place making

Plaatsen, en dus ook buitenwijken, hebben niet alleen een fysieke dimensie, maar worden ook 

sociaal geconstrueerd doordat mensen betekenissen toekennen aan de fysieke ruimte. Dit 

proces wordt in de literatuur ‘place making’ genoemd (Lynch 1960:119; Rapoport 1982:76). 

Friedmann omschreef deze constructie doeltreffend met de zin ‘places are shaped while being 

lived in’ (Friedman 2007:260).  

De aandacht voor de sociale betekenis van plaats komt uit de jaren zeventig. Toen werd veel 

waarde gehecht aan symbolische betekenissen van sociale concepten. Het begrip verdween 

naar de achtergrond toen het begrip globalisering opkwam (Lupi 2008:30). Plaatsen over de 

hele wereld gingen er steeds meer hetzelfde uitzien waardoor ze beschouwd werden als 

inwisselbaar en betekenisloos (Lupi 2008:31). Toch kwam de sociale betekenis van plaats in 

de nadagen van het globaliseringsdebat weer terug op de agenda toen ook het begrip 

glokalisatie geïntroduceerd werd. Glokalisatie houdt in dat in een tijd waarin mondiale 

verbondenheid en mogelijkheden oneindig zijn, men juist de lokale omgeving en structuren 

nodig heeft om aan vast te houden. De lokale omgeving is een belangrijke factor voor 

identiteitsvorming in een mondiale wereld (Lupi 2008:31). Vandaag de dag, en in dit 

onderzoek, wordt de sociale betekenis van plaats gezien als een sociaal construct wat 

voortdurend tot stand wordt gebracht, bevestigd en veranderd wordt in het contact tussen 

mensen en de fysieke plaats (Lupi 2008:35).

	
 Nieuwbouwwijken worden vaak als wijken zonder karakter gezien doordat ze de tand 

des tijd (nog) niet hebben doorstaan. Er wordt vaak vanuit gegaan dat een wijk pas karakter 

krijgt met de jaren. (Lupi 2008:30). Toch worden ook aan nieuwbouwwijken betekenissen 

toegekend door haar inwoners. In het empirische gedeelte van deze rapportage zal duidelijk 
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worden dat ook Stadshagen als nieuwbouwwijk een geschiedenis kent, namelijk de 

onstaansgeschiedenis. 

Territoriale binding 

Place making is een complex en dynamisch begrip. Tineke Lupi operationaliseerde place 

making in haar onderzoek naar buurtbinding in de vinex-wijk IJburg met het concept 

territoriale binding. Territoriale binding is de mate waarin mensen verbonden zijn met een 

bepaalde fysieke plaats in verschillende domeinen (Lupi 2005:17). Er zijn vijf domeinen van 

territoriale binding: economische, functionele, sociale, politieke en  culturele binding. 

Economische binding met de wijk gaat over de inkomsten en uitgaven die mensen doen in de 

wijk. Voor inkomsten is het belangrijk om te kijken of men een baan heeft in de wijk of daar 

buiten. Het idee van de buitenwijken tot de jaren negentig was niet dat mensen er ook zouden 

werken. Het ging vooral om forenzen. Met eigen ondernemingen en thuiswerken kan het zijn 

dat mensen economisch toch sterker aan de wijk zijn verbonden dan verwacht (Lupi 2005:27). 

Functionele binding is de mate waarin mensen gebruik maken van diensten en voorzieningen 

in de wijk. Hierbij kan gedacht worden aan scholen, zorg-instellingen, sportcentra en 

recreatieve voorzieningen (Lupi 2005:26). De kerk behoort ook tot één van de voorzieningen 

die een wijk aanbiedt en zorgt dus ook voor functionele binding aan de wijk. In de plannen 

voor Stadshagen is de wens opgetekend dat de wijk ook mensen elders uit Zwolle zou 

trekken, bijvoorbeeld met het winkelcentrum (Veldhuis 1997:24).

Politieke binding gaat om de mate waarin bewoners betrokken zijn bij besluitvorming en 

andere relaties van zeggenschap binnen de wijk. Politieke binding meet in hoeverre mensen 

het wijknieuws volgen en ze bekend zijn met de nieuwe ontwikkelingen. Met relaties van 

zeggenschap wordt gedoeld op gemeenteraden, verenigingen van eigenaren en protesten tegen 

bouwplannen (Lupi 2005:28).

Sociale binding omvat alle communicatieve relaties tussen mensen (van Engelsdorp 

Gastelaars 2003:17). Dit gaat van een kopje suiker bij de buurvrouw halen tot vriendschappen 

die op het schoolplein ontstaan tussen moeders die hun kinderen ophalen. Overeenkomsten en 

herkenbaarheid zijn bij sociale binding vaak belangrijke factoren. Functionele en sociale 
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contacten kunnen door elkaar lopen als er via het sociale netwerk in de buurt hand- en 

spandiensten worden uitgewisseld (Lupi 2005:27). 

	


Tot slot richt culturele binding zich op de identificatie met een plaats en met de mensen die er 

wonen. Het woord ‘cultuur’ wordt hier in een andere context gebruikt dan gebruikelijk is in 

de culturele antropologie. Het gaat om wat mensen voelen voor de wijk waarin ze wonen, of 

ze zich er thuis voelen, of ze eraan gehecht zijn en waaraan dan precies. De buurt waarin zij 

wonen maakt deel uit van hun identiteit (Lupi 2005:28).

In mijn onderzoek heb ik gekeken hoe mensen in Stadshagen territoriaal verbonden zijn aan 

hun wijk en hoe zij door deze verbanden betekenis geven aan de fysieke ruimte. De resultaten 

hiervan zijn te vinden in hoofdstuk drie: ‘Territoriale binding in Stadshagen’. 

Kerk en civil society

Wetenschappers zijn het erover eens dat één van de manieren om sociale cohesie creëren in 

woonwijken is door middel van de civil society (Dekker 1998:19; Morrison 2003:116). De 

civil society bestaat uit de maatschappelijke organisaties en lossere verbanden waarin mensen 

door hen zelf gekozen doelen nastreven. Voorbeelden van organisaties en groeperingen die tot 

de civil society behoren zijn buurtverenigingen, vakbonden en kerken. De civil society 

concurreert met een aantal andere domeinen zoals de overheid, de commerciële markt en de 

privésfeer (Van der Meulen 2006:2).  

De koppeling tussen kerk en participatie in de civil society heeft bijbelse fundamenten waarin 

naastenliefde, rechtvaardigheid en barmhartigheid centraal staan. In dit onderzoek richt ik mij 

op een kerkelijke organisatie als onderdeel van de civil society en kijk of kerkbetrokkenheid 

een bepalende factor is voor hoe de wijk als plaats wordt vormgegeven. Voor het onderzoek is 

het van belang om meer te weten te komen over de motieven die kerkbetrokkenen hebben om 

te participeren in een kerkgemeenschap en hoe dit verdere participatie in de civil society 

beïnvloedt. 

Uit meerdere Nederlandse kwantitatieve studies blijkt dat sterke betrokkenheid bij de kerk 

leidt tot meer participatie in andere verbanden van de civil society (Dekker 1999:59; Bernts 

2006:98). Toch blijft het tegenstrijdig dat kerkgemeenschappen mensen stimuleert om zich in 

te zetten voor een betere wereld en zich te bekommeren om hun naasten, maar eveneens de 
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nadruk legt op wereldmijding en inzet voor de eigen gemeenschap (Dekker 2009:169). Het 

moge duidelijk zijn dat de verhoudingen hierin sterk afhankelijk zijn van de denominatie. Alle 

studies naar de kerk in de civil society benadrukken dat gelovigen uit verschillende 

denominaties verschillend participeren in andere organisaties van de civil society. De 

hiërarchische structuur van de katholieke kerk zorgt in Italië bijvoorbeeld voor politieke 

afzijdigheid (Putnam 1993:107). Dekker beweert dat hoe minder hiërarchisch de structuur de 

kerk kent, hoe meer de participatie van ‘gewone gelovigen’ van belang wordt (Dekker 

1999:236). De leden van de gereformeerde kerken in Nederland (voor de fusie naar de PKN) 

toonden in Nederland op verschillende terreinen de meeste participatie in de civil society 

(Dekker 1999:237). In mijn onderzoek heb ik gekeken naar hoe de betrokkenheid bij de 

kerkgemeenschap zich verhoudt tot de inzet in de andere organisaties en groepen die behoren 

tot de civil society. De resultaten hiervan zijn met name te vinden in het hoofdstuk vijf: 

‘wisselwerking tussen territoriale binding en kerkelijke betrokkenheid’. Nu de theoretische 

context van het onderzoek is besproken zal ik eerst het veld introduceren waarin het 

onderzoek heeft plaatsgevonden. 
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2. Het veld	

Voordat de resultaten van het onderzoek aan bod komen zal ik eerst de context waarin het 

onderzoek heeft plaatsgevonden introduceren. Voor ieder antropologisch veldonderzoek is het 

noodzakelijk om kennis te hebben van het onderzoeksveld. De context is in sterke mate 

bepalend voor de onderzoeksresultaten. Ik bespreek twee componenten van het veld: eerst de 

wijk en dan de kerk. 

Stadshagen, Zwolle

In 1990 presenteerde het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer de ‘Vierde nota over de ruimtelijke ordening extra’, afgekort ook wel vinex 

genoemd. Daarin werden  plannen gepresenteerd om de stijgende bevolkingsgroei en de 

scheefgroei op de stedelijke woningmarkt aan te pakken. Het plan was om ruim 

achthonderdduizend nieuwe woningen te bouwen tussen 1995 en 2005. De nieuwe wijken 

waarin die woningen zouden komen moesten dicht bij bestaande steden liggen en, behalve 

woningen, veel voorzieningen en bedrijven ter plaatse hebben zodat autoverkeer tussen 

wonen, werk en recreatie beperkt zou blijven. Deze nieuwe wijken moesten de mensen met 

hogere inkomens trekken die tot dan toe de goedkopere woningen in de steden bezet hielden 

(Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1990:4-22, 

Beemster 2004:18). De wijken die uit deze nota voortkwamen kregen in de media en 

volksmond al snel de naam: vinex-wijken. 

Zwolle was één van de twintig steden die in het kader van deze nota mocht uitbreiden. In de 

Mastenbroekerpolder ten noordwesten van Zwolle, aan de overkant van het Zwarte Water, 

werden er vijfentachtighonderd woningen gepland die tussen 1998 en 2008 gebouwd zouden 

worden. Uiteindelijk zouden er dertigduizend mensen komen te wonen. Het moest een 

perifere woonwijk worden, maar tegelijkertijd een vitaal deel van de stad. Het moest geen 

uithoek worden, maar een plaats waar de inwoners van de Zwolle ook zouden komen om te 

recreëren of werken (Veldhuis 1997:24). Belangrijke waarden voor de ontwikkeling van de 

nieuwe wijk waren variatie in zowel woningen als bewoners, goede voorzieningen, 

bereikbaarheid, mogelijkheid tot ontmoeting en duurzaamheid. De nieuwe vinex-wijk kreeg 

de naam Stadshagen (Beemster 2004:5-9). 
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Stadshagen is in verschillende delen gebouwd en opgeleverd. In 1997 werden de eerste 

woningen opgeleverd in de parkbuurt, ook wel het ‘gele deel’ van de wijk genoemd vanwege 

de gele steen waarmee veel van de huizen gebouwd zijn. Daarna kwam Schoonhorst met 

straten die de namen dragen van oude beroepen zoals de ‘boogmakersstraat‘ en de 

‘pottenbakkerstraat’. De Mastenbroekerbrug was in 1998 de eerste brug die speciaal voor de 

wijk werd aangelegd over rivier het Zwarte Water en die het nog prille Stadshagen verbond 

met noord Zwolle. De enige voorzieningen die Stadshagen toen kende was een supermarkt, 

drogist en apotheek in een keet. Op het huidige winkelcentrum moest gewacht worden tot en 

met 2004. In de tussentijd werden er verschillende andere buurten opgeleverd waaronder 

Milligen, Pad & Tuin, de Hagen. Een snelle fietsverbinding met de stad kwam er door middel 

van de Twistvlietbrug in 2000. Vervolgens ontstonden de Rietkraag en de Hoven. De crisis op 

de huizenmarkt heeft de planning enigszins vertraagd maar vandaag de dag is op twee buurten 

na (Werkerbrink en Frankhuis) Stadshagen I voltooid. Stadshagen wordt nu bewoond door 

ruim vijfentwintig- en zodra Stadshagen II (Breezicht, de Tippe en Breecamp-oost -west) en 

klaar is veertigduizend mensen en wordt daarmee de grootste wijk van Zwolle. 
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De vooraf geplande voorzieningen zijn ondergebracht in verschillende ‘huizen’ die allemaal te 

vinden zijn rondom het winkelcentrum. Zo is er het gezondheidshuis (o.a. apotheek, 

huisartsen, fysiotherapeuten), het cultuurhuis (o.a. bibliotheek, dansschool, muziekschool, 

info-centrum, wijkpolitie, kinderopvang) en het bewegingshuis (fitnesscentrum en 

sportzalen). Stadshagen begon met één gebouw waar de openbare, protestants-christelijke en 

katholieke basisschool samen inzaten. De wijk groeide echter uit tot de meest kinderrijke wijk 

in Zwolle waar één op de drie inwoners onder de achttien jaar is (Veldhuis 1997:25). Vandaag 

de dag zijn er zeven scholen (drie protestants-christelijke, twee openbare, één katholieke en 

één gereformeerd vrijgemaakte) waarvan de grootste meer dan achthonderd leerlingen heeft. 

In de loop van de ontwikkeling van de wijk werden er twee kerken gebouwd: de gereformeerd 

vrijgemaakte Fonteinkerk en de protestantse wijkgemeente de Open Kring. In deze laatste 

heeft het onderzoek plaatsgevonden.  

Protestantse wijkgemeente de Open Kring 

De Open Kring is een wijkgemeente voor mensen die iets met hun geloof willen doen, of 

zoals het in de visie geformuleerd wordt: 

‘Als Protestantse wijkgemeente Stadshagen willen we een kring vormen. Een kring voor 

mensen die iets met hun geloof willen doen; mensen met vragen over God, over zichzelf, over 

het leven; mensen die verlangen naar vrede, mensen die geborgenheid zoeken, mensen die 

geïnspireerd willen worden, die stilstaan bij verdriet, die blij zijn met geluk en liefde, met 

nieuw leven.’  (bron: www.openkring.nl)

De protestantse wijkgemeente de Open Kring komt voort uit de gereformeerden kerk uit de 

Zwolse wijk Westenholte dat naast Stadshagen ligt. Deze groep mensen had geen eigen 

kerkgebouw, maar hield haar kerkdiensten in wijkcentrum ‘het Anker‘. Voor vergaderingen 

gebruikte ze de zalen in de hervormde Stinskerk, ook in Westenholte. Toen de bouwplannen 

voor Stadshagen op de tekentafel lagen werd meteen het voornemen gemaakt om daar verder 

te groeien. In het jaar 2000 werd besloten niet een aparte gereformeerde en hervormde 

gemeente te stichten in de nieuwe wijk, maar te fuseren naar een Samen op weg-gemeente 

(SOW). De noodzaak werd ingezien ook gevestigd te zijn in de nieuwe wijk dus werd er 

contact gelegd met één van de startende basisscholen. In de aula van de protestants-

christelijke basisschool de Zevensprong kon de SOW-gemeente die ondertussen de naam ‘de 

Open Kring’ had gekregen terecht. Elke zaterdagavond werd de aula van de school door een 
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stoelenploeg omgetoverd in een volwaardige kerkzaal. De Open Kring huurde een woonhuis 

waar de vergaderingen van de kerk werden gehouden en waar ook een studeerkamer en een 

stilteruimte was. Al die tijd werd er nauw samengewerkt met de katholieke parochie waarmee 

regelmatig oecumenische diensten werden gehouden. In 2004 fuseerde landelijk de 

gereformeerde kerk in Nederland, de Nederlands hervormde kerk, de Samen op Weg-kerken 

en de Evangelisch-lutherse kerk tot de Protestantse kerk in Nederland (PKN). In Zwolle 

ontstond hieruit de Protestantse Gemeente Zwolle die negen wijkgemeenten onder zich heeft 

waar de Open Kring er nu één van is. In 2007 nam de Open Kring afscheid van de 

Zevensprong waar zij uiteindelijk zeven jaar heeft gekerkt. Geschakeld aan verzorgingshuis 

het Zonnehuis was er een kerkgebouw uit de grond gerezen. De katholieken kregen op het 

laatste moment van het bisdom geen toestemming om mee doen aan de bouw van het nieuwe 

kerkgebouw en verdwenen uit Stadshagen. Katholieke Stadshagenaren moeten nu naar de stad 

als ze een zondagse mis willen bijwonen. 

De Open Kring is een wijkgemeente met bijna tweeduizend leden. Van deze leden komt het 

grootste deel uit Stadshagen. Daarnaast zijn er een aantal trouwe leden die in Westenholte 

wonen en met de kerk zijn meeverhuisd naar de Stadshagen. De kernactiviteit van de Open 

Kring is haar kerkdienst op zondagmorgen. Naast deze diensten worden er door de week een 

aantal activiteiten georganiseerd waar gemeenteleden aan mee kunnen doen. In de periode van 

mijn veldwerk waren dit twee gespreksgroepen, filmavonden, koorrepetities, het eetcafé en 

een wijkavond. Naast deze activiteiten die open staan voor iedereen zijn er besloten 

bijeenkomsten zoals doopgesprekken en huwelijksgesprekken. 

Om alles draaiende te houden heeft de Open Kring twee dominees die ieder voor twintig uur 

in de wijk zijn aangesteld. Naast deze twee betaalde krachten draait de Open Kring volledig 

op vrijwilligers. Een aantal vrijwilligers hoort officieel bij de Open Kring. Dit zijn de 

ambtsdragers: vrijwilligers die voor een periode van vier jaar voor het ambt een eed afleggen 

tegenover de gemeente tijdens een kerkdienst. Er zijn verschillende ambtsdragers: diakenen, 

ouderlingen en kerkrentmeesters. De diakenen houden zich bezig met hulpverlening in de 

breedste zin van het woord. Ouderlingen hebben de taak toezicht te houden op de predikanten 

en gemeente. Een aantal ouderlingen in de Open Kring heeft een bijzondere taak. Zo kent de 

Open Kring een jeugd-ouderling die de kindernevendienst, basiscatechese en jongerenkring 

onder haar hoede heeft, twee ouderlingen die jaarlijks alle oudere gemeenteleden (ouder dan 
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zeventig jaar) bezoeken en twee ouderlingen communicatie, die nadenken over hoe de 

wijkgemeente zich naar buiten en naar binnen toe presenteert. Kerkrentmeesters zijn de 

ambtsdragers die belast zijn met het geld- en gebouwbeheer. De ambtsdragers vormen samen 

met de predikanten de kerkenraad. De kerkenraadsvergadering wordt voorbereid door het 

moderamen waarin tijdens mijn onderzoek de twee predikanten, één ouderling, één diaken en 

één kerkrentmeester in zaten. 

Naast deze officiële (door de PKN vastgelegde) kerkenraadsbijeenkomsten, zijn er nog 

verschillende andere verbanden waarin vrijwilligers samen komen. Zo is er bijvoorbeeld een 

redactie voor het maandblad en een interieurcommissie die nadenkt over hoe de kerk er van 

binnen uit moet zien. In hoofdstuk vier zullen we zien dat al deze initiatieven de Open Kring 

maken tot wat zij is.
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Intermezzo: Een zondagochtend in de Open Kring
Op zondagochtend ga ik om vijf over negen van huis. Als ik het plein voor de kerk op rijd 
lopen er al verschillende mensen. De deur staat open. Binnen in de hal rennen er een aantal 
kinderen achter elkaar aan. De nog frisse voorjaarswind waait naar binnen. Links in de 
keuken zijn een aantal dames koffiekannen en koffiekopjes aan het klaarzetten. Ik hang mijn 
jas op en kom langs een tafel waar verschillende briefkaarten op liggen. Het zijn kaarten voor 
zieken in de gemeente. Mensen lopen langs de tafel en zetten hun naam op de kaarten. Ik pak 
mijn notitieboekje, maar merk dat ik mijn pen ben vergeten. Als ik langs de consistorie kom, 
de kamer waar de dominee en de ouderlingen de dienst voorbereiden, vraag ik om een pen. Ik 
blijf in de deuropening staan waarop de dominee zegt ‘kom maar binnen hoor, het is geen 
heilige plek’. Voor de ingang van de kerkzaal staat een kastje met het heel veel boeken erin. 
Op de ruggen staat ‘liedboek der kerken’. Verschillende mensen pakken een boek uit de kast 
en lopen ermee de kerk in. In de deuropening naar de kerkzaal staan twee ouderlingen de 
‘zondagsbrieven’ uit te delen waarop de liturgie en de mededelingen staan. Voor mij staat een 
man van ik schat vijfendertig met een klein jongetje: hij vraagt aan de ouderlingen bij de deur 
hoe dat hier gaat met de kindernevendienst. Karel legt uit dat ze rustig kunnen gaan zitten en 
dat de kinderen vanzelf naar voren geroepen worden. Ik loop de kerk in. De kerkzaal is ruim 
en hoog. De zon schijnt door het glas-in-lood heen achter het podium. Op het podium staat 
een tafel met een groot opengeslagen boek erop. Op de rechterhoek staan twee lantaarns met 
ook kaarsen erin, deze worden meegenomen naar de kindernevendienst. Ik zoek een plekje op 
de de vierde rij van voren aan de linkerkant van de kerk. Ik zit achter de man en het jongetje 
die blijkbaar voor het eerst in de Open Kring zijn. De kerk raakt steeds voller. Ik schuif een 
plekje op zodat er naast mij nog twee stoelen vrijkomen die al snel gevuld worden door een 
oudere meneer en mevrouw van wie ik een pepermuntje krijg. Aan de zijkanten worden er 
stoelen bijgezet. Om tien voor half tien komt er een man naar voren die op het podium achter 
de microfoon gaat staan en vraagt of de kinderen alvast naar voren willen komen zodat er 
meer plaatsen vrij komen. Het jongetje voor me zie ik met grote ogen naar zijn vader kijken, 
die hem aanmoedigt te gaan. Als het half tien is komen de dominee met de ouderlingen en 
diakenen door het middenpad naar voren. Ze gaan rechts op de voorste rij zitten en één van 
hen gaat achter de microfoon op het podium staan en zegt ‘Goedemorgen allemaal, bent u hier 
voor het eerst of komt u hier vaker: weet dat u welkom bent’. Hij leest voor wie de dominee is 
en zegt dat hij na de dienst namens de kerkenraad in de hal te vinden is voor vragen. Dan 
vertelt hij: ‘de bloemen deze week gaan naar mevrouw de Wild, Belvedèrelaan 178. Wie wil 
deze bloemen bij haar langs brengen?’. Aan de andere kant van de zaal steekt iemand een 
hand omhoog. De man voor de microfoon wenst ons allen een gezegende dienst toe. Het orgel 
begint te spelen, de mensen in de kerk gaan staan en zingen gezang 68. De vrouw naast mij 
zingt met een schelle monotone stem. Ik ken het lied niet, maar probeer zachtjes mee te 
zingen. Als het lied is afgelopen gaan de mensen in de kerk weer zitten. Op de voorste rij 
staan de ouderling van dienst en de dominee op. Ze schudden elkaar de hand en één van de 
twee loopt naar het podium. Het is een vrouw van ik schat een jaar of veertig en ze draagt een 
zwart mantelpakje en heeft een parelketting om. Zij is de dominee van deze morgen. De 
dienst begint. 

(Observatie-aantekeningen kerkdienst zondag 6 maart 2011)
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3. Territoriale binding in Stadshagen

De vooroordelen over vinex- en nieuwbouwwijken zijn hardnekkig. Ze zouden saai, 

betekenisloos, karakterloos en ahistorisch zijn. In dit hoofdstuk hoop ik te laten zien dat een 

aantal van deze oordelen ongegrond zijn als je ze bekijkt vanuit het perspectief van de 

bewoners van Stadshagen. Daarna bespreek ik gericht de resultaten op de deelvraag naar hoe 

mensen territoriaal verbonden zijn aan hun woonwijk Stadshagen. Want om een antwoord te 

kunnen geven op de centrale vraag naar de relatie tussen territoriale binding en 

kerkbetrokkenheid is het van belang om eerst apart in te gaan op de concepten binding met de 

wijk en binding met de kerk, hier beginnend met de wijk. 

Vooroordelen

Het eerste vooroordeel is dat nieuwbouwwijken ahistorisch zijn. Het kan niet ontkend worden 

dat nieuwbouwwijken nog niet zo lang bestaan, maar de geschiedenis díe Stadshagen heeft, 

kennen de bewoners als geen ander. Het is de ontstaansgeschiedenis of bouwgeschiedenis, 

aangevuld met persoonlijke ervaringen van de wijk. Iedereen kent bijvoorbeeld de volgorde 

van oplevering van de deelwijken. Velen vertelden me over de tijd dat er nog geen 

winkelcentrum was, slechts een noodsupermarkt in een keet. Dat het zeker in de winter, echt 

‘pionieren’ was, toen er nog geen snelle fietsroutes waren en veel plaatsen nog weiland waren. 

Iedere bewoner kent de ontstaansgeschiedenis van de wijk en voegt daar het zijn eigen 

woongeschiedenis aan toe. Deze gedeelde geschiedenis bindt de mensen aan de wijk en is een 

voorbeeld van culturele en binding. 

Het vooroordeel dat nieuwbouwwijken worden getypeerd als karakterloos kan toegeschreven 

worden aan het feit dat er nog weinig sociale verbanden en structuren zijn. Tineke Lupi liet in 

haar studie naar IJburg zien dat het ontbreken van deze structuren en verbanden juist leidde 

tot sterke binding in de buurt omdat er nog van alles mogelijk was. Dit gevoel van pionieren 

ben ik in Stadshagen en in de Open Kring ook tegen gekomen. Alleen zijn deze pioniers-

verhalen in Stadshagen al deel geworden van de van de geschiedenis van de wijk. Als Nelleke 

terugkijkt naar die tijd vertelt ze:

‘Ik hoor mensen ook zeggen ‘dat je daar wilt wonen’, maar we zijn 

niet voor niets binnen Stadshagen gebleven, het bevalt gewoon heel 

goed.’ [Wilma, 44 jaar]
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De vooroordelen die bestaan over vinex- en nieuwbouwwijken spelen een rol in de rivaliteit 

die er bestaat tussen Stadshagen en andere wijken. Maartje vertelde: 

Dit is ook een voorbeeld van wat Kearns en Forrest bedoelden met de schaduwzijde van 

sociale cohesie in de wijk. Buurtbinding is een proces van in- en uitsluiting dat zorgt voor 

rivaliteit met andere wijken. Het onderscheid tussen Stadshagen andere Zwolse wijken is 

misschien nog wel duidelijker dan het onderscheid tussen verschillende wijken binnen Zwolle 

omdat het onderscheid wordt aangedikt met de vooroordelen over vinex-wijken. 

Vooroordelen waren ook aanwezig bij veel van de huidige bewoners van Stadshagen. Karin 

zei bijvoorbeeld:

En Janneke vertelde over hoe zij in Stadshagen terecht was gekomen:

Voor alle mensen die vooraf zo hun bedenkingen hadden kwamen er een praktische redenen 

om toch naar Stadshagen te verhuizen zoals: meer ruimte, een goede prijs, een bijzonder 

woonproject of een veilige omgeving voor de kinderen om op te groeien. In meerdere 

gevallen werd de keuze gemaakt voor een specifiek huis en niet voor de wijk. Nu ze er wonen 

is bijna iedereen enthousiast over de wijk en wordt er veel verhuisd binnen Stadshagen. 

‘nu ik het je allemaal vertel denk ik ook, wat was het toch allemaal 

een gepionier (...) maar als je daar in zit vind je het ook allemaal heel 

snel weer gewoon. Dat ging gewoon zo.’ [Nelleke, predikant]

‘Mijn collega’s zeggen wel eens: jij bent geen Zwollenaar, jij woont in 

Stadshagen, dat is geen Zwolle. ’ [Maartje, 25 jaar]

‘Toen we voor het eerst langs Stadshagen reden zei ik tegen mijn man: 

ik zou hier nog niet eens begraven willen worden’ [Karin, 67 jaar]

‘Zelf wilde ik nooit in Stadshagen wonen, nieuwbouw trok me niet. 

(…) Eerst wilden we echt niet naar Stadshagen, maar toen we naar een 

info-avond gingen bleek het project wel heel interessant en namen we 

Stadshagen op de koop toe.’ [Janneke, 35 jaar]
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Place making en territoriale binding

Nu ik de vooroordelen heb besproken ga ik verder met het begrip place making. In het 

theoretisch kader introduceerde ik het concept place making als de manier waarop mensen 

betekenissen toekennen aan de fysieke ruimte. In het veld ben in een mooi voorbeeld 

tegengekomen van het processuele en dynamische karakter van place making. Nelleke 

vertelde over het nieuwe kerkgebouw als een fysieke plaats die voor haar niet direct van 

betekenis was. 

De fysieke ruimte krijgt niet meteen bij de eerste ontmoeting betekenis maar er komt bij elk 

bezoek een beetje betekenis bij. 

	
 Voor het onderzoek heb ik het concept place making geoperationaliseerd naar het 

concept territoriale binding. Territoriale binding beschrijft de manier waarop en de mate 

waarin mensen verbonden zijn aan hun wijk in vijf verschillende domeinen: economisch, 

functioneel, politiek, sociaal en cultureel. Ik zal voor de verschillende domeinen beschrijven 

welke bevindingen ik heb gedaan, te beginnen met economische binding. 

Economische binding

Voor veel informanten die elders uit Nederland kwamen was een andere baan in Zwolle of de 

regio een belangrijke beweegreden om te verhuizen naar Stadshagen. Deze banen zijn vaker 

niet dan wel in de wijk. Stadshagen ligt gunstig ten opzichte van snelwegen en het openbaar 

vervoer waardoor mensen gemakkelijk kunnen forenzen naar hun werk elders in Zwolle of de 

regio. Voor de kerkbetrokkenen die wel in Stadshagen zelf werken zijn de zorg, het onderwijs 

en de detailhandel de meest zichtbare sectoren die werk verschaffen.

	
 Economische binding gaat naast inkomsten die verworven worden in de wijk ook over 

uitgaven die in de wijk gedaan worden. Stadshagen heeft een uitgebreid winkelcentrum waar 

onder andere twee supermarkten, twee drogisterijen, een visboer, slijterij, bakker, 

‘Ik moet je zeggen dat toen ik voor het eerst in de nieuwe kerk kwam, 

ik het helemaal niet zo leuk vond. Ik vond het zo gezellig in die 

school. Ja, ik vond het een prachtig gebouw, dat natuurlijk, maar ik 

vond het zo leuk in die school. Dat had iets (…) mensen zaten 

allemaal op de trappen. Ik moest echt even wennen aan de nieuwe 

kerk’ [Nelleke, predikant] 
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boekenwinkel, Blokker, Hema en verschillende kledingwinkels aanwezig zijn. Peter lichtte dit 

toe: 

Maartje zei zelfs: 

Functionele binding

Terwijl de producten die mensen kopen in de wijk vallen onder economische binding, vallen 

de voorzieningen waar mensen gebruikt van maken onder functionele binding. Stefan vertelde 

me: 

Dit citaat, dat exemplarisch is voor veel informanten, maakt duidelijk dat kinderen zorgen 

voor een sterke functionele binding met de wijk. Hierbij valt te denken aan basisscholen, 

kinderopvang, sportverenigingen en speeltuinen. Nog niet alle voorzieningen zijn aanwezig in 

Stadshagen, zo vertelde Wilma me: 

Een reden waarom mensen nog naar andere wijken gaan voor bepaalde voorzieningen is 

simpelweg omdat ze (nog) niet aanwezig zijn in Stadshagen. Dit geldt behalve voor en 

hockeyvereniging ook voor een zwembad en een muziekvereniging. 

Voor de dagelijkse behoefte heb je hier voldoende mogelijkheden. 

Twee supermarkten en er was voorheen ook een groentewinkel. Die is 

helaas weggegaan. Die mis ik nog wel eens. [Peter, 71 jaar]

‘ik kom bijna nooit meer in de stad’ [Maartje,  27 jaar]

‘(…) de kinderopvang, daar gaat onze jongste dochter een paar dagen 

per week naar toe. En de bibliotheek daar komen we dan ook en 

Sinterklaas komt er jaarlijks en als er iets georganiseerd wordt dan 

gaan we er ook wel eens heen.’ [Stefan, 41 jaar]

‘Er kan wel veel in Stadshagen nu hoor, voetbalvereniging is hier wel, 

en een gymvereniging en volleybal, in het bewegingshuis (...) Hockey 

komt wel in de toekomst (...) maar dat mag van mij wel heel 

snel.’ [Wilma, 41 jaar]
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Veel mensen namen me tijdens de rondleidingen mee de wijk uit. Stadshagen grenst aan alle 

kanten aan verschillende stukken natuur wat door bijna alle Stadshagenaren bijzonder wordt 

gewaardeerd. Truke vertelde me hierover: 

Ten noorden van Stadshagen ligt de Milligerplas met daarachter de Mastenbroekerpolder. Ten 

oosten loopt het Zwarte Water en ten zuiden ben je al snel bij de IJssel. Wilma zei over de 

ligging van de wijk: 

De omliggende natuurgebieden worden door veel Stadshagenaren gebruikt als recreatieplek 

om te wandelen, fietsen, skeeleren. Wonen in Stadshagen betekent dat je dichtbij de natuur 

woont.

Politieke binding

Politieke binding gaat over hoe mensen op de hoogte zijn van en betrokken zijn bij de 

besluitvormingsprocessen in de wijk. In Stadshagen is men vooral op de hoogte van de 

nieuwe ontwikkelingen in hun directe woonomgeving en van de faciliteiten die ze zelf 

gebruiken. Zo weet men bijvoorbeeld dat er een tweede winkelcentrum gebouwd gaat 

worden, dat er een sneltram komt en hoe de dependances van de basisscholen volgend jaar 

verdeeld gaan worden. Peter vertelde bijvoorbeeld: 

Een ander belangrijk thema in de politiek van Stadshagen is de verkeersknip. Bijna iedereen 

die ik in de kerk ben tegengekomen had wel iets te zeggen over de verkeersknip. De 

verkeersknip zorgt ervoor dat men met de auto niet van de ene kant naar de andere kant van 

Stadshagen kan komen, behalve door om te rijden via de randweg. De verkeersknip maakt 

‘De natuur is dichtbij, dat waardeer ik wel heel erg. Ik kom van het 

platteland en wil ook graag dichtbij de natuur zitten.’ [Truke, 34 jaar]

‘Ik vind het ook altijd heerlijk als je gewoon op de dijk bent en dan 

aan de ene kant het water hebt en dan aan de andere kant de 

weilanden. Dan is het ook fijn als dat steen op een gegeven moment 

weer uit zicht is’[Wilma, 41 jaar]

‘(…) hier heb je de drukke weg. Die verdwijnt straks wel, want hier 

wordt het allemaal volgebouwd. En deze weg komt dan aan de andere 

kant van de bebouwing te liggen.’ [Peter, 71 jaar]
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Stadshagen een autoluwe wijk. Er zijn protesteren geweest zowel vóór als tegen de knip en 

mensen zijn goed op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. 

In Stadshagen wonen veel mensen in flats of appartementencomplexen. De mensen die hier 

wonen zijn bijna altijd verenigd in een verenigingen van eigenaren (VVE) waarin ze beslissen 

over hoe bijvoorbeeld de gezamenlijke (speel)tuin eruit moet komen te zien. Deze VVE’s zijn 

vaak actief omdat ze nog jong zijn en er nog veel mensen van ‘het eerste uur’ bij zitten. 

Sociale binding 

De VVE’s die zorgen voor politieke binding zijn ook al een vorm van sociale binding met de 

buurt. In sommige VVE’s wordt hier extra aandacht aan besteed door middel van een speciale 

commissie: 

Jonathan zei over de sociale contacten in de wijk:   

Hoewel meer informanten noemden dat men in Stadshagen meer langs elkaar heen leeft 

betekent dat niet dat er geen goed contact is met de buren. Truke vertelt over haar goede 

contacten met de buurt:

De sociale binding met de directe buren is in veel gevallen goed. Zeker eerste bewoners die 

na een nieuwe oplevering met het hele blok tegelijkertijd zijn ingetrokken. Naast de buren, 

lopen de sociale structuren in de wijk vaak via de kinderen. Kinderen brengen ouders bij 

elkaar op het schoolplein, aan de lijn van het voetbalveld en als ze buitenspelen. Dit is 

natuurlijk op meer plaatsen in Nederland het geval, maar valt in Stadshagen direct op omdat 

er zoveel kinderen zijn.

‘Ja we hebben ook een jubel en treur-commissie. Ja, dat is ook een 

prachtig woord hè. Dat zijn drie dames die zorgen ervoor dat er met 

ziekte ook een bloemetje gebracht wordt, dat krijgt hier wel veel 

aandacht ja.’ [Peter, 71 jaar]

‘Je hebt hier niet dat kleffe dorpse. Het is hier wel vrij stads iedereen 

gaat z’n eigen gang’ [Jonathan, 34] jaar]

‘We hebben goed contact met de buren, als het mooi weer is zitten we 

voor aan de straat en dan is het hier net een dorp.’ [Truke, 34 jaar]
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In de theorie kwam naar voren dat sociaal culturele binding met de wijk ook kan ontstaan 

zonder dat er veel contact is met de buren. Teijmants (1979:37) gaf aan dat het belangrijk is 

dat mensen zich kunnen identificeren met de andere mensen die in de wijk wonen. In 

Stadshagen ben ik dit ook tegen gekomen. Eén van de kerkgangers benoemde dit concreet 

nadat ik bij hen gegeten had en de moeder van het gezin de kinderen naar bed bracht. 

Een beeld kunnen vormen van de levens van andere mensen, en je erin kunnen inleven schept 

ook een band en zorgt voor sociale en culturele binding. 

Stadshagen kent tenslotte een aantal speciale woonvormen. Hier is de sociale binding 

duidelijk beter. Dit is niet verwonderlijk omdat dit een bewust doel is van deze woonvormen. 

Janneke vertelde me over hun mens- en milieuvriendelijke hofje: 

Mijn interpretatie van de sociale situatie in Stadshagen is dat er een tussenweg is gevonden 

tussen benauwende sociale controle en volledig langs elkaar heen leven. Een tussenweg die 

veel mensen als prettig ervaren. Dit gaat niet ten koste van de sociaal-culturele binding omdat 

men zich wel kan identificeren met de andere wijkbewoners. 

Culturele binding

Culturele binding is het laatste domein van territoriale binding volgens Tineke Lupi. Echter 

kan culturele binding eigenlijk niet los worden gezien van de vier andere domeinen. Het 

beschrijft hoe mensen zich voelen in, om en bij de wijk en deze gevoelens zijn een product 

van de andere vormen van territoriale binding. Veel bevindingen omtrent culturele binding 

zijn dan ook al eerder aan bod gekomen. Zo heb ik het gehad over de gedeelde (bouw)

‘dit ritueel vindt iedere avond in honderden huizen in Stadshagen 

plaats, kinderen worden naar bed gebracht’ [David, 43 jaar]

‘Er zijn dagen waarop er samen aan de gezamenlijke tuin gewerkt 

wordt, en daarna wordt er met z’n allen soep gegeten. Degene die niet 

van tuinieren houden kunnen voor koffie of appeltaart zorgen, en ook 

als je het in je rug hebt kun je op een andere manier bijdragen. De een 

draagt wel meer bij dan de ander, en dat wordt ook wel gerespecteerd, 

maar er wordt wel van iedereen verwacht dat hij bijdraagt.’ (Janneke, 

36 jaar) 
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geschiedenis die mensen cultureel bindt en dat mensen de wijk als veilig en betrouwbaar 

beschouwen. Culturele binding gaat ook over identificatie met de wijk en haar bewoners. In 

Stadshagen is deze culturele binding over het algemeen sterk bij gezinnen met kinderen, 

omdat deze zo zichtbaar in de wijk aanwezig zijn.  

	


Aan het einde van dit hoofdstuk wil ik stellen dat vinex-wijken voor buitenstaanders 

betekenisloos zullen blijven zolang zij geen relatie aangaan met de fysieke ruimte. De 

vooroordelen zullen hierdoor waarschijnlijk blijven bestaan. Maar vooroordelen zijn niet voor 

niets vooroordelen. De Stadshagenaren weten wel beter. Voor hen heeft de fysieke ruimte van 

de wijk wel degelijk betekenis doordat zij wel relaties met de wijk zijn aangaan door hun 

dagelijks wonen en leven in de wijk.

	
 Nu er in dit eerste empirische hoofdstuk een beter beeld is gevormd van hoe mensen 

wonen en leven in Stadshagen zal ik in het volgende hoofdstuk de focus vernauwen naar de 

kerk en hoe mensen betrokken zijn bij wijkgemeente de Open Kring. Daarna kan de 

wisselwerking tussen wijk en kerk besproken worden.
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Intermezzo: de verkeersknip
Vandaag is er grote schoonmaak in de kerk. Alle stoelen zijn uit de kerkzaal gehaald en vele 
gemeenteleden steken de handen uit de mouwen. Ik heb net het kaarsenvet uit het podium 
gestreken en ben bezig met het lappen van de ramen. Dan wordt ik geroepen dat er koffie is. 
In de keuken wordt iedereen voorzien van koffie en koeken. Op een gegeven moment komt 
het gesprek op de verkeersknip in Stadshagen. 

Peter zegt: ‘Er stond vandaag een stuk over in de krant. Ze hebben een onderzoek gedaan naar 
hoe dat eventueel opgelost kan worden. Ze hebben een viertal mogelijkheden gecreëerd, en de 
gemeente heeft komende donderdag in het cultuurhuis een bijeenkomst georganiseerd en daar 
kun je je mening geven over de knip’. 
Leonie weet te vertellen dat één van die mogelijkheden is om de bussluis voor het 
winkelcentrum weg te halen zodat auto’s daarlangs kunnen. Hier is ze fel tegen omdat ze zelf 
bijna aan deze route woont. Ze verteld dat ze vorige week al heeft geprotesteerd: ‘ik wordt 
niet blij van de gedachte dat er dagelijks tienduizend auto’s langs mijn huis razen’. 
Wilma brengt in: ‘Er is natuurlijk wat voor te zeggen dat mensen eigenlijk de fiets zouden 
moeten pakken, maar soms kun je gewoon niet met de fiets. Als je net bevallen bent of als je 
ouder bent. Dan is het toch te gek voor woorden dat je zover moet omrijden.’
Joop reageert fel: ‘Nou voor die uitzonderingsgevallen is de randweg bedoeld. En anders kun 
je altijd nog onder het winkelcentrum door. Je kunt zeggen wat je wilt, maar toen wij dus hier 
naar een huis kwamen kijken en in het informatiecentrum kwamen toen is ons meteen gezegd 
van let op, je kunt straks niet van het ene deel met de auto naar het andere deel, je moet dus 
altijd terug. Vanaf het begin is daarop gewezen. En ik moet je zeggen, ik vind het een prima 
oplossing.’ 
Peter zegt: ‘Ja maar er wonen zoveel ouderen in Stadshagen, dan heb je zoveel voorzieningen 
maar dan kunnen ouderen er niet eens fatsoenlijk komen’. Peter richt zich tot mij en legt uit 
hoe het voor hem zit: ‘Mijn vrouw kan niet meer fietsen en als we naar de kerk gaan, dan 
moeten we een heel end omrijden want als je direct naar de kerk wilt rijden dan kom je een 
bussluis tegen en daar mag je niet door. Dus je moet er helemaal omheen.’
Tot slot zegt Rina: ‘ze zeggen dan dat Stadshagen autoluw is en zo milieuvriendelijk, maar 
wat dacht je van al die kilometers omrijden, dat is niet echt goed voor het milieu. Maar kom 
op jongens, laten we weer verder gaan. Ik wil voor de middag klaar zijn... wie blijft er daarna 
nog om met z’n allen chinees te eten?’. 

(Observatie-aantekeningen grote schoonmaak 19 maart en koorrepetitie 23 maart)
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4. Betrokkenheid bij de Open Kring

Voor Jonathan waren er drie punten waarop hij let bij het kiezen van een kerk: de inhoud, de 

vorm en de mensen. Van huis uit ging Jonathan naar de gereformeerd vrijgemaakte kerk maar 

daar voelde hij zich niet meer op zijn plek. In zijn vorige woonplaats Groningen zijn zijn 

vrouw en hij lid geworden van een PKN-kerk. In Stadshagen gaan ze naar de Open Kring 

omdat met name de inhoud en de manier waarop de inhoud wordt gebracht hen aanspraken. 

	
 De driedeling die Jonathan maakt van inhoud, vorm en mensen wil ik graag 

aanhouden in het presenteren van de resultaten op mijn tweede deelvraag: Op welke manieren 

zijn mensen betrokken bij de Open Kring? Deze resultaten zijn afkomstig uit de rondleidingen 

en interviews, maar met name ook uit de participerende observatie in de kerk. Ik zal eerst 

vertellen over de inhoud: de boodschap van de kerk. Dan over de vorm waarin die inhoud 

gegoten wordt om deze boodschap aan de man te brengen. Ten slotte zal ik vertellen over de 

mensen die de Open Kring vormen en op welke verschillende manieren zij als bezoeker en 

vrijwilliger betrokken zijn. 

Inhoud

Met de inhoud van de kerk doelde Jonathan op de geloofsovertuiging die de Open Kring wil 

meegeven aan haar gemeenteleden tijdens de diensten op zondag en door middel van de 

andere activiteiten. 

Voordat ik die inhoud expliciet zal proberen te maken wil ik de Open Kring proberen te 

positioneren ten opzichte van andere kerken in Zwolle en in Nederland. Dit omdat ik deze 

vergelijkende benadering in het veld ook veel ben tegen gekomen bij kerkleden. De inhoud 

van de Open Kring werd dan door de kerkleden gedefinieerd aan de hand van hoe die inhoud 

zich verhoud tot andere kerken, in heden en verleden. Als er bijvoorbeeld gesproken werd 

over het avondmaal en hoe dat in de Open Kring gevierd wordt, werd voortdurend verwezen 

naar hoe het avondmaal in andere kerken (vroeger en nu) gevierd wordt. In deze vergelijking 

sprak men met name over kerken die behoudender, zwaarder, strenger of traditioneler waren. 

Een van de dominees vertelde dat als hij andere dominees tegenkomt hij de Open Kring 

‘Kijk, een kerk bestaat voor mij uit de inhoud plus hoe het er aan 

toe gaat of hoe de inhoud wordt gebracht plus de mensen die er 

rondlopen. Maar je krijgt nooit alles perfect’ [Jonathan 35 jaar]
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typeert als: ‘wel gewoon een beetje vrolijker hoor‘. Jonathan positioneert de Open Kring wat 

inhoud betreft tussen de zware Gereformeerde Bondskerken en de vrijzinnige ‘Klaas 

Hendrikse-kerken’1 in. Hij zei: ‘De inhoud is gewoon goed’. 

	
 Uit al deze vergelijkingen zou het beeld kunnen rijzen dat er een min of meer rechte 

lijn bestaat tussen vrijzinnige kerken en streng behoudende kerken. Deze conclusie is echter te 

makkelijk, op de wijkavond zei een van de predikanten hierover:

Uit dit citaat wordt duidelijk dat dit soort stigmatisering geen recht doen aan de werkelijke 

inhoud van zowel de Open Kring als de kerken waarmee zij wordt vergeleken. Laat ik dus 

maar snel overgaan naar deze werkelijke inhoud. 

De inhoud betreft onder andere de boodschap die meegegeven wordt tijdens de kerkdienst en 

de kerkelijke activiteiten. Een belangrijk moment waar ruimte is voor een boodschap is 

natuurlijk de preek of overdenking. Hier een kort fragment uit één van de preken:

‘Er zijn binnen de Protestantse Gemeente Zwolle kerken die 

behoudender zijn en wij zitten in de vrijzinnigere hoek. Maar ik heb 

een hekel aan mijzelf als ik dat zo zeg, want dan plak je er ook maar 

een etiketje op.’ [Nelleke, dominee] 

Dan gaat Jezus verder met het beeld van de huizenbouwers.(…) Nou 

huizenbouwers volop hier in Stadshagen.(…) Maar deze woorden van 

Jezus zijn een gelijkenis. Dus het is meer dan een technisch 

bouwadvies wat we hier krijgen. (…) Met het huis wordt hier je 

levenshuis bedoeld. Hoe ziet dat eruit? Hoe bouw je dat op? Hoe richt 

je het in? Staat de deur open? Wie laat je binnen? Je levenshuis.. is het 

vooral een mooie gevel, maar steekt er verder niet zoveel achter? Is 

het opgeruimd, of heb je het niet zo op orde? Kun je naar buiten 

kijken? Kun je naar binnen kijken? Allemaal dingen die je kunt 

afvragen bij dat huis. Maar de belangrijkste vraag is, waar is het op 

gebouwd? Wat is het fundament, wat is fundamenteel voor jouw 

leven? [Preek zondag 6 maart 2011- Mattheus 7:15-29]
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De vele vragen in de preek roepen de mensen in de kerk op om na te denken over hun eigen 

leven. In veel van de preken tijdens mijn veldwerk werden de gemeenteleden uitgedaagd om 

na te denken over hoe het geloof, God en het thema van de schriftlezing een rol spelen in hun 

eigen leven. In de gespreksgroepen werd er gevraagd naar eigen opvattingen en naar ervaring. 

‘Hoe ervaart u het avondmaal?‘ was bijvoorbeeld de vraag die tijdens de senioren-

gespreksgroep centraal stond. Tijdens de gespreksgroep ‘Op verhaal komen‘ werd gesproken 

over waar we onszelf herkennen in het bijbelverhaal. De predikant die de gespreksgroep 

begeleidt is op een gelijkwaardige manier aanwezig door naast historische en theologische 

achtergronden ook haar eigen persoonlijke ervaring te delen met de groep. 

	
 Voor alle bovenstaande vragen die door de kerk gesteld worden aan de gemeenteleden 

geldt dat er zoveel antwoorden als gemeenteleden zijn. Een uitspraak over de inhoud kan dan 

ook niet gedaan worden in termen van een gezamenlijke geloofsopvatting. Er zijn vele 

verschillende geloofsovertuigingen in de Open Kring. Deze pluriformiteit is geen 

uiteendrijvende factor maar juist wat de mensen samen brengt. In de Open Kring wordt niet 

verteld wat je moet geloven, maar er worden handvaten geboden voor het ontwikkelen van 

een persoonlijke christelijke geloofsovertuiging. Deze benadering is kenmerkend voor 

postmoderne religiositeit zoals beschreven in het theoretisch kader. De voorganger geeft in de 

preek zijn of haar eigen kijk op de schriftlezing maar deze dient voor de gemeenteleden 

vooral ter inspiratie en als uitdaging om zelf na te gaan denken over hoe de materie een rol 

speelt in ieders eigen leven. Een ander kenmerk van postmoderne religiositeit wordt zichtbaar 

in de gespreksgroepen waar de persoonlijke ervaring van rituelen, liederen en teksten centraal 

staat. Tenslotte is me, wat de inhoud betreft, opgevallen dat buiten de kerk en de kerkelijke 

activiteiten God of de eigen geloofsovertuiging weinig expliciet ter sprake komt bij mensen. 

Dit gegeven heb ik geïnterpreteerd als veelzeggend voor de inhoud van de Open Kring. Dat 

wat in de kerk gebeurt staat niet los van het leven van mensen, maar is erin ingebed. 

Vorm 

Dat wat Jonathan noemde: ‘hoe het er aan toe gaat of de manier waarop de inhoud wordt 

gebracht’, noem ik de vorm waarin de inhoud wordt gegoten en wordt aangeboden aan de 

gemeenteleden. Voor Jonathan was de vorm iets wat hem bij andere kerken deed beslissen 

weg te blijven, maar wat hem aansprak bij de Open Kring. Een van die vormen waarin de 

inhoud wordt aangeboden die hem aansprak was het schilderen over bijbelverhalen. Jonathan 

tekent en schildert graag en hij is voor de kerk een schilderij aan het maken aan de hand van 
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het bijbelverhaal van de Ark van Noach. Dit schilderij zal gepresenteerd worden tijdens de 

kerkdienst als dat verhaal de schriftlezing is. 

	


De vorm waarin de inhoud aan de gemeenteleden van de Open Kring gepresenteerd wordt is 

aan de ene kant traditioneel kerkelijk, maar aan de andere kant zeer vernieuwend en intuïtief. 

Dit zal ik proberen uit te leggen. De hoofdlijnen van de vorm van de Open Kring worden op 

papier bepaald door de Protestantse Kerk in Nederland. Er bestaat een kerkorde, een 

kerkenraad en een kerkdienst op zondagmorgen met traditionele elementen. Door deze 

structuur is de Open Kring herkenbaar als wat traditioneel onder het kopje ‘kerk’ valt. Echter 

zijn dit slechts de hoofdlijnen, hiermee is de tekening nog niet ingekleurd. Een kerkgemeente 

heeft de vrijheid om binnen die lijnen een vorm te vinden van kerk zijn. Kijkend naar de 

diversiteit aan kerken binnen de PKN wordt duidelijk hoeveel marge er nog over blijft voor 

kerken om zelf in te vullen. In veel bestaande kerken zijn ook deze marges door de jaren heen 

dichtgeslibd met nog meer structuren en tradities. Dekker noemt dit als een van de redenen 

voor de snelle leegloop van kerken: de kerk kan niet meegaan met haar tijd omdat het zit 

dichtgeslibd met structuren en tradities. 

	
 De vorm van de marge bij de Open Kring is ontstaan zonder rekening te hoeven 

houden met enige structuren, verbanden of tradities. Er waren geen bestaande structuren 

waarbinnen men zich moest bewegen, geen eeuwenoude procedures waarnaar men zich moest 

schikken en geen tradities die men zich eigen moest maken. Dit heeft geresulteerd in 

‘pionierskerken’ wat verwant is aan het pionieren zoals Lupi het beschrijft voor de bewoners 

op IJburg. Door het ontbreken van structuren en verbanden ontstaat er een sfeer van 

ongekende mogelijkheden die bepalend is voor de nieuwe verbanden die worden opgebouwd. 

	
 Concreet kun je dit pionierskerken in de Open Kring herkennen aan het feit dat ze 

geen strak beleidsplan hebben waar vanuit gewerkt wordt, maar dat de ideeën en initiatieven 

van de predikanten en vrijwilligers vormend zijn voor de Open Kring. Toen er naar aanleiding 

van de gehouden enquete een discussie ontstond over de werkwijze van de kerk en wat te 

doen met de resultaten, schreef een van de dominees in een brief aan de kerkenraad: 
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In dit fragment wordt duidelijk dat datgene wat georganiseerd wordt in de Open Kring 

voortkomt uit persoonlijke drijfveren. Als ik de activiteiten naga die ik in het veld heb 

meegemaakt is overal te zien dat mensen datgene inzetten wat ze leuk vinden en/of datgene 

waar ze goed in zijn. Zo worden de bloemen in de kerk verzorgd door een aantal dames die 

thuis ook graag bloemschikken, de interieurstyliste denkt mee over de inrichting van de kerk, 

de accountant wordt gevraagd om de wijkkas te beheren, de schilder leent haar schilderijen uit 

voor de kerkdiensten, enzovoort. Mensen kunnen met hun eigen ideeën en initiatieven terecht 

in de Open Kring en er is ruimte om deze uit te voeren. Omdat bij deze initiatieven uitgebreid 

gebruik gemaakt wordt van de creativiteit, professionele deskundigheden en andere talenten 

van de mensen zelf, kan de vorm waarin de Open Kring haar inhoud aanbiedt omschreven 

worden als een weerspiegeling van de kerkbetrokkenen zelf. 

	
 In het hoofdstuk over territoriale binding heb ik laten zien dat de pioniersfase in 

Stadshagen al deel is gaan uitmaken van de gedeelde geschiedenis van de wijk. In de Open 

Kring ligt dit anders. De echte pioniersfase is voorbij en voor een deel zij de toen gevormde 

werkwijzen gestold tot traditie. Maar naast deze pas gevormde tradities die stammen uit de 

pioniersfase van de Open Kring is bovendien ook de pioniersmentaliteit zelf gestold en deel 

van de traditie geworden. Hiermee bedoel ik dat er een traditie is ontstaan waarin de 

mogelijkheden nog steeds als oneindig worden gepresenteerd en de kerk steeds weer gevormd 

wordt door de initiatieven die intrinsiek voorkomen uit de mensen die de Open Kring vormen.  

	
 Voor de vraagstelling van mijn onderzoek is de situatie van ontbrekende structuren 

slechts het toneel waarop persoonlijke betrokkenheid zich afspeelt. Eigenlijk zou aan deze 

bijzondere situatie echter een heel onderzoek gewijd kunnen worden. Een onderzoek waarin 

gekeken wordt naar hoe mensen omgegaan met het ontbreken van structuren en tradities in de 

Open Kring, of in andere nieuwe kerkgemeenschappen. En natuurlijk is het minstens zo 

interessant om te kijken hoe 'oude' kerkgemeenschappen omgaan met structuur en tradities.

‘De kerkenraad kan dan, voor zover zij keuzes maakt, maar het beste 

aansluiten bij de eigen gevoelens en gedachten in dezen, en bij die van de 

mensen uit de ‘binnenste kringen’ – met wie immers het meeste contact is. 

Dat is de beste manier om authentiek te blijven. Als we de kerk bouwen en 

inrichten moeten we het zo blijven doen dat we zelf, als bouwers en 

inrichters, van harte kunnen zeggen: ‘Dit is mijn kerk, hier vind ik wat 

mijn geloof voedt.‘ [Ale, predikant]
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Mensen

Een derde karakteriserende categorie voor een kerk die Jonathan noemde was ‘de mensen die 

er rondlopen’. Zelf vertelde hij me dat voor hem de mensen niet de eerste reden zijn om naar 

de Open Kring te komen. Hij komt met name voor de inhoud en de vorm. 

	
 Onder de noemer ‘mensen’ zal ik de tweede deelvraag naar verschillende manieren van 

betrokkenheid bij de kerk beantwoorden. Dit zal ik doen door de mensen te beschrijven die de 

Open Kring vormen. De zojuist besproken vorm en inhoud kunnen daarbij beschouwd 

worden als de voorwaarden waaronder deze verschillende manieren van betrokkenheid tot 

stand komen, het toneel waarop de betrokkenheid zich afspeelt. Ik wil vijf vormen van 

betrokkenheid onderscheiden die ik tijdens mijn veldwerk ben tegengekomen. Op een 

glijdende schaal van losjes naar intensief betrokken presenteer ik: het spooklid, de bezoeker, 

de bezoeker plus, de vrijwilliger en de vrijwilliger plus.  

Het spooklid

Het spooklid heeft haar naam te danken aan haar onzichtbaarheid in de Open Kring. Eén van 

de predikanten haalt deze groep hier aan: 

Over de groep mensen die alleen ingeschreven staan als gemeentelid, maar nooit naar de kerk 

komen kan ik moeilijk uitspraken doen omdat ik hen logischerwijs niet ben tegengekomen 

tijdens mijn participerende observatie. De enige manier waarop deze groep iets van zich heeft 

laten horen is door middel van de enquete die eind 2010 door de ouderlingen communicatie is 

afgenomen. Ruim vierhonderdhonderdvijftig van de duizend enquêtes die zijn verspreid onder 

de hele gemeente zijn ingevuld en teruggekomen. Van de respondenten viel een opvallend 

hoge veertig procent in de categorie die ik hier spooklid noem. Interessant zou zijn om nader 

onderzoek te doen naar hun beleving van religie en kerk. 

De bezoeker

De ‘lichtste’ vorm van betrokkenheid die ik ben tegen gekomen is het enkel bezoeken van de 

kerkdiensten van de Open Kring op zondag ochtend. Ale schrijft in de zomer-editie van het 

maandblad over de kerkdienst: 

‘De buitenste kring is van hen die alleen maar ingeschreven zijn, en 

dat voldoende vinden. (…) En dat kan ieder ogenblik weer anders 

zijn. Ruimte voor ieder.’ [Ale, predikant]
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Het losse, vrije en vrijblijvende karakter van deze vorm van betrokkenheid past typisch in het 

schema van Gerard Dekker ‘betrokkenheid in de toekomst’ in het theoretisch kader (blz. 12). 

Men gaat naar de kerk als men daar behoefte aan heeft en anders niet. Meerdere informanten 

noemden dat ze het prettig vonden dat je niet elke week verwacht wordt. 

De bezoeker plus

Mensen in deze tweede categorie nemen naast kerkbezoek ook deel aan één van de 

activiteiten van de Open Kring. Dit kan bijvoorbeeld een gespreksgroep zijn, een filmavond 

of meezingen in het koor. Activiteiten gaan vaak over de inhoud of zoals de predikant het 

hierboven formuleerde om ‘geloof te oefenen’. Dit gebeurt onder andere in de 

gespreksgroepen. 

De vrijwilligers

Nog een trapje hoger op de trap van betrokkenheid staan de vrijwilligers. Zoals eerder 

genoemd draait de Open Kring, op de predikanten na, helemaal op vrijwilligers. De 

vrijwilligers zijn vaak ook regelmatige bezoekers van de kerkdiensten en je komt ze ook tegen 

als bezoekers bij de andere activiteiten van de Open Kring. In de taken die de vrijwilligers 

uitvoeren komen volop hun talenten en kundes naar voren. Zo doet de schooljuf de 

basiscatechese en de organist begeleidt het koor. Echter zijn de taken die vrijwilligers 

uitvoeren zeer divers en vallen niet altijd binnen passies en talenten. Zo is er jaarlijks een 

grote schoonmaak en moeten de kerkboekjes worden rondgebracht. Wilma vertelde me over 

haar manier van betrokken zijn bij de kerk: 

‘En de kerk is heel geschikt en heel mooi om samen met anderen je in 

dat geloof (dat er kennelijk in je leeft) te oefenen. Je erin te laten 

voeden. Om zo je levensweg, je levensopdracht wat duidelijker te 

krijgen. Of om een bepaalde troost te vinden. Of je dankbaarheid en je 

verwondering over al het goede en mooie een plaats te geven. De 

kerkdienst is voor velen de gelegenheid bij uitstek. Dat ene uur op de 

zondagmorgen’ [Ale, predikant]

‘Binnen de kerk doen we niet heel actief iets. (…) We brengen de 

kerkboekjes rond binnen onze straat en kerkbalans, dat soort dingen. 

Eigenlijk dingen die niet heel veel tijd kosten. Wat op dit moment toch 

het beste past binnen ons eigen plaatje.’ (Wilma, 44 jaar)
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De vrijwilligers plus

De laatste en kleinste groep die ik hier vrijwilliger plus noemt kan ook wel omschreven 

worden als de harde kern. Deze mensen zijn bij vele activiteiten te vinden, nemen 

verschillende vrijwilligerstaken op zich. Ze kennen de Open Kring door en door en om alvast 

even vooruit te lopen op het volgende hoofdstuk, ook buiten de activiteiten van de kerk speelt 

de Open Kring een belangrijke rol in hun dagelijks leven.

	
 Belangrijk om te benadrukken is dat de grenzen van de bovenstaande groepen zeer 

poreus zijn. Als gemeentelid bepaal je zelf tot welke groep betrokkenen je behoort en dit kan 

van het ene tot het andere moment verschillen.

 

Een groep gemeenteleden die mij tijdens mijn veldwerk zijn opgevallen in alle categorieën 

van betrokkenheid zijn vrouwen die zonder hun partner betrokken zijn bij de Open Kring. 

Hieruit maak ik op dat kerkelijke betrokkenheid niet perse meer iets is wat je met je partner 

doet, maar wat ook heel goed alleen kan. Dit verschijnsel lijkt me een uitwerking van een 

individuele oriëntatie in binding met instituties en een persoonlijke religieuze behoefte die 

kenmerkend is voor postmoderne religiositeit. Interessant zou het zijn om nader te 

onderzoeken hoe deze groep gemeenteleden hun religie beleven ten opzichte van hun relatie. 

Nu ik de resultaten over territoriale binding en kerkbetrokkenheid besproken heb wordt het 

tijd om te gaan kijken naar hoe deze twee elkaar beïnvloeden.
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5. Wisselwerking tussen wijk en kerk
De laatste stap die gezet moet worden om de centrale vraag te beantwoorden is kijken naar 

hoe betrokkenheid bij wijk en kerk elkaar beïnvloedt. Als mensen in Stadshagen wonen zijn 

zij sowieso op één of andere manier territoriaal verbonden met de wijk. De vraag is of deze 

binding bepalend is in de manier waarop zij bij de Open Kring terechtkomen en daar 

betrokken zijn. En als zij dan eenmaal betrokken zijn bij de Open Kring, hoe heeft dat dan 

weer invloed op het leven in de wijk? Deze vragen hoop ik in dit hoofdstuk beantwoorden. 

Vanuit de wijk naar de kerk

Als mensen in een nieuwe wijk komen wonen bouwen ze daar stapje voor stapje hun leven 

op. Er wordt een school gezocht voor de kinderen, de snelste fietsroutes naar het werk worden 

ontdekt en er wordt kennisgemaakt met de buren. Of, en zo ja wanneer er een kerk in beeld 

komt in de nieuwe leefomgeving is verschillend. Als leden van de Protestantse Kerk in 

Nederland (PKN) in Stadshagen komen wonen worden zij, tenzij ze anders aangeven, 

overgeschreven naar protestantse wijkgemeente de Open Kring. Bij die mensen doet de Open 

Kring een welkomstpakket door de brievenbus. Dit pakket bevat een welkomstfolder, het 

meest actuele maandblad en een boekje met de activiteiten die dat jaar georganiseerd worden. 

Een aantal mensen die ik ben tegengekomen hebben niet gewacht tot de Open Kring de eerste 

stap zette. Zij waren al voordat ze in Stadshagen kwamen wonen op zoek gegaan naar een 

kerk. Joke vertelde me:

Karel voegde daaraan toe:

Joke en Karel gingen zelf actief op zoek naar de Open Kring en werden beiden snel actief als 

vrijwilliger. Voor hen was deze betrokkenheid een strategie om in de wijk in te burgeren.

	
 De meerderheid van mijn informanten noemde echter dat zij in het begin passiever 

waren in de kerkelijke betrokkenheid in hun nieuwe wijk. In de drukke tijd van verhuizing 

‘Ik had gebeld van te voren, naar het kerkelijk bureau om te vragen 

van wat zijn er voor kerken en wat voor stromingen zitten hier’ [Joke, 

48 jaar]

‘Toen we hier kwamen wonen hadden we al tegen elkaar gezegd dat 

we direct op zoek zouden gaan naar een kerk. Dat is toch een goede 

manier om snel mensen te leren kennen’ [Karel, 69 jaar]
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waren velen niet zo bezig met een kerk en pas na enkele maanden gingen zij eens kijken wat 

er op religieus vlak werd aangeboden in de wijk. Twee voorbeelden van hoe mensen bij de 

Open Kring terecht komen heb ik gevonden in de verhalen van Janneke en Mirjam. Janneke 

verhuisde van elders in Zwolle naar Stadshagen, ze vertelde: 

Betrokkenheid bij een kerk in de wijk kan dus niet alleen een strategie zijn voor eigen 

inburgering in de wijk, maar ook voor die van de kinderen. Mirjam die vanuit elders in 

Nederland naar Stadshagen is gekomen vertelde: 

Veel mensen die van buiten Zwolle naar Stadshagen verhuisden beschouwden Zwolle als een 

stad met een rijk en uitgebreid kerkelijk aanbod. Het woord ‘reli-shoppen’ werd dan ook door 

verschillende mensen in de mond genomen als zij spraken over hoe zij hun kerkelijk leven in 

Zwolle voor zich zagen voordat ze er kwamen wonen. Zodra ze in Zwolle woonden begonnen 

de meesten met ‘shoppen’ in de Open Kring omdat dat toch de kerk in de wijk was. De 

mensen die ik heb gesproken zijn nooit verder gekomen met reli-shoppen bij andere kerken 

omdat de Open Kring hen meteen aansprak en ze zich er direct thuis voelden. De mensen die 

wel verder zijn gaan shoppen en niet voor de Open Kring kozen ben ik tijdens mijn onderzoek 

niet tegengekomen, het zou interessant zijn om hen op te sporen en nader te onderzoeken hoe 

zij de relatie tussen kerk en wijk zien. 

	
 Het feit dat mensen wonen in Stadshagen is een belangrijke motivatie om naar de Open 

Kring te komen:‘dat bind je toch aan zo’n plaats’ vertelde een koorlid me. Bij de keuze voor 

‘In het begin kerkten wij ook nog wel in de Oosterkerk, dat is dan 

twintig minuten fietsen dus dat is ook wel een drempel, maar ja daar 

heb je dan toch je kerk en je bekenden. Maar wij hebben er toch voor 

gekozen om bij de Open Kring te gaan. Met name voor de kinderen 

dat die dan misschien met kinderen uit hun klas naar de 

kindernevendienst kunnen gaan. Het was praktisch maar je hebt hier 

dan toch ook net iets meer bekends.’ [Janneke, 35 jaar]

‘We waren van plan om in Zwolle te gaan shoppen bij verschillende 

kerken, maar we zijn al snel bij de Open Kring blijven hangen. Het 

was toch in de wijk en omdat kinderen elkaar hier tegenkomen, dat 

zorgt ook voor aanknopingspunten op bijvoorbeeld het 

schoolplein.’ [Mirjam, 40 jaar]
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een kerk lijken mensen in de eerste plaats te kijken naar wat er dichtbij huis (dus in de wijk) 

aangeboden wordt en pas als daar niets is wat ze aanspreekt kijken ze verder. 

	
  Een aantal mensen die nog niet kerkelijk waren toen ze in Stadshagen kwamen wonen 

hebben de weg naar de Open Kring ook weten te vinden. Een van de gemeenteleden vertelde 

me dat toen ze in Stadshagen kwam wonen nooit naar de kerk ging, maar dat ze nieuwsgierig 

werd door gesprekken met haar buren die al wel naar de Open Kring gingen. De Open Kring 

trekt zelf bewust niet de wijk in omdat ze het kerkgebouw de kern van de gemeente willen 

maken. Mond-tot-mondreclame is daarom een goede manier om mensen die niet bekend zijn 

met de kerk er wel naartoe te brengen. 

	
 De citaten van Mirjam en Janneke maken duidelijk dat kerkbinding en wijkbinding 

elkaar direct beïnvloeden. Beiden noemen dat zodra ze naar de Open Kring gingen, hen dat 

direct weer meer aan Stadshagen bond, onder andere doordat ze meer mensen (her)kenden op 

het schoolplein. Het wonen in Stadshagen brengt mensen bij de Open Kring, en de 

betrokkenheid bij de Open Kring zorgt er weer voor dat mensen anders kijken naar, en anders 

leven in de wijk. Nu zal ik iets concreter en dieper ingaan op de gevolgen die 

kerkbetrokkenheid heeft voor het leven in, en de verbondenheid met de wijk.

Vanuit de kerk weer terug naar de wijk

Een van de belangrijkste gevolgen van kerkbetrokkenheid zijn nieuwe sociale verbanden die 

ook doorgaan waar de kerk eindigt. In de kerk ontstaan deze sociale contacten doordat 

mensen elkaar tegenkomen bij de kerkdiensten en activiteiten van de kerk en als vrijwilligers. 

Om de week is er na de kerkdienst de mogelijkheid om koffie te drinken met elkaar. Tijdens 

de koffiemomenten wordt er onder andere gesproken over dingen die in de wijk plaatsvinden 

zoals het beleid op een van de basisscholen of de verkeersknip in Stadshagen. Tijdens één van 

die koffiemomenten stond ik met een van de predikanten te praten toen hij zich excuseerde 

omdat hij mensen zag staan die hij nog niet eerder had gezien. Hij stelde zich voor en knoopte 

een praatje aan over hun verhuizing. Dit is een typisch een voorbeeld van hoe sociale 

contacten ontstaan in de Open Kring. Die contacten zorgen er weer voor dat mensen meer 

betrokken worden bij de kerk en er sneller over na zullen gaan denken om van bijvoorbeeld 

alleen bezoeker ook vrijwilliger te worden. 

	
 De mate waarin deze sociale contacten zich buiten de kerk voortzetten verschilt. De 

meerderheid van mijn informanten had buiten de kerk om op één of andere manier contact 

met andere gemeenteleden. De intensiteit van deze contacten liep uiteen van ‘weleens koffie 
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drinken‘ tot ‘we eten soms bijna de hele week samen’. Over het algemeen kan ik concluderen 

dat mensen die intensief betrokken zijn bij de Open Kring(in het vorige hoofdstuk de 

vrijwilliger plus) buiten de kerkelijke activiteiten om meer contact hebben met andere 

gemeenteleden dan mensen die minder betrokken zijn bij de Open Kring (de bezoeker).	


	
 Behalve sociale verbanden zijn de gemeenteleden buiten de kerk om ook functioneel 

aan elkaar verbonden. De kerk vormt een platform waar goederen en diensten worden 

uitgewisseld. In diverse huizen kwam ik de schilderijen en andere kunstwerken van mede-

gemeenteleden tegen. Daarnaast leent bijvoorbeeld de interieurstyliste boeken over 

interieurinrichting uit aan haar mede koorlid en maakt het ene gemeentelid met een 

ontwerpbedrijf een website voor het bedrijfje van het andere gemeentelid. De Open Kring 

vormt zo een platform voor verschillende diensten en bindt de mensen in Stadshagen 

economisch en functioneel aan elkaar. 

Naast de bovenstaande sociale en functionele contacten die spontaan ontstaan tussen 

gemeenteleden  wordt de territoriale binding ook structureel en doelmatig verbeterd door de 

diaconie van de Open Kring. Linda, één van de diakenen, noemde het: 

De diaconie probeert dus met name een sociaal vangnet te vormen voor de mensen met 

weinig sociale contacten in Stadshagen. Een van de manieren waarop dit gebeurt is door 

middel van ‘het Eethuis’ waar alle Stadshagenaren maandelijks voor een klein bedrag 

gezamenlijk kunnen eten. Tot nog toe vond het Eethuis plaats in een zaal in verzorgingshuis 

het Zonnehuis, maar tijdens mijn veldwerk is er subsidie ontvangen waardoor het project 

straks in het Cultuurhuis, in het centrum van Stadshagen, voortgezet kan worden. Ik heb het 

Eethuis tweemaal meegemaakt en het lijkt de diaconie te lukken om hun specifieke doelgroep, 

mensen die niet zo veel sociale contacten hebben in de wijk, te bereiken. Daarnaast lukt het 

ook om mensen van buiten de Open Kring te werven. De keren dat ik er was waren er vooral 

oudere mensen, maar Linda vertelde me dat de diaconie ook weer wil gaan proberen om meer 

‘Helpen daar waar geen helper is, maar ook netwerken: mensen met 

elkaar in contact laten komen zodat er netwerken ontstaan zodat 

mensen minder snel buiten de boot vallen. Het is een wijk waar 

mensen misschien toch iets vaker langs elkaar heen leven. Een klein 

beetje sociale controle is helemaal niet verkeerd voor mensen die het 

soms net niet redden alleen.’ [Linda, 40 jaar]

48



jonge gezinnen te werven voor het Eethuis. 

	
 Vanuit de diaconie is er een speciale aandacht voor mensen die minder te besteden 

hebben. Zij krijgen jaarlijks van de kerk een financiële bijdrage waardoor er economische 

binding met de wijk ontstaat. Diakenen dragen hier mensen voor aan waarvan zij zelf weten 

dat ze het niet breed hebben en ook wordt er een oproep geplaatst in de zondagsbrief of de 

gemeenteleden mensen kennen die wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

	
 Naast de diakenen heeft de Open Kring twee ambtsdragers die speciaal aangesteld zijn 

om alle gemeenteleden van zeventig jaar en ouder jaarlijks te bezoeken en daarmee hun 

sociale binding met de wijk te vergroten. Eén van deze ouderlingen gaf tijdens een 

kerkenraadsvergadering de urgentie hiervan aan:  

Het bovenstaande bij elkaar optellende doet mij concluderen dat betrokkenheid bij de Open 

Kring kan werken als een integratie-katalysator in de wijk. Als mensen in Stadshagen komen 

wonen kunnen ze door actief te worden bij de Open Kring in een relatief korte tijd sociaal en 

functioneel integreren in de Stadshagen. Voor ouderen zijn er speciale projecten om ook hen 

erbij te betrekken. Voor mensen met minder financiële draagkracht kan de Open Kring ook 

een bron van economische binding zijn. 

Zelf heb ik door middel van participerende observatie ook aan den lijve moge meemaken wat 

de gevolgen zijn van betrokkenheid bij de Open Kring voor mijn binding met de wijk. Zo 

schreef ik in mijn velddagboek: 

‘Er is veel verzoek tot bezoek. En ik heb de mensen ook uitgelegd dat 

de kerk hier staat en dat ze daar naar toe kunnen komen en vijf 

bezoekjes per jaar is wel de max. Wij kunnen de eenzaamheid bij 

ouderen niet oplossen’ [Hella, 67 jaar]

‘ Vandaag kwam ik iemand tegen uit de kerk, eerst in het 

winkelcentrum en later in de bibliotheek. op een een of andere manier 

gaf me dat het gevoel dat ik geen buitenstaander meer ben, maar in 

Stadshagen iets heb opgebouwd. Ik voel me er thuis. In de kerk ben ik 

kind aan huis omdat ik er soms zes dagen per week ben en ook 

daarnaast kom ik die mensen tegen als ik door de wijk fiets’. 

(Velddagboek woensdag 23 maart)
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Naast al deze positieve gevolgen van betrokkenheid bij de Open Kring op verbondenheid met 

Stadshagen, is er ook een andere kant. Zoals in de literatuur wordt besproken kan de kerk 

soms een concurrent zijn voor andere organisaties in de civil society die ook gebruik maken 

van vrijwilligers. Mensen kunnen hun tijd maar één keer besteden en zoals we al eerder 

hebben gezien kan dat in de Open Kring op een manier die goed bij hun talenten en 

deskundigheden past en daardoor aantrekkelijk is. In Stadshagen heeft het Zonnehuis hier last 

van gehad. Het Zonnehuis is een verzorgingshuis in Stadshagen dat vast zit aan het 

kerkgebouw van de Open Kring. Na de kerkdienst van de Open Kring die om half tien begint 

is er om half twaalf een dienst voor de mensen uit het verzorgingstehuis. Voor het halen en 

brengen van de mensen uit het Zonnehuis naar de kerk zijn veel vrijwilligers nodig. Een 

aantal van die vrijwilligers werd lid van de Open Kring en vond het toen te veel om twee keer 

op een ochtend een kerkdienst mee te maken. Zij hebben er toen voor gekozen hun 

vrijwilligersfunctie bij het Zonnehuis op te geven. 

Tenslotte wil ik over de wisselwerking tussen wijk en kerk opmerken dat de Open Kring past 

bij de vinex-wijk en de mensen die in die vinex-wijk wonen. De manier waarop veel mensen 

in algemene zin territoriaal verbonden zijn aan Stadshagen (de manier waarop veel mensen 

leven in de wijk) lijkt te passen bij de manier van werken van de Open Kring en lijkt zo 

kerkbetrokkenheid te stimuleren. Aan deze conclusie wil ik iets meer woorden wijden. 

	
 Om te beginnen bij de theorie met Gerard Dekker die beschreef dat kerken steeds meer 

hun relevantie lijken te verliezen doordat hun maatschappelijke taken worden overgenomen 

door de markt en de media. Religiositeit vandaag de dag is vooral een individuele 

aangelegenheid, waarbij de sociale component uit het zicht is verdwenen. Daarnaast is er de 

theorie dat mensen zich vandaag de dag op andere manier binden aan instituties, dat die 

verbanden losser en kortstondiger zijn. Al met al wordt de toekomst van de kerk in haar 

huidige vorm door wetenschappers dan ook somber ingezien. 

	
 In de praktijk, tijdens mijn tijd in de Open Kring, heb ik echter een vorm van kerk zijn 

gezien en ervaren waarin de kenmerken van de huidige sociale en religieuze cultuur succesvol 

samenkomen. Een vrijblijvende religieus centrum die met beide benen in de christelijke 

traditie staat. Een centrum waar geen vaste antwoorden worden gegeven, maar waar 

handvaten aangereikt worden waaraan men zich vast kan houden, maar die ook uitdagen om 

zelf na te denken over waar men in gelooft. Een centrum waar een breed pakket aan bronnen 

voor zingeving wordt aangeboden waar mensen zelf een keuze in kunnen maken. Schilderen, 
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film kijken, een kaarsje branden, zingen en bijbelstudie. Een open kring waar men in kan 

stappen wanneer men daar behoefte heeft en buiten kan gaan staan als die behoefte is 

verdwenen. Het product van de inwoners van Stadshagen, datgene wat zij belangrijk vinden 

en waar zij goed in zijn en daarmee een kerk die aansluit bij het het hedendaagse leven in de 

vinex-wijk. 

	
 Deze optimistische conclusie mag zeker niet geïnterpreteerd worden alsof de Open 

Kring de kerk van de toekomst is. De wetten van de antropologie vertellen juist dat ieder 

sociaal-cultureel fenomeen een product is van haar contextuele factoren. Dit betekent dat de 

werkwijze van de Open Kring in de vinex-wijk Stadshagen goed werkt, maar dat dezelfde 

formule misschien zelfs al vijf kilometer verderop heel anders kan uitpakken. In het vorige 

hoofdstuk heb ik bijvoorbeeld al laten zien dat het ontbreken van structuren en tradities in de 

Open Kring een bepalende factor is geweest voor haar huidige de vorm.

	
 Daarnaast zijn ook de conclusies van antropologisch onderzoek een product van de 

context waarin dit onderzoek heeft plaatsgevonden en waarin de onderzoeker zelf als 

onderzoeksinstrument een belangrijke rol speelt. Deze conclusie vloeit voort uit een positief 

ingestelde onderzoekster die tijdens een fantastische tijd in het veld vooral met de 

enthousiastelingen van de kerk heeft gesproken. Het is het stukje van de olifant wat door mijn 

camera is vastgelegd. Dit portret is per definitie nooit compleet of de waarheid. Dit alles 

gezegd hebbende lijkt het me tijd voor een alomvattende conclusie op de centrale vraag van 

het onderzoek. 
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Intermezzo: de visitatie

Het volgende punt op de kerkenraadsvergadering is de visitatie. Karin legt uit dat er tijdens de 

kerkenraadsvergadering van mei twee mensen uit een andere kerkgemeente de Open Kring 

komen bezoeken om te kijken hoe het er hier aan toe gaat. Ik vraag of er consequenties 

vastzitten aan zo’n visitatie, maar Karin legt uit dat het alleen maar is om kennis te maken. 

Iemand brengt in dat het niet handig is om het in mei te doen omdat de vergadering dan in de 

week van de avondvierdaagse zal zijn. Er wordt geïnventariseerd wie er allemaal meedoen 

aan de avondvierdaagse. Zeker zes van de zestien aanwezigen steken hun hand op. Er wordt 

geprobeerd om de vergadering te verzetten maar dan zegt één van de predikanten: ‘Ik denk 

dat we het gewoon door moeten laten gaan, dan zien ze gelijk wat voor wijk dit is. Ze willen 

een kerk in een vinex-locatie, dan zien ze hoe onze populatie is: die lopen de 

avondvierdaagse’.

Voorafgaand aan de vergadering zullen ze ook een gesprek aangaan met zowel gemeenteleden 

als vrijwilligers. Voor het gesprek met gemeenteleden wordt er een oproep op de zondagsbrief 

geplaatst. Voor de vrijwilligers wordt voorgesteld om de mensen van de kinderkring te vragen 

en de kosters want ‘die zijn typisch voor onze gemeente’. 

Leonie vertelt over de vorige visitatie. Dat er toen twee oude mannen van een zware kerk uit 

Balkbrug waar ‘nog niet eens vrouwen mochten voorgaan’ kwamen. Voor het leverde het 

bezoek aan de Open Kring nogal een cultuurshock op. Dit keer komen de visitatoren uit 

Lelystad dus zal het wel meevallen. Karin vraagt of iemand nog vragen heeft aan de 

visitatoren, dan zal ze die meesturen op het formulier wat ingevuld moet worden. Adri brengt 

in dat hij wel zou willen weten wat de ideeën van de visitatoren zijn over kerk zijn in een 

geseculariseerde omgeving. 

(Observatie-aantekeningen kerkenraad  28 februari 2011 en moderamen 21 maart 2011)
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6. Voeten in de polder, zicht op de stad: conclusie

Sociale veranderingen die de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden in Nederland hebben 

onze levensstijl beïnvloed. De stijgende welvaart maakt dat we meer geld hebben en meer tijd 

om dat geld uit te geven. Diverse facetten van het leven zoals opleiding, woonplaats en keuze 

voor partner en werk zijn steeds minder gebonden aan één fysieke plaats en worden minder 

bepaald door afkomst. 

	


De manier waarop we wonen is ook veranderd. Door onder andere de stijging van welvaart is 

het thuis veranderd van een plaats om te eten en te slapen naar een plaats waar men kan 

relaxen en met het gezin kan samenzijn. Deze verschuiving leidde tot de bouw van de eerste 

buitenwijken aan de rand van steden. Door individualisering vreesde men dat in de 

buitenwijken steeds meer langs elkaar heen geleefd zou worden. In Stadshagen blijkt deze 

angst onterecht. Veel mensen hebben goed contact met buren en in veel straten wordt er 

gebarbecued met de buurt. Wel erkennen de meesten dat mensen in Stadshagen meer op 

zichzelf zijn dan bijvoorbeeld een dorp, maar over het algemeen wordt dit als prettig ervaren: 

geen benauwende sociale controle. Daarnaast ontstaat sociale cohesie in Stadshagen niet 

alleen door direct contact met de medebewoners maar ook, zoals ook in de literatuur werd 

beschreven, doordat veel mensen zich kunnen identificeren met hun medebewoners omdat ze 

een vergelijkbaar leven leiden. 

	
 Van nieuwbouwwijken wordt vaak gezegd dat ze geen karakter hebben doordat ze de 

tand des tijds nog niet hebben doorstaan. Er ontbreekt een aloude geschiedenis die de fysieke 

ruimte interessant maakt. Stadshagen was om dit feit ook een gevreesde woonlocatie voor 

sommige huidige inwoners. Door met name praktische redenen kwamen zij toch (letterlijk) 

over de brug. Zodra mensen er wonen willen velen er ook graag blijven wonen en wordt er 

binnen de wijk veel verhuisd. Het vooroordeel dat Stadshagen geen geschiedenis zou hebben 

blijkt ook niet terecht. Voor inwoners heeft de wijk wel degelijk een geschiedenis die zowel 

een gezamenlijke als een persoonlijke dimensie kent. Het is de geschiedenis van hoe de wijk 

ontstaan is en hoe de wijk veranderd is door de jaren heen. Bijna iedereen kan vertellen over 

de eerste voorzieningen in de wijk die gevestigd waren in een keet en iedere inwoner de 

kleine geschiedenis van de eigen straat. Fysieke ruimte krijgt pas betekenis als ze doorleefd 

wordt. Dit proces heet place making. 
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 De manier waarop mensen gebruik maken van de fysieke ruimte in Stadshagen bepaalt 

hoe zij territoriaal verbonden zijn aan de wijk. Stadshagen is een wijk waar het meeste werk is 

in het onderwijs, in de zorg en in de detailhandel. Verder wordt Stadshagen door veel mensen 

als een goede uitvalsbasis beschouwd voor werk elders in de regio. Voor alle dagelijkse 

benodigdheden kan men terecht in het winkelcentrum van Stadshagen en hier maakt vrijwel 

iedereen dan ook gebruik van. Verder wordt er veel gebruik gemaakt aan een breed scala 

andere voorzieningen in de wijk. Met name mensen met kinderen zijn sterk functioneel 

gebonden aan de wijk door middel van kinderopvang, scholen en sportclubs. Dat mensen 

uitwijken naar andere wijken voor voorzieningen heeft vaak te maken met dat de voorziening 

in Stadshagen nog niet aanwezig is. De bewoners van Stadshagen zijn over het algemeen 

goed op de hoogte van de nieuwbouwplannen en ontwikkelingen in de wijk die betrekking 

hebben op hun eigen situatie. Hieronder vallen ook de ontwikkelingen rondom de omstreden 

verkeersknip die het onmogelijk maakt om met de auto van de ene kant naar de andere kant 

van de wijk te komen zonder een aantal kilometer te moeten omrijden via de randweg. 

Bepaalde delen van de fysieke ruimte in Stadshagen worden door de inwoners zeer 

gewaardeerd. Het betreft de ligging van Stadshagen en de vele mogelijkheden om snel de 

wijk uit en de natuur in te gaan. 

De manier waarop mensen verbonden zijn aan instituties als bijvoorbeeld politieke partijen of 

kerken is ook veranderd in de afgelopen decennia. Het is nu minder vanzelfsprekend dan 

vijftig jaar geleden dat je lid bent van een kerk of politieke partij. Verbanden die worden 

aangegaan zijn losser en vaak niet voor een leven lang maar tijdelijk. Daarnaast is de 

betrokkenheid bij instituties meer gericht op de persoonlijke ontplooiing en overtuigingen 

dienen ter inspiratie voor een eigen samengestelde overtuiging in plaats dat ze volledig 

worden overgenomen. Mede door deze nieuwe vormen van binding aan instituties zijn in 

Nederland de afgelopen decennia vele kerken gesloten door teruglopende leden- en 

bezoekersaantallen. Kerken worden dan ook niet vanzelfsprekend meer gebouwd in 

nieuwbouwwijken. In Stadshagen zijn twee nieuwe kerken gebouwd. De protestantse 

wijkgemeente de Open Kring is er één van en is de kerk waar het onderzoek heeft 

plaatsgevonden. 

	
 Veel mensen komen bij de Open Kring terecht doordat ze aangesloten waren bij een 

gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland in hun vorige woonplaats en simpelweg zijn 

overgeschreven. Mensen die van buiten Zwolle komen waren vaak van plan om te gaan ‘reli-
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shoppen’. Het is dan vanzelfsprekend om eerst bij de kerk in de wijk te gaan kijken en als 

deze aanspreekt wordt er niet verder gezocht. Een bepalende factor in de keus voor de Open 

Kring is dat mensen zich er thuis voelen. Mensen vinden het belangrijk om naar een kerk te 

gaan in de wijk waar zij wonen. Voor kinderen en ouders is het een aanknopingspunt op een 

van de protestants-christelijke basisscholen waar de meesten naartoe gaan. Mensen die nog 

niet kerkelijk zijn komen ook bij de Open Kring terecht doordat zij mensen kennen die al bij 

Open Kring betrokken zijn en nieuwsgierig worden van hun verhalen. 

	
 Betrokkenheid bij de Open Kring krijgt vorm op verschillende manieren. Behalve 

bezoeker of van de kerkdiensten of deelnemer aan een van de activiteiten kun je je ook als 

vrijwilliger inzetten in de Open Kring. Dit kan op vele verschillende manieren. De activiteiten 

die de Open Kring aanbiedt worden geïnitieerd door zowel de predikanten als de 

gemeenteleden. Er is veel ruimte voor eigen initiatieven en mensen zetten datgene in waar ze 

goed in zijn en/of dat wat ze leuk vinden. De Open Kring biedt geen kant-en-klaar geloof aan 

maar geeft handvaten voor een christelijke geloofsovertuiging en daagt mensen daarin uit zelf 

na te denken wat ze geloven. De Open Kring is een centrum waar een breed pakket aan 

zingeving wordt aangeboden waar mensen zelf een keuze in kunnen maken. Schilderen, film 

kijken, een kaarsje branden, zingen, bijbelstudie. Letterlijk een open kring waar men in kan 

stappen wanneer men daar behoefte heeft en buiten kan gaan staan op een ander moment dat 

die behoefte andere vormen aanneemt. Hiermee geeft de Open Kring een eigentijds kerkelijk 

antwoord op postmoderne religiositeit die volgens wetenschappers steeds individueler gericht 

is en sociale dimensie meer zou hebben. 

	
 Vanaf het moment dat mensen betrokken zijn bij de Open Kring gaan er verschillende 

deuren voor hen open in de wijk. De sociale verbondenheid stijgt doordat ze meer mensen 

kennen en herkennen in de wijk, in het winkelcentrum en op het schoolplein. Buiten de kerk 

bouwen sociale contacten zich ook uit. Zeker mensen die sterk betrokken zijn bij de Open 

Kring hebben vaak veel contact met medegemeenteleden buiten de kerk om. Daarnaast vindt 

er een uitwisseling plaats van (professionele) goederen en diensten tussen gemeenteleden 

waardoor de functioneel-economische binding met de wijk groeit. Voor speciale groepen 

binnen de gemeente zoals ouderen, mensen met weinig financiële middelen en mensen met 

weinig sociale contacten wordt met diaconale projecten doelmatig geprobeerd de sociale en 

economische binding van deze mensen met de wijk te verbeteren. 
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Al met al heeft het ontbreken van structuren in wijk en kerk ertoe geleid dat de Open Kring de 

vorm heeft aangenomen die ik van haar heb mogen zien tijdens mijn veldwerk. In mijn 

voorwoord haalde ik de pastor uit de column van Toine Heijmans aan die zei ‘juist waar de 

mens slaaf is van zijn horloge, kun je in de kerk nog leuke dingen doen’. Dit citaat zou ik 

willen ombuigen zodat het past op de situatie van de Open Kring door te zeggen: juist daar 

waar nog geen structuren zijn kun je in de kerk nog leuke dingen doen. En door deze leuke 

dingen te doen en door betrokken te zijn bij de Open Kring stijgt de territoriale binding in 

diverse domeinen en zo  werkt betrokkenheid bij de Open Kring als integratie-katalysator 

voor de territoriale binding met de wijk.   

Aanbevelingen vervolgonderzoek

In de empirische hoofdstukken heb ik al verschillende aanbevelingen voor vervolgonderzoek 

gedaan. Zo suggereerde ik om eens nader onderzoek te doen naar hoe tradities (of juist het 

ontbreken van tradities) een kerk kunnen vormen, hoe de zogenaamde spookleden religie en 

kerk ervaren en hoe vrouwen die zonder partner betrokken zijn bij de kerk relatie en religie 

verenigingen. In het laatste empirische hoofdstuk stelde ik voor om zogenaamde ‘reli-

shoppers’ op te zoeken en naar hun ideeën over de relatie tussen wijk en kerk vragen. Al deze 

onderzoeken zouden een nog completer beeld geven van de betekenis van een kerk anno nu in 

een (nieuwbouw)wijk. 

	
 Er is nog één ander punt dat ik graag wil aandragen voor vervolgonderzoek in 

Stadshagen dat verder nog geen plaats heeft gekregen in mijn onderzoeksresultaten. Juist 

omdat de manier van kerk zijn van de Open Kring zo goed lijkt te passen in het leven in de 

vinex-wijk is het des te interessanter geworden hoe dat precies zit bij die andere kerk die in 

Stadshagen staat. De gereformeerd vrijgemaakte Fonteinkerk in Stadshagen trekt iedere 

zondag maar liefst drie keer een groot publiek. Gemeenteleden van de Open Kring typeerden 

de Fonteinkerk als strenger, meer sociale controle, meer opwekkingsliederen en meer 

evangelisch de wijk in. Hoe deze twee kerken zich tot elkaar verhouden zou een andere kant 

laten zien van kerkelijk leven vandaag de dag.  
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Bijlage 1: Reflectieverslag 

Voorafgaand aan mijn veldwerk kon ik me maar moeilijk een beeld vormen van hoe veldwerk 

in Nederland er uit zou zien. En dan ook nog deeltijd in plaats van voltijd. Achteraf kan ik 

zeggen dat ik een volwaardige veldwerk-ervaring heb gehad en dat ik alle aspecten ben 

tegengekomen. 

	
 In deze reflectie evalueer ik kritisch mijn veldwerkperiode. Middels deze reflectie 

hoop ik de lezer een kijkje achter de schermen van mijn onderzoek te geven. Ik hoop een 

beeld te schetsen van hoe de data en de analyses tot stand zijn gekomen en van mij als 

onderzoeker. Bovenal hoop ik dat deze kritische terugblik mijzelf helpt te groeien als 

onderzoeker. 

Als ik terugkijk naar mijn tijd in het veld moet ik bekennen dat ik behoorlijk native ben 

gegaan. Hiermee bedoel ik dat de soms de afstand die je, zelfs als etnograaf, zou moeten 

hebben ten opzichte van het veld bij mij verdwenen was. Ik ging op in het veld. De 

opvattingen van de Open Kring waren ook de mijne geworden. Ik werd overdonderd door hun 

manier van kerk en hoe dat mijzelf aansprak. Al snel was de Open Kring zowel vanuit 

persoonlijk als vanuit een academisch perspectief ook mijn ideaal van kerk zijn. Het heeft 

weken geduurd voordat ik me kon distantiëren hiervan. Het zou voor mij een uitdaging zijn 

om in volgend onderzoek een onderwerp te kiezen wat niet zo dicht bij mezelf staat, een 

onderwerp waar ik me helemaal niet mee zou kunnen identificeren. 

Naast participerende observatie verzamelde ik mijn data door middel van rondleidingen en 

interviews. Informanten hiervoor wierf ik door oproepen te plaatsen op de zondagsbrief en 

door een aantal keer een oproep te doen tijdens de kerkdienst. Nooit ben ik zelf op mensen 

afgestapt om te vragen of ze me willen rondleiden of of ik ze mocht interviewen. Zelfs al 

hadden mensen aangeboden dat als ik ze nodig had altijd een beroep op ze mocht doen, ik 

wachtte af tot zij op mij af kwamen. Ik vond en vind het moeilijk om deze ruimte in te nemen 

en tijd van mensen te vragen. Ik denk dat dit echt een punt is waar ik aan moet en kan werken. 

Deze, ik noem het maar, bescheidenheid heeft ook doorgewerkt in de interviews. Ik vond het 

moeilijk om door te vragen als het persoonlijk werd of er gevoelige onderwerpen aan bod 
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kwamen. Onderwerpen waarvan ik zelf denk dat ze gevoelig liggen of waar ik zelf niet 

makkelijk over praat waren hierbij de maatstaf, terwijl dit voor anderen soms helemaal niet 

het geval was. In het begin van het veldwerk dacht ik bijvoorbeeld dat het geloof een gevoelig 

onderwerp zou zijn, ik durfde er moeilijk over door te vragen en dacht al snel dat ik te veel 

persoonlijke dingen van mensen vroeg. Terwijl in de loop van de tijd bleek dat dit voor veel 

mensen heel anders ligt en dat zij het helemaal niet raar of erg vinden als ik naar hun geloof 

vraag. 

Het zal, het voorgaande in acht nemend, misschien niet verbazen dat de sfeer tijdens de 

rondleidingen en interviews zeer informeel was. Dit zag ik eerst als een nadeel omdat het 

misschien meer weg had van een gewoon gesprek dan van een volwaardig interview. Toch 

kan ik dit nu positiever beoordelen. De informele sfeer maakten de rondleidingen tot een 

succes. Mensen vertelden open over dingen en ik bouwde een relatie met hen op. 

Een kleine praktisch punt bij de rondleidingen en interviews is dat ik eerder mijn materiaal 

moet terugluisteren. Van een aantal interviews deed ik dit pas na terugkomst uit het veld en 

kwam er toen achter dat de helft niet was opgenomen. Betere controle van mijn 

geluidsapparatuur past hier ook bij.

Een gevoel wat me tijdens het schrijven verschillende keren is bekropen is en waar ik mee 

geworsteld heb is de discrepantie tussen het veld en wat je daarvan kunt weergeven op papier. 

Hiermee bedoel ik dat de holistische benadering in het veld geen ruimte krijgt in de thesis 

omdat ik daarin nu eenmaal een gerichte vraag moet beantwoorden. Een monografie zou veel 

meer recht doen aan wat ik allemaal heb ondervonden en geeft me nu af en toe het gevoel dat 

ik slechts een beperkte weergave geef van datgene wat ik in het veld gezien heb en daarmee 

geen recht doet aan de werkelijke rijkheid van de Open Kring.

Aan deze specifieke punten wil ik toevoegen dat ik het veldwerk over het algemeen gezien 

vooral heel erg leuk vond. Ik vond het leuk om deel te nemen aan de activiteiten en daar 

aantekeningen te maken van dingen die ik hoorde en zag. Ik vond het leuk om met de mensen 

te leren kennen en met hen te spreken. Ik vond het heerlijk om mijn veldwerk zelfstandig 

steeds concreter vorm te geven door planningen te maken. En het was een kick om te merken 

dat door mijn planningen na te komen het ook lukte om de goede data te verzamelen. Ik vond 
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het een uitdaging om gefocust te blijven op het beantwoorden van mijn onderzoeksvraag en 

om theorie en praktijk bij elkaar te brengen. Bovenal vond het heel bijzonder om te merken 

hoe snel ik op een onbekende plek een heel nieuw leven kon opbouwen in een korte tijd.   

	


Zoals misschien al duidelijk wordt zou ik nog veel meer kunnen vertellen over en reflecteren 

op mijn ervaringen in het veld. Echter denk ik dat ik met het bovenstaande de belangrijkste 

genoemd heb. 
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Bijlage 2: Samenvatting 

De afgelopen vijftig jaar is de manier waarop mensen wonen en hoe mensen tegenover de 

kerk staan veranderd. Deze veranderingen maken deel uit van bredere sociaal-economische 

ontwikkelingen die in Nederland hebben plaatsgevonden sinds de tweede wereld oorlog. Men 

ging steeds meer tijd thuis doorbrengen en steeds minder tijd in de kerk. 

	
 Dat men steeds meer tijd thuis door ging brengen leidde tot het bouwen van 

buitenwijken aan de rand van de stad. Nieuwbouwwijken die nauwelijks interessant zijn voor 

buitenstaanders, maar die voor inwonenden wel degelijk betekenis hebben. Die betekenis 

ontstaat doordat mensen leven in de fysieke ruimte en zo een relatie met de ruimte aangaan, 

dit concept heeft place making. Place making vindt plaats in verschillende domeinen. het kan 

opgesplitst worden in economische, functionele, politieke, sociale en culturele binding. 

Geografen vreesden dat de individualistische mensen in de nieuwbouwwijken langs elkaar 

heen zou leven en zich daardoor minder zouden binden aan de wijk. 

	
 De tijd die men doorbracht in de kerk nam drastisch af. Ontkerkelijking maakte dat bij 

het ontwerpen van de nieuwst buitenwijken: de vinex-wijk men, vaak geen nieuwe kerk meer 

werden ingepland. De religie van vandaag de dag is individualistisch en de sociale component 

heeft hier niet meer de nadruk. In onder andere de vinex-wijk Stadshagen, Zwolle bleek dit 

een overhaaste conclusie. Met de komst van de eerste bewoners in Stadshagen was er al een 

kerkgemeenschap ontstaan die tot nog toe kerkte in de aula van een basisschool. In de latere 

fase van de bouw van Stadshagen werd er alsnog een kerk gebouwd voor protestantse 

wijkgemeente de Open Kring. 

De centrale vraag van het onderzoek vraagt naar hoe de manier waarop mensen betrokken zijn 

bij de kerk in relatie staat tot de manier waarop mensen leven in de wijk. Het empirisch 

onderzoek bestond uit drie maanden etnografisch veldwerk. De gebruikte 

onderzoeksmethoden zijn participerende observatie, diept-interviews en persoonlijke 

rondleidingen waarin de informanten de onderzoeker door de wijk rondleidden. 

In het onderzoek is eerst gefocust op het leven in de wijk en het kerkelijk leven onafhankelijk 

van elkaar waarna de wisselwerking is. 
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Mensen blijken prettig te wonen in Stadshagen. Vooroordelen over het ontbreken van karakter 

en geschiedenis waren vooraf ook aanwezig bij veel van de huidige bewoners, maar voor 

allen is de wijk van betekenis geworden door de relaties die ze aangaan met de fysieke ruimte 

als ze leven in de wijk. Er wordt zelfs veel doorverhuisd binnen Stadshagen. Stadshagen is 

een kinderrijke wijk, veel sociale en functionele verbanden in de wijk lopen via de kinderen. 

Mensen zijn betrokken bij de bouwplannen en de politieke onderwerpen die dichtbij hun 

eigen leefwereld staan. Stadshagen is goed bereikbaar en ligt centraal in het noorden van 

Nederland. Door veel forenzen wordt de wijk als een goede uitvalsbasis gezien voor werk in 

de regio Zwolle. Stadshagen wordt ook zeer gewaardeerd om de ligging ten opzichte van de 

natuur. Je bent snel de wijk uit en de natuur in. De sociale contacten in Stadshagen hebben 

zowel een stads karakter als dorps karakter, men bemoeit zich niet met elkaar maar heeft wel 

goed contact met elkaar. En sociaal-culturele binding ontstaat naast rechtstreekse contacten 

ook door identificatie met medebewoners.

Bij de Open Kring komen veel mensen terecht doordat ze in hun vorige woonplaats ook bij 

een PKN-kerk aangesloten waren. Mensen die op zoek gaan naar een kerk beginnen hun 

zoektocht vaak bij de kerk in de wijk voordat ze verder kijken. Men is op vele verschillende 

manieren betrokken bij de Open Kring. Het begint bij het bezoeken van de kerkdiensten maar 

kan ook deelnemen zijn aan een van de activiteiten van de Open Kring. Daarnaast zet men de 

eigen passies en talenten in in één van de vele vrijwilligerstaken. Eigen initiatieven zijn van 

harte welkom in de Open Kring en vormen het aanbod. De Open Kring heeft geen 

verwachtingen van de betrokkenheid van haar leden, men mag op ieder moment in of uit de 

Kring stappen. In religieuze zin wordt in de Open Kring geen hapklare geloofsovertuiging 

overgebracht. Het is een religieus centrum waar je handvaten vindt voor een christelijke 

geloofsovertuiging, maar waar men vooral uitgedaagd wordt om zelf na te denken over God, 

geloof, en het leven. Dit sluit perfect aan bij de hedendaagse behoefte naar zingeving en 

religiositeit. De pluriformiteit aan opvattingen wordt beschouwd als waardevol. De Open 

Kring lijkt een antwoord te hebben op de vraag of de individuele religiositeit van vandaag de 

dag nog wel georganiseerd kan worden in instituties. Op het moment dat mensen betrokken 

raken bij de Open Kring heeft dit direct invloed op de binding met de wijk. Betrokkenheid bij 

de Open Kring werkt als een integratie-katalysator. Men kent en herkent meer mensen en 

maakt gebruik van elkaars creatieve talenten en professionele deskundigheden.
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