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Voorwoord 

 
Tijdens mijn bachelorstudie Wereldgodsdiensten aan de Universiteit Leiden, ben ik mij 

steeds meer gaan interesseren voor de ontwikkelingen binnen Afrikaanse 

migrantenkerken in Nederland. Ik leerde dat pinksterbewegingen en charismatische 

bewegingen  momenteel wereldwijd de snelst groeiende bewegingen zijn binnen het 

christendom. Hoewel de laatste jaren de aandacht van veel journalisten en onderzoekers 

uitging naar de islam en de aanwezigheid van moslims in het westen, werd mijn 

aandacht al snel getrokken door deze pinksterbewegingen, waarbij ik vanwege mijn 

voorliefde voor Afrika vooral geïnteresseerd begon te raken in de Afrikaanse 

migrantenkerken in Nederland. Ook na mijn keuze voor een master binnen de studie 

Culturele Antropologie, ben ik mij blijven interesseren in dit vakgebied, wat geleid 

heeft tot de scriptie die nu voor u ligt.  

Binnen dit onderzoek heb ik ervoor gekozen om mij te richten op de kerkgaande 

tweede generatie Ghanese jongeren in Den Haag. Er is tot nu toe nog weinig onderzoek 

gedaan naar deze groep en daarom was ik nieuwsgierig naar hun leefwereld en de mate 

waarin deze jongeren integreren in de Nederlandse samenleving. In de periode van eind 

januari t/m eind mei 2009 heb ik veldwerk verricht in verschillende kerken in Den 

Haag. Op deze manier ben ik in contact gekomen met jongeren zoals ik, die in 

Nederland geboren zijn, maar toch op een heel andere manier opgegroeid zijn. Het leek 

alsof ik tijdens bezoeken aan de kerken telkens weer terechtkwam in een stukje Ghana, 

dat zich bevond op verschillende plaatsen in de Schilderswijk in Den Haag. Aan de 

hand van deze scriptie zou ik ook u als lezer een indruk willen geven van de leefwereld 

van de kerkgaande tweede generatie Ghanese jongeren en de plaats die de religie 

inneemt in hun leven.      

 

Dit onderzoek naar verbanden tussen religiositeit en integratie onder de kerkgaande 

tweede generatie Ghanese jongeren heeft alleen tot stand kunnen komen dankzij de 

medewerking van een aantal personen. Deze personen wil ik daarom hartelijk danken: 
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• De pastors van Acts Revival Church International, International Central Gospel 

Church, Rhema Gospel Church International en Christian Church Outreach 

Mission wil ik bedanken voor de vrijheid die ze me gegeven hebben om 

onderzoek te doen binnen hun kerken en voor de informatie die ze me gegeven 

hebben.  

• Alle Ghanese jongeren en jongerenleid(st)ers die bij dit onderzoek betrokken 

waren wil bedanken voor hun medewerking en hun openheid tijdens de 

interviews. In het bijzonder wil ik Emmanuel van Acts Revival Church 

International bedanken, omdat hij een belangrijke rol heeft gespeeld tijdens mijn 

onderzoek en mij heeft geholpen met het vinden van nieuwe contacten. 

• Mijn afstudeerbegeleider Patrick Eisenlohr voor zijn begeleiding tijdens het 

onderzoeksproces.  

• Sedi, Ruben en mijn ouders bedankt voor jullie interesse en voor de steun en 

hulp die jullie mij gegeven hebben!   
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I Inleiding  
 

Tweede generatie Ghanese jongeren in Nederland groeien, zoals ze het zelf vaak 

omschrijven, op in twee werelden. De ene wereld is de Nederlandse samenleving, 

waarin ze geboren zijn, naar school gaan, eventueel werken en in contact komen met 

mensen van andere etnische achtergronden. De andere wereld zal ik de Afrikaanse 

wereld noemen, de wereld van thuis en de kerk. Thuis en in de kerk wordt over de 

‘Nederlandse’ wereld gesproken als een samenleving die ver van het woord van God 

afgedwaald is. Homoseksualiteit is toegestaan, men gaat voor het huwelijk met elkaar 

naar bed, meisjes van 16 raken zwanger, kinderen van tien jaar oud staan te roken op 

straat en overal hoor je muziek die aanzet tot slechte dingen. “Sorry, het is gewoon zo, 

alles is verderf. Wij wachten op de tweede komst van de Heer” (vrouw, 24 jaar). Er 

wordt gebeden en nog meer gebeden: voor elkaar, voor de schoolmeester, voor degene 

in de voorbij zoevende ambulance, voor koningin Beatrix, de minister-president en 

natuurlijk voor die Nederlandse onderzoekster die tegenwoordig elke zondag in de kerk 

zit en haar master-scriptie moet gaan schrijven: ‘may God bless you’. Daarnaast bidt 

men voor de kinderen, opdat ze op het juiste pad zullen blijven en opdat God goede 

dingen met ze zal gaan doen.  

In dit onderzoek wordt gekeken hoe Ghanese jongeren, die geboren zijn in 

Nederland en opgegroeid zijn binnen een Afrikaanse kerk, met deze twee werelden 

omgaan. Enerzijds wordt een beeld geschetst van de religiositeit van de jongeren, 

anderzijds van hun integratie in de Nederlandse samenleving. Blijven Ghanese jongeren 

naar de kerk gaan en in hoeverre houden ze zich in hun dagelijks leven aan de 

religieuze voorschriften en normen? Wat voor invloed heeft de integratie in de bredere 

samenleving op de religiositeit en hoe beïnvloedt deze religiositeit de integratie? 

 In 2000 bestond de Ghanese gemeenschap in Den Haag volgens officiële cijfers 

uit ongeveer 2000 personen, maar vanwege de illegaliteit zou men uit kunnen gaan van 

het dubbele aantal (Choenni 2001: 16). In 1996 telde de stad vier Ghanese kerken 

(Jongeneel e.a. 1996: 214). Rijk van Dijk noemt in 2000 een aantal van zeven kerken 

(2000: 208). Splitsingen en de oprichting van nieuwe kerken hebben ervoor gezorgd dat 

er momenteel tien door Ghanezen opgerichte kerkgenootschappen zouden bestaan in 
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Den Haag.1 Deze kerken worden niet alleen door Ghanezen bezocht, maar ook door 

mensen uit andere Engelstalige Afrikaanse landen. Er zijn op het vasteland van Europa 

nauwelijks Engelstalige Afrikaanse kerken te vinden die niet gesticht zijn door 

Ghanezen (Ter Haar 1998b: 157). De stichting van Ghanese kerken in Nederland is 

eind jaren ’80 begonnen en deze kerkvorming is sterk beïnvloed door de opkomst van 

charismatische pinksterkerken in grote Ghanese steden als Accra en Kumasi2 (Van Dijk 

2000: 202). De kerken zijn daar vooral populair onder de middenklasse, ze zijn 

internationaal georiënteerd en hebben een voorliefde voor alles wat met moderne 

media, communicatietechnieken en internationale contacten te maken heeft. De 

ideologie is gericht op vooruitgang, welvaart en succes, waardoor deze kerken soms als 

‘welvaartsgospel’ getypeerd worden (Gifford 2004). Rijk van Dijk omschrijft hoe de 

diaspora van dit soort kerken in Europa samenhangt met de economische migratie van 

Ghanezen naar Europa (Van Dijk 1997). De kerken worden wel gezien als antwoord op 

de globalisatie van de Afrikaanse en Ghanese samenleving. Spiritueel en 

sociaaleconomisch succes staan centraal en via het internationale netwerk van de kerk 

wordt de uitwisseling van personen en goederen van en naar Ghana aangespoord. 

Moderniteit speelt ook een belangrijke rol en de kerken proberen de kerkleden zoveel 

mogelijk op te nemen in sociaaleconomische relaties.  

Volgens Choenni is ongeveer 70% van de christelijke Ghanezen in Nederland 

actief lid van één of meer kerken (2001: 25). De spirituele kracht en het sociale netwerk 

van deze kerken helpen de Ghanese migranten volgens Ter Haar om te overleven in de 

Nederlandse samenleving en daarnaast om de ‘ladder van sociale eerbiedwaardigheid’ 

op te klimmen in een land dat steeds vijandiger wordt ten opzichte van buitenlanders 

(Ter Haar 1998b: 159). Volgens Van Dijk creëert de kerk voor Ghanezen wat ze missen 

in de Nederlandse samenleving: veiligheid, begrip, identiteit en cohesie (2002b: 96). 

Voor de tweede generatie is de situatie echter anders dan voor de eerste generatie. 

Volgens Van Dijk vormde de tweede generatie rond 2002 22% van het aantal Ghanezen 

in Nederland (2002b: 90). Zij zijn in Nederland geboren, waardoor ze de Nederlandse 

                                                 
1 Deze kerken zijn terug te vinden op de website www.kerkenindenhaag.nl. Een aantal hiervan staat ook 
vermeld op de website van de Ghanese organisatie Sankofa. 
2 Charismatisch pinksterkerken zijn opgekomen in de jaren ’70 en worden ook aangeduid met de term 
‘new/neo-pentecostal churches’.    
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taal goed beheersen en beter integreren in de Nederlandse samenleving. Wat is de 

plaats van het geloof en de kerk in hun leven? Afrikaanse pinkstergemeenten worden 

vaak als levendige en bloeiende kerkgenootschappen gezien, maar blijven tweede 

generatie Ghanezen actief bij deze kerken betrokken of zal hun kerkgang met de tijd 

afnemen? En zou de betrokkenheid bij een kerkgenootschap de integratie van de 

jongeren in de samenleving bevorderen of juist belemmeren? In dit onderzoek zal een 

verband gezocht worden tussen religiositeit van tweede generatie Ghanese jongeren in 

Den Haag en hun integratie in de samenleving. De onderzoeksvraag luidt als volgt: 

 

Op wat voor manier is de religiositeit van kerkgaande tweede generatie Ghanese 

jongeren in Den Haag verbonden met hun integratie in de Nederlandse samenleving?  

 

1.1 Vraagstelling 

 

Het doel van deze studie is om verbanden in beeld te brengen tussen enerzijds 

religiositeit en anderzijds de integratie in de bredere samenleving. Uit eerdere studies is 

gebleken dat variabelen als opleidingsniveau, inbedding in de etnische groepering, 

opvoeding, identiteit, het hebben van interetnische contacten en discriminatie invloed 

kunnen hebben op de religiositeit van tweede generatie jongeren (Ebaugh & Saltzman 

Chavetz 2000; Euser  2006; Fleischmann en Phalet in druk; Phalet e.a. 2008; 

Sniderman & Hagendoorn 2007; Verkuyten 2006). Zo worden bepaalde 

omstandigheden vaak in verband gebracht met een proces van secularisatie, terwijl 

andere omstandigheden juist zouden leiden tot religieuze opleving. Daarnaast bestaan 

verschillende meningen over de invloed die religie kan hebben op de integratie van 

jongeren in de bredere samenleving. Zo waarschuwt Euser (2006) voor de gevaren van 

isolatie en exclusivisme, terwijl een onderzoekster als Ter Haar (1998a, b) eerder 

geneigd is om de invloed van religie op de integratie in de samenleving positiever te 

benaderen. In hoofdstuk twee zullen de verschillende theorieën die binnen dit 

onderzoek gebruikt worden verder uitgewerkt worden. Daarnaast zal in het volgende 

hoofdstuk een nadere omschrijving gegeven worden van het gebruik van de termen 

religiositeit en integratie, omdat dit complexe fenomenen zijn die op verschillende 
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manieren benaderd kunnen worden. Eerst volgt nu echter een uitwerking van de 

vraagstelling in verschillende deelvragen:   

 

� Ten eerste komt de religiositeit van de Ghanese jongeren, wiens ouders 

betrokken zijn bij een Afrikaanse kerk, aan de orde. Er wordt onderzocht op wat 

voor manier de jongeren het geloof vormgeven en inpassen in hun leven. Om 

deze vraag te kunnen beantwoorden, zal aandacht besteed worden aan de 

aspecten kerkgang, geloof, religieus gedrag en religieuze identiteit.  

 

� Ten tweede zal onderzocht worden hoe de sociaaleconomische integratie van de 

jongeren in de Nederlandse samenleving verloopt en hoe deze integratie zich 

verhoudt tot de religiositeit van de jongeren. Binnen deze deelvraag zal vooral 

het opleidingsniveau dienen als indicator van de sociaaleconomische integratie, 

omdat alle jongeren nog bezig zijn met hun opleiding en zodoende nog geen 

inkomen hebben. Daarnaast zal aandacht besteed worden aan factoren binnen de 

religiositeit die de sociaaleconomische integratie in de Nederlandse 

samenleving zouden kunnen belemmeren of bevorderen en wordt onderzocht of 

er veranderingen zijn binnen de religiositeit die samenhangen met de 

veranderingen in de sociaaleconomische positie in de samenleving. 

 

�  Ten derde zal onderzocht worden in hoeverre de jongeren in sociaal-cultureel 

opzicht integreren in de Nederlandse samenleving en hoe deze integratie zich 

verhoudt tot de religiositeit. Om dit in beeld te krijgen zal aandacht besteed 

worden aan de variabelen opvoeding, culturele transmissie, interetnische 

contacten, de culturele identiteit die ze aan zichzelf toeschrijven en de vraag of 

ze zich gediscrimineerd voelen in Nederland. Daarnaast zal onderzocht worden 

hoe de samenhang is tussen deze variabelen en de religiositeit van de jongeren. 
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1.2 Methoden en technieken 

 

Voor het uitvoeren van dit onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende 

onderzoeksmethoden. Allereerst is literatuuronderzoek gedaan. Tot de gebruikte 

literatuur behoren boeken, artikelen en internetsites over de redelijk recente opkomst 

van charismatische pinksterkerken in Ghana en de oprichting van dit soort kerken in de 

Nederlandse samenleving. Daarnaast heb ik me verdiept in de migratiemotieven en 

gemeentevorming van Ghanezen in Nederland. Een ander gebied van literatuurstudie 

betrof theorieën over acculturatie, adaptatie en identiteitsvorming onder tweede 

generatie migranten in Europa. Vaak hadden deze studies betrekking op andere etnische 

minderheidsgroepen dan de Ghanezen.  

 De belangrijkste informatie heb ik verkregen door middel van participerende 

observatie tijdens de diensten en jongerenbijeenkomsten en interviews met kerkgaande 

jongeren, jeugdleiders en pastors. In totaal zijn 5 Afrikaanse kerken in Den Haag 

betrokken geraakt bij dit onderzoek. Hieronder een kort overzicht: 

 

1 International Central Gospel Church (ICGC). Binnen deze kerk heb ik zeven 

keer de dienst, vier keer de bandrepetitie en vier keer de Bijbelstudie 

bijgewoond.  Ik heb mij vooral gericht op participerende observatie: ik drumde 

mee in de band (ook tijdens de dienst) en deed actief mee tijdens de diensten en 

de Bijbelstudies.  

Aantal interviews: vier tweede generatie jongeren, vier eerste generatie 

jongeren, twee jongerenleiders (28 en 30 jaar).     

2 Acts Revival Church International (ARCI). Binnen deze kerk heb ik vijf keer de 

dienst bijgewoond en daarnaast ging ik een keer mee op een uitstapje voor de 

jongeren van de kerk, drie keer bezocht ik de jongerenbijeenkomst op 

vrijdagavond en een keer bezocht ik een ‘family conference’ op zaterdag. De 

participerende observatie was minder dan in de eerste kerk, omdat ik hier niet 

aangesloten was bij een ‘ministry’: een groep die zich actief organiseert rondom 

een bepaald thema, zoals de band die de diensten muzikaal ondersteunt.   
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Aantal interviews: acht tweede generatie jongeren, twee jongeren van de 

tussengeneratie, waarvan een jongerenleider, een jongerenbegeleidster. 

3 Rhema Gospel Church International (RGCI). Hier ben ik drie keer naar de 

dienst geweest en heb ik een voorlichtingsbijeenkomst over zwangerschap  

(gegeven door een Nederlandse gynaecologe) bijgewoond. 

Aantal interviews: zes jongeren en een jongerenleidster.       

4 Christian Church Outreach Mission (CCOM). Binnen deze kerk ben ik een keer 

naar de dienst en een keer naar de jongerenbijeenkomst gegaan.  

Aantal interviews: twee jongeren   

5 Church of Pentecost: van deze kerk had ik het telefoonnummer van een 

ouderling/jongerenleider gekregen. Ik heb hem geïnterviewd, maar de kerk heb 

ik nooit bezocht.   

Aantal interviews: een ouderling/jongerenleider 

 

Tijdens de diensten en jongerenbijeenkomsten heb ik het gedrag van de jongeren 

bestudeerd. Uit hun gedrag en de activiteiten die ze doen, probeerde ik op te maken of 

ze actief bij de kerk betrokken zijn en hoe hun houding is tegenover de kerk. Daarnaast 

heb ik in de gaten gehouden hoe de volwassenen en jongeren met elkaar omgaan en uit 

de preken en Bijbelstudies kon ik informatie verzamelen over de denkbeelden, normen, 

waarden en verwachtingen binnen de kerk. De interviews met de jongeren hield ik in de 

meeste gevallen tijdens, voor, of na de dienst of de jongerenbijeenkomst, in een rustige, 

gesloten ruimte binnen het kerkgebouw. De gestructureerde vragenlijst is opgenomen in 

bijlage twee en bestaat uit veertig vragen over de kerk, het geloof, gedrag, identiteit, 

interetnische contacten, discriminatie en de opvoeding. Deze lijst werd echter al snel 

niet meer in de vooraf vastgelegde volgorde doorlopen, waardoor de relevante 

onderwerpen in verschillende volgorden aan bod kwamen. De gestructureerde 

vragenlijst zou dus beter gezien kunnen worden als topiclist. Hoewel de gestructureerde 

vragenlijst opgesteld is in het Engels, zijn de interviews met de jongeren allemaal in het 

Nederlands gehouden.  

De interviews met de jongeren(leiders) zijn gehouden op basis van dezelfde 

gestructureerde vragenlijst. Hierbij werd echter doorgevraagd over de situatie van de 
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jongeren. Deze interviews vonden soms plaats in het Engels. Twee jongerenleid(st)ers 

die geïnterviewd zijn, vielen buiten de groep van jongeren. Voor hen is een topiclist 

samengesteld (zie bijlage drie). Ook de pastors van ARCI heb ik geïnterviewd. Voor 

hen zijn twee verschillende gestructureerde vragenlijsten opgesteld, omdat de ene 

pastor Nederlands en de andere pastor Ghanees is, waardoor ze anders in de religieuze 

en etnische gemeenschap staan. Deze gestructureerde vragenlijsten zijn terug te vinden 

in bijlagen vier en vijf. Tenslotte hebben ook informele gesprekken met jongeren en 

andere kerkleden een bijdrage geleverd aan mijn veldwerkresultaten.  

 De keuze van de kerken was redelijk willekeurig. De eerste kerk, ICGC, heb ik 

via internet gevonden en telefonisch benaderd. Het is een branche van de International 

Central Gospel Church van Mensa Otabil in Ghana, één van de bekendste pastors in 

Ghana, die het charismatische christendom bekend gemaakt heeft (Oudshoorn 2006). 

Dit is de reden dat deze kerk me interessant leek. Vervolgens ben ik binnen deze kerk 

ingelicht over een aantal andere kerken op basis waarvan ik besloten heb om het 

onderzoek voort te zetten binnen ARCI. Binnen ARCI ben ik vervolgens verder 

geholpen naar RGCI en CCOM, omdat binnen deze kerken sprake zou zijn van een 

hoog aantal jongeren in de leeftijdscategorie van de onderzoeksgroep.         

 

1.3 Onderzoekspopulatie 

 

De populatie in dit onderzoek bestaat uit twintig tweede generatie Ghanese jongeren. 

Zij zijn tussen de twaalf en eenentwintig jaar oud en bezoeken allen regelmatig één van 

de kerken die bij dit onderzoek betrokken zijn. Achttien van deze jongeren hebben 

ouders die afkomstig zijn uit Ghana. Een persoon heeft Kameroenese ouders en een 

persoon heeft Nigeriaanse ouders. Wat betreft Afrikaanse normen, waarden en cultuur 

lijkt de manier waarop Kameroenese en Nigeriaanse jongeren opgevoed worden erg op 

de manier waarop Ghanese jongeren opgevoed worden. Daarom worden ook deze 

interviews gebruikt binnen dit onderzoek. Bij citaten van deze personen zal echter 

aangegeven worden dat zij niet van Ghanese afkomst zijn. Tien van de respondenten 

zijn mannen en tien van hen zijn vrouwen. De respondenten zijn allen terug te vinden in 

het respondentenoverzicht in de eerste bijlage. In de tekst zullen mannen of vrouwen 
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van dezelfde leeftijd van elkaar onderscheiden worden door een toevoeging van de 

letter ‘a’, ‘b’ of ‘c’.    

Naast de tweede generatie jongeren, zijn vijf personen van de tussengeneratie 

geïnterviewd. Zij zijn tussen de vierentwintig en dertig jaar oud en zijn tussen hun 

zesde en achttiende levensjaar naar Nederland gekomen. Omdat deze jongvolwassenen 

niet in Nederland geboren zijn, worden zij vaak ‘de tussengeneratie’ genoemd. Deze 

groep bestaat uit drie mannen en twee vrouwen. Vier van hen zijn jongerenleiders, de 

vijfde persoon is een Nigeriaanse vrouw van 24 jaar die actief bij een van de kerken 

betrokken is. Een van de vier jongerenleiders is afkomstig uit Kameroen, de andere 

jongerenleiders zijn van Ghanese afkomst. Deze groep vormt een aparte groep binnen 

dit onderzoek, omdat hun situatie niet gelijk is aan die van de tweede generatie 

jongeren. Met deze jongvolwassenen is gesproken over hun eigen situatie en over de 

religiositeit en de integratie van de jongeren in de kerk, die zij in vier van de vijf 

gevallen begeleiden.  

Tenslotte heb ik vier volwassen geïnterviewd: een jongerenleidster, een 

ouderling/jongerenleider en twee pastors. De jongerenleidster is van Zuid-Amerikaanse 

afkomst en is al tien jaar verbonden aan dezelfde kerk. De ouderling/jongerenleider is 

van Ghanese afkomst. De ene pastor is van Ghanese afkomst en de andere pastor is 

Nederlands, maar heeft zijn roeping gevonden in een van de Afrikaanse kerken.   

De tweede generatie Ghanezen is gekozen als onderzoeksgroep, omdat het in 

mijn ogen relevant is om een beeld te krijgen van de manier waarop deze groep zich 

ontwikkelt en integreert in de Nederlandse samenleving. Hoewel de tweede generatie 

Ghanese jongeren nu nog redelijk jong is, is het toch van belang om eventuele 

problemen binnen deze groep met betrekking tot opvoeding en integratie tijdig te 

signaleren en aan te pakken. Omdat religie en in het speciaal de kerkgemeenschap van 

bijzondere betekenis blijken te zijn voor Ghanese migranten in Nederland, zou juist de 

wisselwerking tussen integratie en religiositeit interessante nieuwe bevinden op kunnen 

leveren met betrekking tot deze groep.  

De respondenten zijn op één na allemaal woonachtig in Den Haag. Eén persoon 

woont in Delft. Er is voor de stad Den Haag gekozen om dit onderzoek uit te voeren, 

omdat na Amsterdam de Ghanese gemeenschap in deze stad het grootst is. Het is helaas 
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niet gelukt om jongeren bij het onderzoek te betrekken, die niet (meer) naar de kerk 

gaan. Uit de interviews blijken deze jongeren er wel te zijn, maar het is moeilijk om via 

anderen met ze in contact te komen. Daarom beperkt dit onderzoek zich tot de jongeren 

die regelmatig één van de betrokken kerken bezoeken. 

 

1.4 Indeling thesis 

 

In het tweede hoofdstuk zal de theoretische onderbouwing van dit onderzoek centraal 

staan. Het gebruik van de termen religiositeit en integratie zal in dit hoofdstuk 

toegelicht worden en verschillende theorieën die zullen dienen als raamwerk voor dit 

onderzoek zullen hier besproken worden. In het derde hoofdstuk zal vervolgens 

aandacht besteed worden aan de religiositeit van de Ghanese jongeren. Hoofdstuk vier 

en vijf zullen zich vervolgens richten op de integratie van de jongeren in de 

Nederlandse samenleving. Hierbij zal het vierde hoofdstuk zich richten op de 

sociaaleconomische integratie, terwijl binnen het vijfde hoofdstuk aandacht besteed zal 

worden aan de sociaal-culturele integratie. Tijdens deze hoofdstukken zal geanalyseerd 

worden hoe de ontwikkelingen binnen de integratie van de jongeren in de Nederlandse 

samenleving gekoppeld kunnen worden aan ontwikkelingen die plaatsvinden met 

betrekking tot de religiositeit van de jongeren. In de conclusie zullen deze verbanden 

nogmaals kort weergegeven worden en zal op basis hiervan een aantal aanbevelingen 

gedaan worden. 
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II Theoretische onderbouwing 

 

De twee meest centrale begrippen binnen dit onderzoek zijn religiositeit en integratie, 

maar zoals al eerder aangegeven is, is de voorzichtigheid geboden bij het gebruik van 

deze termen. Daarom zal in dit hoofdstuk allereerst omschreven worden hoe deze 

termen binnen dit onderzoek gebruikt zullen worden. Vervolgens zal uit het theoretisch 

kader blijken hoe deze termen binnen eerdere onderzoeken met elkaar in verband zijn 

gebracht. Op basis hiervan zullen we inzicht verkrijgen in verschillende ontwikkelingen 

die zich af zouden kunnen spelen binnen de religiositeit en integratie van de kerkgaande 

Ghanese jongeren en kunnen hierover verwachtingen uitgesproken worden. In de 

daaropvolgende hoofdstukken zal uit de onderzoeksresultaten blijken welke van de 

theorieën en verwachtingen het meest treffend zijn voor de situatie van de Ghanese 

jongeren.    

 

2.1 Terminologie 

 

Religiositeit  

Religie is veel bediscussieerd fenomeen dat verschillende vormen aan kan nemen. 

Mensen kunnen zich op verscheidene manieren verbonden voelen met een religie of 

een religieuze groepering en dit kan uiteenlopende consequenties hebben voor hun 

levenshouding en gedrag. Fleischmann en Phalet spreken bijvoorbeeld van ‘culturele’ 

en ‘sociologische’ moslims, die naar de islam verwijzen als cultureel erfgoed of 

sociaal-politieke identiteit, zonder ‘religieus’ te zijn.3 Naast een godsdienstige functie 

van religie moet men binnen onderzoek naar religie en religiositeit dus ook rekening 

houden met andere functies die religie kan hebben, zoals een sociale functie en een 

identiteitsfunctie. Binnen het onderzoek van Phalet e.a. (2008) wordt de religiositeit 

gemeten aan de hand van de aspecten houding, gedrag en zelfidentificatie. Op deze 

manier lijken zij een onderscheid te maken tussen een gedragscomponent, die 

                                                 
3 Uit een artikel van Fleischmann en Phalet genaamd ‘The integration of Muslims in Western Europe’. 
Dit artikel is nog in druk en zal door Ashgate gepubliceerd worden in een boek van M. Verkuyten en F. 
Ross-Sheriff.  
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betrekking heeft op het uitoefenen van de religie, en een affectieve component, die 

betrekking heeft op de identificatie met de religieuze groepering. In het geval van 

migrantenkerken hangt de identificatie met de religieuze groepering vaak samen met de 

identificatie met de etnische groepering, waarbij de relatie tussen religie en etniciteit 

sterk is. Volgens Ebaugh en Saltzman Chavetz (2000) zou etnische reproductie naast 

maatschappelijke hulpverlening de belangrijkste functie zijn van kerken, moskeeën en 

tempels opgericht door migranten. Wanneer men probeert inzicht te verkrijgen in de 

religiositeit van een persoon is het dus van belang om niet alleen de mate van kerkgang 

te meten, maar ook rekening te houden met andere manieren waarop het geloof het 

leven van de persoon kan beïnvloeden.  

 Binnen dit onderzoek wordt met betrekking tot religiositeit ten eerste aandacht 

besteed aan kerkgang, geloof en zelf gerapporteerd religieus gedrag. Hoe vaak gaan de 

jongeren naar de kerk? Hoe denken zij over het bestaan en de almacht van God? En wat 

is de mate van religieus gedrag in het dagelijks leven? Deze aspecten hebben vooral 

betrekking op de godsdienstige functie van religie. Naast deze aspecten wordt de mate 

van inbedding in de eigen etnische en religieuze gemeenschap onderzocht, waarbij 

religieuze socialisatie, culturele transmissie, affectieve bindingen en sociale controle 

een rol spelen. De relatie tussen religie en etniciteit zal in de verschillende 

hoofdstukken telkens opnieuw naar voren komen. Ook zal aandacht besteed worden 

aan de identiteitsfunctie van religie, waarbij de zelfidentificatie van de jongeren aan de 

orde zal komen. Op deze manier wordt getracht rekening te houden met de 

verschillende manieren waarop religie zich kan manifesteren en de verschillende 

functies die religie kan hebben voor een individu of groep.  

 

Integratie  

Integratie is een veelzijdig proces bestaande uit meerdere facetten. Ten eerste is het 

gebruikelijk om een onderscheid te maken tussen verschillende vormen van integratie. 

Sociaaleconomische ofwel structurele integratie heeft betrekking op integratie in het 

onderwijssysteem en de arbeidsmarkt. Politieke of civiele integratie gaat over 

participatie in de politiek, waarbij bijvoorbeeld het hebben van stemrecht aan de orde 

is. Sociaal-culturele integratie heeft betrekking op de relatie tussen de etnische 



 17 

minderheidsgroep en leden van de dominante meerderheidsgroep.4 Als iemand sociaal-

cultureel geïntegreerd is, wordt meestal bedoeld dat deze persoon de eigen cultuur deels 

behoudt, maar tegelijkertijd ook participeert in de bredere maatschappij en contact heeft 

met mensen buiten de eigen etnische groepering (zie o.a. Phinney e.a. 2006). 

Acculturatie, identificatie en discriminatie spelen hierbij een rol.  

De verschillende vormen van integratie hoeven niet met elkaar samen te hangen. 

Het kan voorkomen dat een etnische groep het sociaaleconomisch erg goed doet, terwijl 

de groepsleden sterk geïsoleerd blijven van de rest van de samenleving en dus op 

sociaal-cultureel gebied niet goed integreren. Er zijn vele factoren die de integratie van 

een persoon of een groepering in de samenleving beïnvloeden, waaronder de houding 

binnen de groep zelf, maar ook de houding van de meerderheidsgroep ten opzichte van 

de minderheidsgroep evenals de mogelijkheden die nieuwkomers hebben om zich te 

ontplooien spelen hierbij een rol. In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat ook 

religiositeit een factor is die de integratie van een persoon of etnische minderheidgroep 

in de samenleving kan beïnvloeden. Daarnaast wordt verwacht dat de mate van 

integratie van invloed is op de religiositeit.  

Om de sociaaleconomische integratie van de Ghanese jongeren in beeld te krijgen, 

wordt vooral aandacht besteed aan hun opleidingsniveau, omdat de jongeren nog niet 

actief zijn op de arbeidsmarkt. De sociaal-culturele integratie wordt gemeten aan de 

hand van de inbedding in de etnische groepering en de mate van interetnisch contact. 

Daarnaast zullen de aspecten identiteitsvorming en discriminatie aan bod komen, 

waarvan bekend is dat deze nauw verbonden zijn met het proces van integratie 

(Phinney e.a. 2006: 72). 

 

2.2 Theoretisch kader 

 

De theorieën die aan bod zullen komen om de wisselwerking tussen religie en integratie 

te analyseren en te verklaren, zijn vooral gebaseerd op verschillende studies naar 

religiositeit, acculturatie en identiteitsvorming onder tweede generatie moslim jongeren 

                                                 
4 Dit onderscheid tussen verschillend vormen van integratie is gebaseerd op de eerder genoemde studie 
van Fleischmann en Phalet naar de integratie van moslims in West-Europa.  
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in verschillende Europese landen, waaronder studies naar Turkse en Marokkaanse 

jongeren in Nederland. Turkse en Marokkaanse migranten hebben zich eerder in ons 

land gevestigd dan Afrikaanse migranten, wat een van de redenen lijkt te zijn waarom 

meer onderzoek gedaan is naar bovengenoemde thema’s onder deze groep. Het meeste 

onderzoek dat gedaan is naar de Ghanese gemeenschap in Nederland richt zich op de 

eerste generatie migranten. Alleen Heleen de Boer (2006) en Sjoukje Wartena (2006) 

lijken zich bezig gehouden te hebben met onderzoek onder Ghanese jongeren in 

Nederland. De onderzoekspopulatie van De Boer bestaat echter voor het grootste deel 

uit de tussengeneratie: jongeren die in Ghana geboren zijn en op jonge leeftijd naar 

Nederland gemigreerd zijn. Dit onderzoek richt zich daarentegen specifiek op jongeren 

die in Nederland geboren zijn en zal dus explorerend van aard zijn. Omdat veel 

benaderingen die de basis vormen voor dit onderzoek gebaseerd zijn op onderzoek 

onder moslim minderheden, zal deze studie soms een licht vergelijkend karakter 

hebben. Binnen de theorievorming zal een onderscheid gemaakt worden tussen 

enerzijds theorieën die te maken hebben met de invloed die integratie kan hebben op de 

religiositeit en anderzijds theorieën die te maken hebben met de mogelijke invloed van 

religiositeit op de integratie.   

 

2.2.1 De invloed van integratie op de religiositeit 

 

Er zijn verschillende theorieën ontwikkeld waarmee getracht wordt beter te kunnen 

begrijpen hoe de religiositeit van personen of groeperingen verandert en wat de 

oorzaken van deze veranderingen kunnen zijn. De veranderingen kunnen over het 

algemeen ingedeeld worden in de volgende categorieën: een afname van de 

religiositeit, een transformatie van de religiositeit, bestendiging of herleving. De 

volgende theorieën, waarin de mate van integratie in de samenleving een rol speelt, 

worden in dit onderzoek gebruikt om de verschillende ontwikkelingen te verklaren:  

 

A)  SECULARISATIETHESE  

B)  BESTENDIGHEIDTHESE 

C) ‘REACTIVE IDENTITY FORMATION’ 
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A  Secularisatiethese 

De secularisatiethese is ontstaan in de negentiende eeuw en voorspelt een afnemende 

religieuze betrokkenheid en een steeds kleiner wordende invloed van religie in het 

dagelijks leven als consequentie van modernisering, industrialisering en urbanisering. 

De these is vooral gebaseerd op ontwikkelingen in de westerse wereld, waar men zich 

na de Verlichting steeds meer ging beroepen op de ratio en de zich snel ontwikkelende 

wetenschap, terwijl het wantrouwen ten opzichte van de geopenbaarde religie groeide. 

Steeds meer onderzoekers zijn het er echter over eens dat secularisatie niet als een 

onvermijdelijk en universeel proces gezien kan worden. Veel verschillende 

benaderingen en opvattingen hebben zich inmiddels ontwikkeld, waarbij onderzoekers 

nog steeds geen overeenstemming hebben bereikt over wat secularisatie precies inhoudt 

en of hier überhaupt wel sprake van is. Tschannen vergeleek in zijn studie ‘The 

secularization paradigm: a systematization’ (1991) de opvattingen van verschillende 

onderzoekers (waaronder Berger, Luckmann en Bellah) over secularisatie en kwam 

daarbij tot de conclusie dat er ondanks de onenigheid over het proces van secularisatie 

een aantal aspecten is dat telkens weer terugkeert in de verschillende theorieën en 

daarom behoort tot de kern van het proces. Deze aspecten zijn differentiatie, 

rationalisering en wereldsheid. In een poging om de kern weer te geven van het 

gecompliceerde proces van secularisatie worden deze aspecten hier kort besproken.5  

Het meest fundamentele aspect van secularisatie is volgens Tschannen 

differentiatie. Dit is het proces waarbij religie en religieuze organisaties 

gedifferentieerd raken van andere sectoren van de samenleving. De scheiding van kerk 

en staat is hier het bekendste voorbeeld van. Differentiatie zou er volgens Tschannen 

toe leiden dat religie haar sociale invloed verliest in de samenleving. Sociale instituties 

worden autonoom en maken zich los van de invloed van religie. Zo wordt bijvoorbeeld 

het educatieve systeem niet langer gedomineerd door religie. Religie krijgt dus een 

andere plaats en functie in de samenleving. Dit zou volgens Tschannen onder andere 

resulteren in de privatisering van religie, waarbij personen hun eigen interpretatie van 
                                                 
5 Hoewel Tschannen differentiatie, rationalisering en wereldsheid omschrijft als de kern elementen van 
secularisatie, besteedt hij ook aandacht aan privatisering, generalisatie, verzelfstandiging, pluralisering en 
de afname van religieus handelen als zijnde belangrijke gevolgen van het proces van differentiatie. Van 
deze aspecten zullen alleen privatisering en de afname van religieus handelen aan de orde komen, omdat 
deze aspecten het meest van belang zijn voor dit onderzoek.  
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de wereld ontwikkelen. Religie is niet langer een algemeen aanvaardbare verplichting, 

maar wordt een individuele keuze, waaraan ieder zijn eigen invulling geeft. Het feit dat 

religie haar sociale controle verliest, is volgens Tschannen de oorzaak van een afname 

van religieuze affiniteit en religieus gedrag, waarvoor hij de term religieus handelen 

(‘religious practice’) gebruikt. Deze vorm van secularisatie zal later verder uitgelicht 

worden.  

Tschannen brengt rationalisering in verband met de opkomst van de 

wetenschap, waardoor religieus geloof minder plausibel lijkt en steeds vaker verworpen 

wordt. De wetenschap geeft verklaringen die voor veel mensen aannemelijker zijn dan 

religieuze verklaringen, waardoor het traditionele wereldbeeld instort en mensen niet 

langer in God zouden geloven. Tenslotte zou een werelds ethos de religieuze 

denkbeelden gaan overheersen. Om deze ontwikkeling te omschrijven gebruikt 

Tschannen de term wereldsheid (worldliness). Deze term zal hier echter niet verder 

omschreven worden, omdat deze in dit onderzoek niet meer aan bod zal komen.   

 De bovengenoemde aspecten zijn terug te vinden in uiteenlopende theorieën 

over secularisatie, waaronder de benadering van Dobbelaere (2004). Hij maakt een 

onderscheid maakt tussen drie niveaus van secularisatie, te weten het niveau van de 

gehele samenleving, het niveau van religieuze instituties en organisaties, en het 

individuele niveau (2004: 230). Zoals uit de omschrijving van Tschannen blijkt, vindt 

differentiatie vooral plaats op het niveau van de samenleving en heeft het aspect van 

wereldsheid betrekking op het niveau van de religieuze instituties, omdat deze 

instituties hun specifiek religieuze karakter verliezen en wereldser zouden worden. 

Secularisatie op individueel niveau is het meest interessant voor dit onderzoek en zal 

daarom uitvoeriger besproken worden.  

Dobbelaere gebruikt voor secularisatie op individueel niveau de term ‘religieuze 

betrokkenheid’. Hieronder verstaat hij het lidmaatschap van en de participatie in kerken 

en denominaties. Individuele secularisatie ziet hij als een proces waarbij sprake zou zijn 

van een afname van persoonlijk geloof en religieuze betrokkenheid. Dobbelaere geeft 

verder de volgende omschrijving van individuele secularisatie, waarbij het proces van 

privatisering aan de orde lijkt te zijn:    
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‘Als we over individuele secularisatie spreken, dan bedoelen wij dat het individu zijn eigen 

autonomie opeist ten opzichte van de hiërarchie van kerken en sekten en zijn eigen 

zingevingssysteem uitbouwt. En dat is het juist wat we vaststellen: het individu sprokkelt zijn 

eigen godsdienst, maar noemt het meer en meer “spiritualiteit”, wat getuigt van individuele 

secularisatie’ (Dobbelaere 2008: 13).        

 

Het is vooral deze secularisatie op individueel die tegenwoordig steeds vaker in twijfel 

wordt getrokken. Hoewel ontkerkelijking erop duidt dat het kerklidmaatschap en de 

betrokkenheid van mensen bij de kerk af zouden nemen, zou religie in de privésfeer op 

allerlei manieren voort blijven bestaan. Nieuwe vormen van religie en spiritualiteit 

komen op, waarbij de vraag van belang wordt wat men precies verstaat onder de term 

‘religie’. New Age lijkt aan populariteit te winnen en een term als het ‘ietsisme’6 wordt 

ontworpen om veranderingen in de hedendaagse religiositeit te kunnen benoemen. Op 

basis van deze ontwikkelingen zijn onderzoekers tegenwoordig steeds meer geneigd om 

niet van secularisatie, maar van een transformatie van de religie te spreken, waaruit een 

blijvende behoefte aan godsdienst en zingeving zou blijken.  

De publicatie ‘Geloven in het publieke domein’ van de Wetenschappelijke Raad 

voor het Regeringsbeleid (2006) is een voorbeeld van een Nederlandse studie waarin 

gesproken wordt van een transformatie van de religiositeit in plaats van secularisatie. 

Niet iedereen is het hier echter mee eens. Zo is Dekker van mening dat de secularisatie 

in Nederland – mede door en als gevolg van de transformatie van religie – nog steeds 

plaats vindt, zowel op individueel als op samenlevingsniveau (2007: 52). De 

ontkerkelijking in Nederland zet zich volgens hem voort (60% van de Nederlandse 

bevolking noemt zich nu buitenkerkelijk), waarbij het aantal atheïsten toegenomen is en 

het aantal Nederlanders dat zichzelf als gelovig beschouwt afneemt.  

Het debat rondom de geldigheid van de secularisatiethese blijkt dus nog niet ten 

einde te zijn. Wat in ieder geval vaststaat, is dat de secularisatiethese niet alleen gaat 

over ontkerkelijking, maar over een veel gecompliceerder proces, waarbij religie op 

persoonlijk, maatschappelijk en/of politiek niveau een minder centrale plaats en 

                                                 
6 Er wordt van ‘ietsisme’ gesproken wanneer men wel degelijk gelooft dat er iets is buiten deze wereld, 
misschien zelfs een soort hogere macht, maar geen persoonlijke God of goddelijke kern. Ganzevoort 
(2008) Religie & Samenleving, 3, 2: 24.  
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betekenis heeft dan voorheen. Het verdwijnen van religie is echter niet aan de orde. De 

vraag die vervolgens beantwoord kan worden, luidt: hoe is deze theorie gebruikt binnen 

onderzoek naar de religiositeit van tweede generatie immigranten?  

Phalet e.a. (2008) stellen dat de religiositeit van tweede generatie Marokkaanse 

en Turkse jongeren in Nederland afgenomen is ten opzichte van hun ouders, vanwege 

hun sociale en structurele integratie in het seculiere Nederland. Religieuze 

voorschriften en normen worden in toenemende mate vervangen door niet-religieuze 

concepten als vrije keuze en autonomie en er zou een afname zijn van religieus gedrag 

(waarvoor partnerkeuze en schoolkeuze onderzocht zijn) en moskeebezoek (Phalet e.a. 

2008: 431). Deze secularisatie hangt volgens de onderzoekers samen met een toename 

van het opleidingsniveau (structurele integratie) en een toename van het aantal 

interetnische contacten (sociale integratie). Deze conclusie wordt bevestigd door 

Fleischmann en Phalet (in druk). Zij stellen namelijk dat de tweede generatie Turken en 

Marokkanen in Nederland de islam minder praktiseren dan de generatie van hun ouders 

en dat ze hun religie benaderen op een meer individualistische en non-conformistische 

manier, in plaats van een orthodoxe en dogmatische benadering. In concreet gedrag 

zouden deze jongeren niet veel verschillen van de meerderheidsgroep in de 

samenleving.  

Het feit dat de jongeren hun eigen autonomie opeisen komt overeen met de 

omschrijving van individuele secularisatie van Dobbelaere die eerder aan bod kwam. 

De jongeren verzetten zich tegen de autoriteit en het dogmatisme van de kerk. Naast het 

verlangen naar autonomie werd een afname van religieus gedrag en moskeebezoek 

gemeten, wat opnieuw overeenkomt met de afname van religieuze betrokkenheid die 

Dobbelaere noemt met betrekking tot secularisatie op individueel niveau. Deze 

ontwikkelingen gaan samen met de privatisering die Cesari (1998) noemt in haar studie 

naar ontwikkelingen in de religiositeit van tweede generatie Pakistaanse en Turkse 

moslims in Frankrijk. Volgens Cesari verplaatst de islam zich in het leven van de 

jongeren naar de privésfeer en heeft het steeds minder consequenties voor sociaal 

gedrag. Vertovec en Rogers (1998) noemen rationalisering als mogelijke ontwikkeling 

onder de tweede generatie moslims, omdat de islamitische jongeren in Europa 

beïnvloed zouden worden door het westerse educatie systeem, waarbinnen 
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argumentatie, debat en reflectie centraal staan (1998: 12). Daarnaast zouden religieuze 

waarden volgens hen niet langer centraal staan in iemands levenswijze en oriëntatie, 

maar meer dienen als een soort annex of aanvulling (1998: 13).  

Op basis van de zojuist besproken studies zou dus geconcludeerd kunnen 

worden dat een proces van secularisatie gaande is onder tweede generatie moslims en 

dat de belangrijkste kenmerken hiervan rationalisering, privatisering en een afname van 

religieuze betrokkenheid en religieus gedrag zijn. Verder is gebleken dat secularisatie 

een complex proces is dat op verschillende manieren benaderd kan worden, waardoor 

het moeilijk zal zijn om hierover uitspraken te doen op basis van de resultaten van dit 

onderzoek. Toch wordt ervan uitgegaan dat onderzoek naar de manier waarop de 

jongeren de religie inpassen in hun leven interessante informatie op zou kunnen leveren 

over veranderingen binnen de religiositeit van deze jongeren ten opzichte van hun 

ouders. Er zal gekeken worden of deze bevindingen in lijn liggen met de zojuist 

besproken onderzoeksresultaten die betrekking hebben op de religiositeit van tweede 

generatie moslims in Europa.  

 

B  Bestendigheidthese 

De bestendigheidthese gaat ervan uit dat de religiositeit van een persoon stabiel zal 

blijven wanneer er sprake is van hechte familie- en gemeenschapsbanden en veel 

contact met geloofsgenoten. Onder andere Emile Durkheim ziet religie in de eerste 

plaats als een sociaal fenomeen en uit zijn studies kan opgemaakt worden hoe 

belangrijk de sociale context van het religieuze leven is voor de voortzetting van de 

religiositeit. Een goede inbedding in een groep met een gedeelde religieuze en etnische 

achtergrond zou de religiositeit in stand houden (uit Morris 1987: 106-122). Ook De 

Graaf e.a. (2000) geven aan dat hechte familiebanden binnen de lokale gemeenschap 

zullen leiden tot voortdurende religieuze betrokkenheid, zelfs wanneer in de 

omringende samenleving sprake zou zijn van secularisatie.  

 In het geval van de Ghanese gemeenschap die binnen dit onderzoek centraal 

staat, kan op basis van de literatuur gesteld worden dat het om een hechte etnische en 

religieuze gemeenschap gaat, waarbinnen een scherp onderscheid gemaakt wordt tussen 

de eigen gemeenschap met de gedeelde geloofsovertuiging en bijbehorende normen en 
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de outgroup, die niet dezelfde geloofsovertuiging heeft (Van Dijk 2000; Ter Haar 

1998a). De Ghanezen zijn voor ondersteuning vooral op elkaar aangewezen en dit 

maakt dat het netwerk erg hecht is. Ghanese kerken worden door Van Dijk omschreven 

als het belangrijkste sociale orgaan binnen de Ghanese gemeenschap. Op basis hiervan 

nemen we aan dat inbedding in de etnische gemeenschap grotendeels samenvalt met 

inbedding in de religieuze gemeenschap. Wanneer de tweede generatie goed ingebed is 

in de Ghanese gemeenschap kan op basis van deze these verwacht worden dat dit 

voldoende weerstand zal bieden tegen vormen van secularisatie.  

Uit de resultaten van Ebaugh en Saltzman Chafetz (2000) blijkt echter dat het 

ook mogelijk is dat de generatiekloof tussen de eerste en tweede generatie zo groot is, 

dat dit de inbedding van de jongeren in de religieuze gemeenschap in de weg staat. Zij 

kwamen tot deze conclusie op basis van onderzoek onder tweede generatie jongeren 

van verschillende religieuze achtergronden in de Verenigde Staten. Net als de eerder 

besproken onderzoeken hebben zij zich gericht op de persoonlijke religiositeit van de 

jongeren, waarbij ze de mate van bezoek aan en participatie in religieuze congregaties 

bestudeerden.7 Ook de uitkomsten zijn vergelijkbaar, namelijk dat de religieuze 

betrokkenheid van de jongeren afneemt (2000: 120-133). De oorzaak hiervan zien zij 

echter in de verschillen en conflicten tussen de twee generaties en het feit dat de tweede 

generatie buitengesloten wordt van betekenisvolle rollen binnen de congregaties. De 

jongeren zouden daardoor vervreemd raken van deze congregaties. Deze 

ontwikkelingen zijn volgens hen wijdverspreid onder verschillende religies en etnische 

groeperingen, waardoor men zou kunnen verwachten dat dezelfde ontwikkelingen ook 

aan de orde zouden kunnen zijn onder de Ghanese gemeenschap in Nederland. Een 

eventuele afname van de kerkgang of de participatie in de kerk zou in dat geval het 

gevolg zijn van het feit dat de jongeren de aansluiting bij de kerk missen en vervreemd 

raken van de gemeenschap.  

 

 

 
                                                 
7 Wanneer in het vervolg de term ‘congregatie’ gebruikt wordt met betrekking tot de studie van Ebaugh 
en Saltzman Chafetz worden hiermee net als in hun publicatie zowel de christelijke als de islamitische, 
hindoeïstische en boeddhistische geloofsgemeenschappen bedoeld die zij onderzocht hebben.  
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C  ‘Reactive identity formation’  

 ‘Reactive identity formation’ is een concept dat als eerste gebruikt werd door Portes en 

Rumbaut in hun studie naar tweede generatie migranten in de Verenigde Staten (2001: 

171-176). Het houdt in dat iemand zijn identiteit formeert als reactie op gevoelens van 

discriminatie en uitsluiting. Moslim minderheden in Europa worden sinds de aanslagen 

van 9/11 steeds meer geconfronteerd met anti-islam sentimenten. Uit onderzoek van 

Sniderman en Hagendoorn (2007) blijkt dat discriminatie en uitsluiting bij een deel van 

de moslim jongeren leidt tot een sterkere identificatie met de islam. Onzekerheid en 

verwarring rondom de identiteit kan er volgens Verkuyten toe leiden, dat jongeren zich 

krampachtig vast gaan klampen aan strikte leerstellingen en regels of extreem politieke 

opvattingen. Jongeren zoeken de gezochte waarheid en morele zekerheid dan in 

fanatiek geloof (2006: 6). Ook Cesari (1998) wijst op een kleine groep moslims die zich 

distantieert van de ouders en betoogt ‘de ware islam’ te praktiseren, gezuiverd van 

bijgeloof. Ze zijn radicaler in hun geloof en gedrag en gaan de assimilatie van jonge 

moslims in de bredere samenleving tegen. Islamisering zou volgens Cesari een manier 

zijn om een sociale status te verkrijgen. De islam dient dan als protest tegen sociale 

omstandigheden en kan leiden tot collectieve actie. Ervaringen van discriminatie en 

racisme zijn ook hier aan de orde om de mobilisatie te verklaren.  

 Ghanese jongeren zouden evenals de islamitische jongeren te maken kunnen 

hebben met discriminatie en uitsluiting in de Nederlandse samenleving. Echter kan 

verwacht worden dat de discriminatie in hun geval niet in eerste instantie te maken 

heeft met hun religie, omdat Nederland zelf een land is met een joods-christelijke 

traditie, maar eerder met hun etnische afkomst. Ze zouden zich daarom als reactie op de 

discriminatie terug kunnen trekken in de eigen etnische groepering, waarbij sprake kan 

zijn van bestendiging of religieuze opleving. Wanneer sprake is van religieuze opleving 

wordt verwacht dat de gezochte houvast en zekerheid gevonden worden in de strikte 

leerstellingen van de kerk, waardoor gehoorzaamheid hieraan centraal komt te staan in 

het leven van de persoon. In het geval van bestendiging daarentegen zet de religiositeit 

zich voort, maar is er geen sprake van veranderingen die opgevat kunnen worden als 

een herleving.  
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2.2.1 De invloed van religiositeit op de integratie  

 

Zojuist is een aantal theorieën aan bod gekomen waaruit opgemaakt kan worden hoe de 

religiositeit van tweede generatie Ghanese jongeren zou kunnen veranderen in 

samenhang met de mate waarin ze integreren in de Nederlandse samenleving. Hieruit is 

gebleken dat de religiositeit van een persoon op verschillende manieren vorm kan 

krijgen en kan veranderen. In dit onderzoek gaan we ervan uit dat religiositeit ook 

invloed kan hebben op de integratie van een persoon in de samenleving, vooral 

wanneer deze religiositeit hoog is en de religie een centrale plaats inneemt in zijn/haar 

leven.   

Ten eerste zou men aan kunnen nemen dat het deel uitmaken van een religieuze 

gemeenschap met hechte onderlinge banden de integratie in de bredere samenleving 

zowel in sociaaleconomisch als in sociaal-cultureel opzicht zou kunnen belemmeren. 

Dit gevaar lijkt vooral aan de orde te zijn wanneer de gemeenschap zich gesloten 

opstelt, geïsoleerd is van de rest van de samenleving en wanneer een groot onderscheid 

gemaakt wordt tussen zij die wel en zij die niet tot de groepering behoren. Volgens 

Euser, die onderzoek deed naar Aziatische migrantenkerken in Amsterdam Zuidoost, 

liggen isolationisme en exclusivisme op de loer, vooral wanneer voorgangers de 

Nederlandse taal niet of gebrekkig spreken en geen contacten leggen buiten de eigen 

gemeenschap. Voorgangers kunnen in dat geval volgens Euser de integratie en 

participatie van individuen tegenwerken (2006: 60).  

Toch is aan de andere kant uit onderzoek gebleken dat het geloof en het behoren 

tot een religieuze gemeenschap positieve gevolgen kan hebben voor het welzijn van een 

persoon. Zo zou religie volgens Durkheim vier functies hebben, namelijk het 

teweegbrengen van discipline, cohesie, vitaliteit en euforie, waaronder hij vervolgens 

vreugde, vertrouwen en welzijn schaart (Morris 1987: 111-140). Dit komt onder andere 

terug in de aanname van Ter Haar dat Afrikaanse migrantenkerken in Europa bij 

zouden dragen aan het materiële en immateriële welzijn van de Afrikaanse migranten 

(Ter Haar 1998a: 43). Dit welzijn samen met de steun van het netwerk lijkt een goede 

basis te kunnen vormen voor de integratie in de bredere samenleving.  
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Wanneer men zich richt op de sociaaleconomische integratie dan zouden 

Afrikaanse pinksterkerken volgens Ter Haar zorgen voor spirituele kracht, en de sociale 

contacten leveren die nodig zijn om te overleven en hogerop te komen (1998a: 43). De 

vraag is echter in hoeverre dit ook geldt voor de tweede generatie. De mate waarin het 

netwerk van de kerk voor de jongeren kan dienen als hulpmiddel voor opwaartse 

mobiliteit, hangt af van de mate waarin ze ingebed zijn in de gemeenschap. Daarnaast 

heeft de eerste generatie over het algemeen een marginale sociaaleconomische positie 

in Nederland, waardoor men zou kunnen verwachten dat de jongeren vooral op zichzelf 

aangewezen zijn. De gemeenschap zou vanwege de sociale erkenning wel gevoelens 

van zelfvertrouwen, zelfwaardering en zelfrespect kunnen bevorderen, wat de jongeren 

nodig hebben om goed te kunnen functioneren in het dagelijks leven (Benhabib 2002: 

51). Daarnaast zou het welvaartsevangelie de ambities van de jongeren om hogerop te 

komen nog meer dan andere religieuze stromingen aan kunnen sporen, omdat 

vooruitgang, ontplooiing, hard werken en succes belangrijk zijn binnen dit evangelie. 

Uit dit onderzoek zal moeten blijken in hoeverre de kerken geïsoleerd zijn van de rest 

van de samenleving en of dit de sociaaleconomische integratie van de jongeren in de 

samenleving belemmert ondanks de positieve aspecten die samenhangen met het geloof 

en de inbedding in de gemeenschap.   

Naast de sociaaleconomische integratie zal ook gekeken worden naar de vraag 

in hoeverre de religiositeit de sociaal-culturele integratie in de samenleving bevordert 

of juist belemmert. Een hoge mate van religieuze socialisatie en culturele transmissie 

binnen de kerk zouden ertoe kunnen leiden dat de jongeren vooral een etnische 

identiteit ontwikkelen en teveel vast blijven houden aan de Ghanese tradities, gebruiken 

en gewoontes, terwijl de identificatie met Nederland laag is. Contact met Nederlanders 

zou de sociaal-culturele integratie kunnen verbeteren, maar als het netwerk van de kerk 

te hecht en gesloten is, zou dit contact vermeden of belemmerd kunnen worden. Aan de 

andere kant geldt ook hier dat affectieve banden en sociale erkenning belangrijk zijn 

voor de jongeren en gezien kunnen worden als basis om een stabiele identiteit te 

vormen en een balans te vinden tussen het behoud van de eigen cultuur en integratie in 

de bredere samenleving.  
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III Religiositeit  
 

Dit onderzoek is gebaseerd op de aanname dat voor Ghanezen die aangesloten zijn bij 

een Ghanese pinksterkerk in Nederland religie één van de belangrijkste ideologieën is 

die hun gedrag richting geven. Ghanese jongeren die in Nederland geboren worden, 

zijn opgevoed met dit geloof, maar men kan verwachten dat zij dit geloof op een andere 

manier beleven en vormgeven dan de eerste generatie. Daarom heeft dit hoofdstuk tot 

doel om inzicht te verschaffen in de manier waarop tweede generatie Ghanese jongeren 

hun religie inpassen in hun leven. Om dit in beeld te brengen zal aandacht besteed 

worden aan de aspecten kerkgang, geloof, religieus gedrag en religieuze identiteit. 

Hieronder ziet u een overzicht van de samenstelling van onderzochte kerken. 

 

Tabel 1 Indicatie van het gemiddelde aantal aanwezigen tijdens de diensten op zondag 

 ICGC ARCI RHEMA CCOM 

Volwassenen 30 40 40 40 

Jongeren (12 – 25) 6 10 10 14 

Kinderen (< 12) 20 30 30 niet bekend 

 
ICGC = International Central Gospel Church  ARCI = Acts Revival Church Interational 
Rhema = Rhema Gospel Church International CCOM = Christian Church Outreach Mission 

 

3.1 Religieuze identiteit  

 

Wanneer men tracht te onderzoeken wat voor plaats religie heeft in het leven van een 

persoon of groep, is het belangrijk om in te gaan op de identiteitsfunctie van religie en 

de verhouding tussen religie en etniciteit. Dit is vooral van belang bij onderzoek naar 

migrantenjongeren, omdat zij in Nederland geboren zijn en vaak op zoek gaan naar hun 

‘roots’, hun identiteit. Religie zou hen hierbij kunnen helpen. Van Dijk schrijft het 

volgende over pinksterkerken en identiteitsvorming: 

 

“In effect, Pentecostalism produces its own specific politics of identity – an identity separate and 

distinct from that of the host society. Furthermore, Pentecostalism expounds a moral supervision 



 29 

over one of the most immediate social circles for the production of a person’s identity: the 

family” (Van Dijk 2002a: 179).  

 

Op basis van deze woorden van Van Dijk zouden we kunnen verwachten dat religie een 

belangrijke factor is in de identiteitsvorming van de Ghanese jongeren. Vanwege hun 

opvoeding heeft religie inderdaad een belangrijke plaats in hun leven, maar het lijkt 

alsof de jongeren het geloof vooral zien als een onderdeel van de Ghanese cultuur 

waarmee ze grootgebracht worden. Hun identiteit lijkt dus vooral beïnvloed te worden 

door etnische en culturele factoren, waar religie deel van uitmaakt. Er lijkt sprake te 

zijn van wat Hammond en Warner (1998) etnische religie noemen, waarbij religie een 

aspect is van de etnische identiteit. Volgens Hammond en Warner zou er sprake zijn 

van een religieuze identiteit wanneer etniciteit en cultuur worden losgekoppeld van 

gelovig zijn. Dit is echter bij de tweede generatie Ghanese jongeren niet het geval.  

De volwassenen binnen de kerken zijn wel geneigd om religie te onderscheiden 

van etniciteit. Bij alle onderzochte kerken is het woord ‘international’ aanwezig in de 

naam van de kerk. Dit is typisch voor charismatische pinksterkerken en het geeft aan 

dat de kerken internationaal georiënteerd zijn en trachten etniciteit los te koppelen van 

religie. De aanduiding ‘Afrikaanse kerk’ vinden ze derhalve misplaatst omdat God geen 

onderscheid zou maken tussen mensen op basis van hun nationaliteit of etniciteit. Het 

christendom wordt binnen de kerken vaak omschreven als ‘de nieuwe cultuur’ van de 

kerkleden, waarbij oude tradities als voorvaderverering losgelaten moeten worden. Ze 

zien hun geloof als een modern geloof, waarbij ze kritisch zijn ten opzichte van tradities 

en waarbij ze cultuur zien als een obstakel voor vooruitgang en welvaart (Van Dijk 

2002a: 182). Toch wijzen veel jongeren er terecht op dat het geloof sterk verweven is 

met de Ghanese cultuur. Opvoeding, taal en geloof vormen samen de Ghanese culturele 

context waarin de jongeren opgroeien. Voor veel jongeren lijkt de identiteit vooral 

voort te komen uit de cultuur in plaats van de religie. Zij zien zichzelf in de eerste 

plaats als ‘Ghanees met de Nederlandse nationaliteit’, of als ‘Nederlander met Ghanese 

wortels’, waarbij de etnische en nationale identiteit het meest centraal lijken te staan. 

Het feit dat ze christen zijn hangt voor deze jongeren sterk samen met hun Ghanese 

opvoeding en identiteit, waardoor we kunnen spreken van etnische religie.    
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3.2 Kerkgang en religieuze betrokkenheid 

 

“There are so many things happening in the streets and we don’t want our 

children to be involved. So let them come to church!” Acts Revival Church 

International.  

 

Zoals in de vorige paragraaf omschreven werd, is religie voor de Ghanese jongeren 

verbonden met hun Ghanese opvoeding. Van kleins af aan gaan ze met hun ouders mee 

naar de kerk, waardoor ze hun kerkgang vaak omschrijven als ‘gewoonte’, ‘gewenning’ 

of ‘routine’. Tot ongeveer hun twaalfde levensjaar maken ze deel uit van een 

jeugdgroep, waarmee ze tijdens de dienst onder leiding van een jeugdleider op een 

speelse manier leren over God en de Bijbel. Vanaf ongeveer hun twaalfde jaar worden 

ze opgenomen in een jongerengroep. Een eigen keuze om wel of niet naar de kerk te 

gaan hebben ze op deze leeftijd nog niet. De groepen variëren van zeven tot veertien 

personen in de leeftijd van elf tot eenentwintig jaar oud. Het verschilt per kerk hoe 

uitgebreid het programma is dat de kerk de jongeren aanbiedt. De bijeenkomsten en 

activiteiten hebben tot doel om met de jongeren over God en de Bijbel te praten en om 

ze te leren hoe ze als christen met allerlei situaties in het dagelijks leven om moeten 

gaan. De bijeenkomsten worden gekenmerkt door studie en discipline, waarbij van de 

jongeren verwacht wordt dat ze zich goed gedragen en hun best doen voor God, hun 

ouders, de school en de kerk. Naast godsdienstige thema’s komen ook alledaagse 

onderwerpen aan bod, zoals vroegtijdig school verlaten, discriminatie, uitgaan, relaties, 

muziek en de verhouding tussen jongeren en hun ouders. Hierbij kan de mening van de 

jongerenleider haaks staan op de manier waarop de jongeren tegen deze onderwerpen 

aankijken, maar toch geven de jongeren vaak aan dat ze de bijeenkomsten zinvol en 

leerzaam vinden, omdat de onderwerpen in het Nederlands en op hun niveau uitgelegd 

worden, zodat ze het kunnen toepassen in het dagelijks leven. Het programma dat de 

kerk de jongeren aanbiedt, bepaalt in grote mate in hoeverre de jongeren betrokken 

blijven bij de kerk.  

Afname van de betrokkenheid bij de kerk begint bij jongeren van ongeveer 

vijftien tot vijfentwintig jaar een rol te spelen:   
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‘Degenen die echt in de kerk opgegroeid zijn zegmaar, die elke zondag naar de kerk gingen, die 

gaan wel. Maar op een gegeven moment, als ze wat ouder zijn, dat wordt het wat minder. Dan… 

ja… iedereen is bezig met stoer doen, dan vinden ze de kerk niet meer stoer. Meestal begint het 

zo van ‘ik moest leren voor school’, maar langzamerhand komen ze echt niet meer. Maar soms 

zijn de ouders ook zo, die gaan ook niet elke zondag naar de kerk. Dus het ligt er ook aan hoe de 

ouders zijn’ (vrouw a, 15 jaar).    

 

‘Vroeger was het wel leuk in de kerk, met al die kinderen, maar nu zijn ze allemaal oud 

geworden en zijn ze allemaal weggegaan. Ze hebben geen zin meer’ (man b, 21 jaar). 

 

‘Toen ik jonger was, was ik geloviger dan nu. Ik geloof nog steeds dat Hij bestaat, maar ik doe 

er minder aan. Ik weet niet waarom, maar het is gewoon zo. Het is gewoon verzwakt ofzo. Kijk, 

vroeger kon ik niet slapen voordat ik ging bidden en nu vergeet ik het gewoon. Ik kom op 

zondag gewoon altijd naar de kerk zoals het hoort, maar het wordt steeds minder gewoon. 

Terwijl ik ook wel weet als je dat niet doet, dat je dan later naar de hel gaat en niet het eeuwig 

leven kan hebben. Ik weet dat het er is, maar toch doe ik het niet. Het ligt gewoon aan… ik weet 

het niet… aan de leeftijd en hoe de wereld nu in elkaar zit, denk ik’ (vrouw b, 17 jaar).  

 

Dit zijn enkele citaten die lijken te wijzen op een afname van de betrokkenheid bij de 

kerk en een afname van de kerkgang onder Ghanese jongeren. In bijna alle interviews 

komen soortgelijke uitspraken terug. Toch is het moeilijk om vast stellen hoeveel  

jongeren de kerk daadwerkelijk verlaten en wat de redenen zijn die hiervoor 

aangewezen kunnen worden. De jongeren noemen bijbaantjes, schoolwerk en afname 

van de kerkgang van de ouders als redenen waarom hun leeftijdsgenoten minder naar 

de kerk zouden gaan. Een andere oorzaak lijkt te liggen in migratie. Ouders hebben een 

hoge opleidingswens voor hun kinderen, en omdat zij verwachten dat hun kinderen in 

bijvoorbeeld Groot-Brittannië betere adviezen en opleidingen zullen krijgen, komt het 

voor dat kinderen rond hun zestiende levensjaar met hun ouders migreren.  

In de meeste gevallen worden de ouders erop aangekeken als hun kind niet naar 

de kerk komt. Een jongerenleider van zevenentwintig jaar oud spreekt over een vrouw 

die haar kinderen van zestien en zeventien jaar oud niet wil dwingen om op zondag met 

haar mee naar de kerk te gaan. Zij blijven daarom op zondag thuis. Dit wordt echter 

gezien als een uitzondering, iets dat eigenlijk niet kan. ‘Het is een beetje van als je zoon 
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niet gaat, dan denken ze weer wat anders. Dan gaan ze vragen van ‘waar is je zoon? 

Doet hij gekke dingen?’ Dus je moet wel gaan’ (man, 20 jaar). De meeste jongeren geven 

aan dat het hun eigen keuze is om naar de kerk te gaan. Als ze niet zouden gaan, dan 

hebben ze een ‘rare zondag’, dan voelen ze zich niet goed. Een enkeling geeft toe alleen 

maar naar de kerk te gaan uit respect voor zijn ouders. Binnen de kerken heerst echter 

het idee dat jongeren die niet naar de kerk gaan, eerder zullen ontsporen in de 

samenleving. Daarom zullen de pastor, de jongerenleiders en de ouders zich hier niet 

zomaar bij neerleggen. Ook tijdens de jongerenbijeenkomsten wordt in de gaten 

gehouden wie aanwezig zijn en waarom afwezigen er niet zijn. Er wordt voor ze 

gebeden en er wordt geprobeerd het contact met ze te onderhouden.   

Volgens een jongerenleidster uit Guyana, die de jongeren van Acts Revival 

Church International al ongeveer tien jaar begeleidt, worden de jongeren beïnvloed 

door de seculiere en geïndividualiseerde Nederlandse samenleving, waardoor hun 

toewijding tot God af zou nemen:  

 

“In Guyana the young people are more committed to God. When they make a decision, they 

make a decision. There are less things there to distract them from their faith. It is a different 

society here. People are more individualistic. People are born to make their own choices, there 

is much more pressure that is coming upon you to confirm yourself to. You believe in yourself 

and the way you should live. There are more distractions, there are more physical things to bring 

temptation. As soon as you jump off the tram, you see there is a liquor restaurant, young people 

are drinking alcohol. It is a different society” (jongerenleidster ARCI). 

 

Hoewel deze vrouw uit Guyana komt in plaats van uit Ghana, is dit citaat toch typerend 

voor de manier waarop de religiositeit van de Ghanese jongeren verandert ten opzichte 

van de eerste generatie, die uit een samenleving komt vergelijkbaar met Guyana. 

Volgens Vernooij, die zich bezighoudt met pinksterkerken en migratie in Nederland, 

zou de tendens van secularisatie de pinksterbeweging in zijn totaal beïnvloeden, wat 

aansluit bij de visie van de jongerenleidster op veranderingen binnen de religiositeit van 

de jongeren (2004: 3). Vernooij stelt dat de orthodoxie binnen de pinksterbeweging niet 

aantrekkelijk zou zijn voor de jeugd.  

 



 33 

‘The movement is showing a wave and is over her hay point. The liberalization of values and 

norms, the emphasis on personal and individual experience and the decreasing public function 

of the protestant churches in the case of giving meaning and sense on life together with the 

weakening of the organisation structure of the orthodox protestant churches are the main causes 

for the decrease’ (Vellinga, geciteerd in Vernooij 2004: 3).  

 

Op basis van de bevindingen zou men kunnen stellen dat binnen de Afrikaanse 

pinksterkerken in Nederland een lichte vorm van secularisatie gaande is. Er lijkt sprake 

te zijn van een afname van kerkgang en religieuze betrokkenheid, wat door Dobbelaere 

in verband wordt gebracht met secularisatie op individueel niveau (zie pagina 20). Toch 

is hiermee voorzichtigheid geboden, omdat niet bekend in hoeverre de betrokkenheid 

van de jongeren bij de kerk weer toe zal nemen naarmate ze ouder worden. Volgens de 

jongerenleidster en verschillende pastors is het normaal dat jongeren tussen de vijftien 

en vijfentwintig jaar op zoek gaan naar andere dingen in het leven, waardoor ze de kerk 

tijdelijk loslaten of in mindere mate participeren in de activiteiten. Toch geven zij aan 

dat de kans groot is dat deze jongeren voor hun dertigste terugkeren in de kerk. Ten 

tweede is in hoofdstuk twee gebleken dat we niet te snel moeten stellen dat er sprake is 

van secularisatie wanneer de kerkgang en religieuze toewijding afnemen. Eerst zullen 

ook andere aspecten van de religiositeit geanalyseerd moeten worden. In de volgende 

alinea zal aandacht besteed worden aan religieus gedrag.  

 

3.3 Religieus gedrag 

  

In de moderne tijd zou het gewicht binnen kerken zich volgens Asad steeds meer 

verplaatsen naar de stemmingen en motivaties van de individuele gelovige. 

Intellectuele- en sociale discipline zouden in deze periode plaats gemaakt hebben voor 

‘geloof’, ‘geweten’ en ‘gevoel’. ‘From being a concrete set of practical rules attached to 

specific processes of power and knowledge, religion has come to be abstracted and 

universalised’ (Asad 1993: 42). Toch lijken discipline en goed gedrag binnen de 

charismatische pinksterkerken juist centraal te staan als zichtbaar bewijs van het geloof 

van een persoon. De persoonlijke relatie met God is belangrijk, maar daarnaast heerst 

het idee dat iemand alleen een goede christen kan zijn, als hij of zij zich ook zo 
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gedraagt: ‘Als jij je goed gedraagt, dan kan iedereen zien, ‘kijk dat meisje, zij is echt 

een goede christen’ (vrouw a, 15 jaar). Het ‘examen’ dat jongeren van de Rhema 

Gospel Church International moeten halen voordat ze van de jeugdgroep naar de 

jongerengroep promoveren, illustreert de link tussen het geloof en goed gedrag. Een 

jeugd- en jongerenleidster van Rhema Gospel Church International (29 jaar en dochter 

van de oprichter van de kerk) legt uit dat het examen gebaseerd is op Bijbelkennis en 

gedrag. Deze jeugdleidster houdt daarom niet alleen het gedrag van de jeugd binnen de 

kerk in de gaten, maar ook op school, thuis en op straat.  

 
‘Als ze twaalf jaar zijn, hebben ze een soort van examen naar de jeugd, gebaseerd op gedrag en 

wat ze weten van de Bijbel. Hoe gaan ze om met hun ouders, hoe gaan ze om met anderen op 

school en in de kerk, hoe reageren ze op hun stoere vrienden en wat voor taalgebruik gebruiken 

ze? Af en toe ga ik naar hun school. Dat doe ik wel, maar niet te vaak. En het is ook gebaseerd 

op hun rapport op school. Ik geef ook meestal aan de ouders mee, als er iets is op school, het 

kind misdraagt zich of noem maar op, dan wil ik het ook wel horen. En hoe laat het kind 

thuiskomt bijvoorbeeld, hoe laat hij vrij is… Dat soort informatie wil ik allemaal weten. Soms 

zie ik dat ze in de kerk heel braaf zijn, maar als ze op school of thuis zijn, dan zijn ze echt uh… 

gaan ze van alles doen wat niet zou mogen zegmaar. Dus dat toets ik. … En gebaseerd daarop 

weet je van okay, iemand houdt van God, het is niet omdat die persoon naar de kerk is gekomen 

en ook meegegroeid is, dat hij alleen maar kerkelijk is. Nee, houdt die persoon echt van God? 

En die discussie ga ik ook vaak met ze aan’ (jongerenleidster, 29 jaar).  

 
De jeugdleidster van bovenstaand citaat is zelf op zesjarige leeftijd naar Nederland 

gemigreerd en heeft hier haar opleiding gevolgd. Het HBO heeft ze afgerond en vanaf 

2006 werkt ze als systeemontwikkelaar bij een ICT bedrijf. Ze kan daarom dienen als 

voorbeeld voor de jongeren en ze doet duidelijk haar best om de jongeren op het juiste 

pad te houden. Uit het citaat kan opgemaakt worden dat ze het geloof van de jongeren 

als het ware meet door hun gedrag te onderzoeken. Van een christen wordt verwacht 

dat hij respect toont naar anderen, nederig is, geduldig is, discipline heeft en kan 

vergeven. Het is een houding die niet alleen binnen de kerk, maar binnen ieder ander 

aspect van het leven verwacht wordt. Volgens de zojuist geciteerde jongerenleidster 

geeft deze houding dus aan hoe sterk het geloof van deze persoon is. Naast de manier 

waarop een christen zich behoort te gedragen ten opzichte van anderen, zijn er 

specifieke gedragsregels gebaseerd op religieuze doctrines, waaronder verboden 
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betreffende het gebruik van verslavende genotsmiddelen, het luisteren naar ‘wereldse’ 

muziek en het samenwonen voor het huwelijk. Wat blijkt uit gesprekken met de 

kerkgaande Ghanese jongeren, is dat ze het belangrijk vinden om zich aan de 

christelijke waarden te houden in hun houding tegenover andere mensen, maar dat er 

maar weinig jongeren zijn die zich aan de strikte religieuze doctrines houden.  

 
‘Je moet je kleden als een christen, je moet doen als een christen… Daar heb ik wel moeite mee 

en ik denk dat veel jongeren daar wel moeite mee hebben. … Ik ben niet zo dat ik echt zo’n 

ouderwets leven leid. Ik probeer wel volgens de Bijbel te leven, laten we zeggen qua gedrag 

tegenover je ouders. Maar niet echt zo ouderwets. Ik ga ook af en toe wel uit, zulke dingen, 

maar dan drink ik niet. Maar volgens de Bijbel mag je eigenlijk helemaal niets van het wereldse 

leven’ (vrouw, 17 jaar).  

 

Hargreaves omschrijft deze manier van betrokkenheid van tweede generatie jongeren 

bij de religie als ‘affective identification with doctrinal detachment’: een affectieve 

identificatie met de religie, waarbij de doctrines losgelaten worden (1995: 121). 

Hargreaves komt tot deze omschrijving op basis van onderzoek onder tweede generatie 

moslims in Frankrijk. De meerderheid van de jongeren met een islamitische 

achtergrond zou zichzelf volgens Hargreaves omschrijven als moslim. Een groot deel 

hiervan zou echter weinig kennis hebben van de islamitische doctrines en negatief 

reageren op de seksuele, voedsel- en andere beperkingen die hierop gebaseerd zijn. Een 

zelfde houding zien we terug bij de Ghanese jongeren in Den Haag. Vergeleken met de 

eerste generatie neemt de mate van religieus gedrag sterk af, maar toch omschrijven 

veel jongeren de kerk wel als een familie, wat wijst op de affectieve identificatie die 

Hargreaves noemt.  

Terwijl het loslaten van de doctrines door de volwassenen binnen de 

geloofsgemeenschap gezien zou kunnen worden als een afname van de toewijding tot 

God, kan het dus het geval zijn dat jongeren op een andere manier invulling geven aan 

hun geloof. De jongeren omschrijven zichzelf namelijk wel als christelijk, de meesten 

gaan iedere zondag naar de kerk en ze geven aan dat ze in God geloven. De meeste 

jongeren bidden regelmatig en gaan er vanuit dat God alles ziet en hun leven kan 

beïnvloeden. Termen als kracht, steun en bescherming komen regelmatig terug als de 
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jongeren gevraagd wordt wat het geloof voor hen betekent. Vanwege de 

jongerenbijeenkomsten hebben ze veel geleerd over de Bijbel en weten ze precies wat 

er van ze verwacht wordt.  

Het feit dat de jongeren zich niet houden aan de doctrines en de daaruit 

voortkomende beperkingen die ze opgelegd worden, komt waarschijnlijk vanwege het 

feit dat ze beïnvloed worden door het individualisme in onze samenleving en het 

streven naar meer autonomie en vrijheid. De jongeren omschrijven zichzelf als ‘van 

deze tijd’ en ‘niet ouderwets’ om aan te geven dat ze gewoon uitgaan, naar niet-

religieuze muziek luisteren (veelal R&B muziek) en niet in iedere situatie de Bijbel 

raadplegen, zoals hun ouders dat wel doen. Een kernbegrip in het leven van tweede 

generatie Ghanese jongeren lijkt het woord ‘stiekem’.  

 

3.4 De religieuze toewijding van een enkeling 

 

Hoewel tot nu toe uitspraken gedaan zijn over de Ghanese jongeren als één groep, 

verschilt de religiositeit en levenswijze natuurlijk per persoon vanwege individuele 

factoren en gebeurtenissen. Zo is er in de kerken een enkeling te vinden onder de 

jongeren die wel probeert zijn leven volledig toe te wijden aan God, en die probeert 

zich aan de daarbij horende gedragsregels te houden. Dit is niet typerend voor het 

grootste deel van de Ghanese jongeren, maar wordt hier toch genoemd om een meer 

volledig beeld te geven van de religiositeit van de jongeren en te benadrukken dat er 

naast algemene tendensen en ontwikkelingen voor ieder individu andere factoren en 

gebeurtenissen een rol spelen in hun leven. Bij de personen die aangeven hebben dat ze 

hun leven wijden aan God, is vaak sprake van een keerpunt in hun leven, een moment 

waarop ze bewust voor God gekozen hebben en waardoor ze duidelijk onderscheiden 

kunnen worden van de andere jongeren. Deze keuze kan verschillende oorzaken 

hebben. Bij een Kameroenese vrouw van 21 jaar oud lijkt de keuze die zij maakte voor 

het geloof haar te hebben geholpen om de relatie met haar ouders in stand te houden. Ze 

legt uit dat ze net zo vrij wilde zijn als de Nederlandse jongeren, maar dat mocht niet 

van haar ouders en dat leidde tot conflicten. Ze heeft getwijfeld aan haar geloof en in de 

knoop gezeten met enerzijds haar ouders, het geloof en de kerk en anderzijds haar 
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Nederlandse vriendinnen met wie ze dingen wilde doen ‘in de wereld’, zoals ze dat zelf 

omschrijft. Nu ze voor het geloof gekozen heeft zegt ze:  

 
‘Maar nu, omdat ik echt in de Heer ben, heb ik toch zoiets van hoe vrij ik zou willen zijn in de 

wereld, hoef ik niet te zijn, want ik kan gewoon vrij zijn in de Heer en gewoon blij zijn in de 

Heer en ik hoef geen dingen te doen die zij doen om blij te kunnen zijn’ (Kameroenese vrouw, 

21 jaar).   

 
Toch blijft voor haar de verleiding bestaan om dingen te doen, die andere mensen ‘in de 

wereld’ doen. Het feit dat ze zo duidelijk een onderscheid maakt tussen mensen die in 

de wereld zijn en wereldse dingen doen, en de gelovigen die een christelijk leven leiden 

en niet in de wereld zijn, duidt erop dat ze het moeilijk vindt om het geloof een plaats te 

geven in haar leven en een balans te vinden tussen de wereld van thuis en de kerk en de 

wereld waarin ze zich op school en op straat bevindt. Nadat ze de keuze maakte voor 

het geloof, is het aantal de conflicten met haar ouders afgenomen. Ze heeft bepaalde 

vriendschappen losgelaten, omdat die haar zouden verleiden om het geloof los te laten.  

Het voorbeeld van deze vrouw geeft aan hoe moeilijk het kan zijn voor Ghanese 

jongeren om enerzijds te voldoen aan de verwachtingen van hun ouders en de kerk en 

anderzijds om te gaan met de verwachtingen die leeftijdsgenootjes van ze hebben, door 

wie ze op school en op straat beïnvloed worden. Aan de hand van dit voorbeeld wordt 

ook begrijpelijk dat de manier waarop tweede generatie Ghanese jongeren de religie 

inpassen in hun leven niet verklaard kan worden zonder aandacht te besteden aan 

processen als groepsidentificatie, socialisatie en acculturatie, waarbij aan de ene kant de 

mate van verbondenheid met de eigen etnische groep en aan de andere kant de mate van 

integratie in de Nederlandse samenleving met de religiositeit in verband gebracht 

moeten worden om deze te kunnen begrijpen.  
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3.5 Deelconclusie  

 

In dit hoofdstuk is aandacht besteed aan de religiositeit van de Ghanese jongeren. 

Allereerst is gebleken dat deze religiositeit voor de jongeren deel uitmaakt van de 

Ghanese opvoeding en sterk verbonden is met hun etnische identiteit, waardoor we 

kunnen spreken van etnische religie. Alleen een enkeling die zijn leven volledig 

toewijdt aan God is geneigd het geloof boven de cultuur te zetten. De andere jongeren 

zien het geloof vooral als onderdeel van hun cultuur, iets dat ze van huis uit hebben 

meegekregen en waaraan ze gewend zijn geraakt. Ondanks de gewenning blijkt er een 

afname te zijn van de kerkgang onder jongeren ouder dan zestien jaar. De omvang van 

deze afname is onduidelijk en het zou interessant zijn om hier in een vervolgstudie 

aandacht aan te besteden. Wat wel uit deze studie opgemaakt kan worden, is dat de 

afname van de kerkgang gepaard gaat met een verandering van de religiositeit, waarbij 

het geloof van de jongeren meer individualistisch en minder conformistisch wordt 

vergeleken met het geloof van de ouders. Hargreave’s  idee van ‘affective identification 

with doctrinal detachment’ (1995) lijkt het meest van toepassing te zijn, omdat de 

jongeren nog wel een affectieve band met de kerkgemeenschap lijken te hebben, maar 

zich op een enkeling na niet zozeer houden aan de strikte doctrines van de kerk en 

verlangen naar meer autonomie en vrijheid om hun eigen keuzes te maken. Hoewel de 

pastors en jongerenleiders ervan uit gaan dat de afname van de religieuze 

betrokkenheid van de jongeren tijdelijk is en samenhangt met hun levensfase, lijkt er 

eerder sprake te zijn van een nieuwe manier waarop de jongeren hun religie inpassen in 

hun leven. Om de religiositeit en integratie van de jongeren verder te kunnen 

analyseren en verklaren, zal in de volgende hoofdstukken aandacht besteed worden aan 

de sociaaleconomische en de sociaal-culturele integratie van de jongeren in de 

Nederlandse samenleving.   
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IV Sociaaleconomische integratie   

 

Ghanezen hebben over het algemeen een marginale positie in de Nederlandse 

samenleving. Nadat ze vanaf de jaren ‘70 tot aan het begin van de jaren ‘90 in 

Nederland aangekomen waren, zijn ze terecht gekomen aan de onderkant van de 

arbeidsmarkt (Nimako 2000: 123). De consequentie voor de tweede generatie 

Ghanezen is dat ze moeite hebben om uit deze marginale positie te komen en te 

integreren in de Nederlandse samenleving. Wartena deed onderzoek naar Ghanese 

jongeren in Amsterdam Zuid-Oost en geeft aan dat er sprake is van een hoge mate van 

segregatie (2006: 72). De taalbarrière, de leerachterstand en het gebrek aan inbedding 

in de Nederlandse samenleving worden volgens haar niet meer overwonnen en worden 

doorgegeven aan de volgende generatie. De ouders zouden volgens Wartena te druk 

zijn met overleven, werken, geld verdienen en met kerkactiviteiten, waardoor ze niet 

toe zouden komen aan het opvoeden en het begeleiden van hun kinderen in en naar de 

bredere Nederlandse samenleving (2006: 80). Toch zal uit dit hoofdstuk blijken dat er 

in geringe mate sprake is van opwaartse mobiliteit binnen de Ghanese gemeenschap in 

Den Haag. De oorzaken hiervan en de wisselwerking tussen religie en de 

sociaaleconomische integratie zullen in dit hoofdstuk geanalyseerd worden om meer 

inzicht te krijgen in deze ontwikkeling.  

 

4.1 Opleidingsniveau 

 

De meeste eerste generatie Ghanezen in Nederland behoorden in Ghana tot de 

middenklasse. Ze hebben een middelbare of hogere opleiding, maar in Nederland zijn 

ze vaak werkzaam op een lager niveau. Volgens Van Dijk doen ze vooral ongeschoold 

werk in kassen, bij de visafslag en in de schoonmaaksector (2000: 205). Volgens 

Choenni is de werkloosheid onder de Ghanezen laag, het overgrote deel van de 

volwassen heeft (betaald) werk (2001: 20). De Ghanezen staan erom bekend dat ze 

ijverig en ambitieus zijn en ze zouden soms zelfs twee of drie banen tegelijkertijd 

hebben. Het werk vinden ze vooral via het hechte netwerk van vrienden, familie of de 
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kerk. Hoewel de Ghanezen  begonnen zijn onderaan de maatschappelijke ladder, geeft 

Choenni aan dat er in 2001 reeds een vorm van opwaartse sociale mobiliteit merkbaar 

was. Dit maakt hij op uit het feit dat Ghanezen steeds vaker verhuizen van de 

concentratiewijken naar wijken met wat duurdere woningen. Wat betreft de Ghanese 

jongeren geeft Choenni aan dat zij niet zo goed lijken te presteren op school als 

jongeren uit Aziatische minderheidsgroepen zoals de Irakezen. Volgens Choenni zou 

een oorzaak hiervoor kunnen zijn dat de ouders vaak overbelast zijn door de drukke 

werkzaamheden en het Nederlands onvoldoende beheersen. Thuis wordt vaak Twi (een 

Ghanese taal) en Engels gesproken en slechts in sommige gevallen ook Nederlands. 

Daarnaast geeft hij sommige Ghanese ouders het Nederlandse onderwijssysteem te vrij 

vinden. Zij wensen een strengere aanpak en zouden daarom huiswerkklassen en andere 

activiteiten voor de jongeren opgezet hebben om de onderwijsprestaties te helpen 

verbeteren.   

Wat betreft het opleidingsniveau is het binnen deze studie interessant gebleken 

om het opleidingsniveau van de tweede generatie te vergelijken met dat van de 

tussengeneratie. Binnen de onderzochte kerken zijn vijf personen geïnterviewd tussen 

de 24 en 30 jaar, die behoren tot de tussengeneratie. Meer personen in deze 

leeftijdscategorie waren niet vertegenwoordigd in de kerken. Van drie personen uit 

deze groep kan gezegd worden dat ze sociaaleconomisch gezien goed geïntegreerd zijn. 

Ze spreken goed Nederlands en hebben een hoog opleidingsniveau (HBO/universiteit) 

of een goede baan. Daarnaast valt het op dat ze vooral Nederlandse christelijke 

vrienden hebben en als jongerenleiders erg actief zijn binnen de kerk. De vraag is in 

hoeverre de tweede generatie de tussengeneratie achterna zal gaan. Uit mijn 

bevindingen is gebleken dat het opleidingsniveau van de tweede generatie relatief laag 

is. 70 % van de twintig jongeren volgt een opleiding aan het VMBO of MBO, 25 % 

studeert op de havo of het HBO en 5% studeert op VWO niveau. Opvallend is echter 

het grote aantal jongeren dat aspiraties heeft om na afronding van het MBO verder te 

studeren op HBO niveau. Hieruit blijkt dat de jongeren ondanks hun achtergestelde 

achtergrond ambitieus zijn en hogerop willen komen.  

Uit de situatie van de tussengeneratie kunnen we verder opmaken dat een hoog 

opleidingsniveau en een goede sociaaleconomische integratie niet gepaard hoeven te 
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gaan met een afname van de religiositeit, wat Phalet e.a. (2008) wel concluderen in hun 

studie naar migratie en religie onder de tweede generatie Turkse en Marokkaanse 

moslims in Nederland. Volgens hen zouden hoog gekwalificeerde en economisch 

actieve moslims in Nederland religieus minder betrokken zijn. Naast een toename van 

interetnische contacten zien zij het stijgende opleidingsniveau als oorzaak van een 

lineaire afname van de religieuze betrokkenheid onder de tweede generatie, waarbij 

religieuze betrokkenheid onderzocht werd aan de hand van de mate van moskeebezoek, 

religieus gedrag, het belang dat gehecht wordt aan het hebben van een religieuze 

partner en het bezoeken van een religieuze school (2008: 432). De gevolgen van 

segregatie en het hebben van interetnische contacten zullen in hoofdstuk vijf in detail 

besproken worden, maar tot nu toe kan al gesteld worden dat voor de tweede generatie 

Ghanezen een hoger opleidingsniveau niet hoeft te betekenen dat ze religieus minder 

betrokken raken.  

 

4.2 Welvaartsevangelie 

 

“When the gospel will come upon your life, you will never struggle any more. 

Do you want to be healed? Keep on asking! Keep on knocking! Your help will 

come from Jehovah. Not from men, they will deceive you. When God comes into 

your life, your enemies will flee. Its Gods plan, you will rise” (ARCI).  

 

Het feit dat de jongeren ambitieus zijn en verder willen studeren, heeft gedeeltelijk te 

maken met de druk vanuit de gemeenschap om goed te presteren en hogerop te komen. 

De volwassenen zijn veelal vanwege economische redenen gemigreerd naar Nederland 

en hebben er veel moeite voor moeten doen om hun bestaan in Nederland op te bouwen 

en in de eerste levensbehoeften te voorzien. De jongeren spreken Nederlands en hebben 

veel meer mogelijkheden dan hun ouders om hogerop te komen. De verwachtingen 

liggen daarom hoog en de jongeren willen hun ouders en de gemeenschap niet 

teleurstellen. Het feit dat binnen de opvoeding discipline en hard werken centraal staan, 

lijkt echter ook te maken te hebben met het welvaartsevangelie dat de kerken prediken. 
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Moderniteit, vooruitgang en welvaart worden binnen de kerken aangemoedigd (Van 

Dijk 2002a: 177). Welvaart wordt hierbij gezien als teken van Gods zegening.   

Weber (1958) hield zich ongeveer een eeuw geleden bezig met de protestantse 

ethiek, die volgens hem geleid zou hebben tot de ‘geest van het kapitalisme’. Hij zocht 

dus naar een verband tussen religie en het economische en sociale leven. Zijn conclusie 

was dat de religieuze mentaliteit van het protestantisme ook in het sociaaleconomische 

leven terug te vinden was, waardoor protestantse mensen vaak hoge economische 

posities hadden. Er is inmiddels veel kritiek geleverd op deze aanname, maar wat 

binnen dit onderzoek interessant is, is het verband dat Weber legt tussen een religieuze 

mentaliteit en sociaaleconomisch succes, waarbij de religieuze mentaliteit van 

discipline en ascetisme de prestaties in het sociaaleconomische leven van de persoon 

zou verbeteren. Ook binnen de charismatische kerken die binnen dit onderzoek centraal 

staan zou de ideologie gekoppeld kunnen worden aan een bepaalde houding en gedrag 

in het sociale en economische leven.    

 Binnen de charismatische pinksterkerken wordt vaak herhaald dat God je met 

een bepaald doel geschapen heeft en zodoende worden de kerkleden aangespoord om 

hun talenten te ontplooien. Het thema van de dienst in de International Central Gospel 

Church op 25 januari 2009 was: ‘I will rise up and take my journey’. God wil dat je 

succesvol bent en de top bereikt. Door in Hem te geloven, zal hij je hierin steunen.  

Tijdens een Bijbelstudie op tien februari 2009 in dezelfde kerk leerde men dat de 

zegening van God de gelovige rijk maakt en dat je de zegening kunt verkrijgen door: 

 

a) het besef dat je door God geroepen bent    

b) geloof en gehoorzaamheid   

c) hard werken   

d)religieus handelen  

e) goede motieven 

f) het doorgeven van Zijn zegen 

 

De persoonlijke relatie met God is dus belangrijk, maar daarnaast proberen de pastors 

de kerkleden ook aan te sporen om hard te werken en hun talenten te ontplooien. Deze 
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levenshouding zal ongetwijfeld de houding en mentaliteit van de jongeren beïnvloeden 

en zorgen voor hoge verwachtingen vanuit de geloofsgemeenschap. De jongeren 

worden geacht zich goed en gedisciplineerd te gedragen: 

 

‘Sommige jongeren, Ghanese jongeren, mogen niet eens een koopavondje naar de stad. Die 

moeten gewoon letterlijk thuis blijven. Van school naar huis komen en dan huiswerk maken en 

daarna huishoudelijke dingen doen. Echt waar, je mag niet eens ergens met je vriendin heen 

gaan’ (vrouw b, 17 jaar).  

 

Deze mentaliteit zal niet helemaal toegeschreven kunnen worden aan de religie, maar 

toch gaan we ervan uit dat kerkgaande Ghanese jongeren een extra grote druk zullen 

ervaren om te presteren. Zo worden binnen Rhema Gospel Church International de 

schoolprestaties van de kinderen in de gaten gehouden en leren de jongeren dat het 

slecht is om op straat rond te hangen. Sommige kerken proberen de schoolprestaties 

van de jongeren te verbeteren door huiswerkbegeleiding en bijles te organiseren. Op 

basis van deze bevindingen zouden we ervan uit kunnen gaan dat de kerken de 

sociaaleconomische positie van de jongeren in de samenleving bevorderen.  

 

4.3 ‘Sense of belonging’, erkenning en zelfvertrouwen 

 

Zelfvertrouwen en sociale erkenning zijn van belang voor een goede integratie in de 

samenleving. Een gebrek aan erkenning kan het gevoel van zelfvertrouwen, 

zelfwaardering en zelfrespect aantasten (Benhabib 2002: 51). Tweede generatie 

jongeren vinden deze sociale erkenning vaak in de eigen etnische of religieuze 

groepering, vooral wanneer ze zich buitengesloten of gediscrimineerd voelen in de 

bredere samenleving. Volgens Van Dijk zouden de kerken veiligheid, begrip, identiteit 

en cohesie creëren (2002b: 96). Hij richt zich binnen de studie van de Ghanese 

gemeenschap vooral op de eerste generatie, maar uit het onderzoek kunnen we 

opmaken dat deze functie tot op zekere hoogte ook voor de tweede generatie geldt. 

Wartena gebruikt in haar studie naar Ghanese jongeren in Amsterdam Zuidoost het 

begrip ‘sense of belonging’ voor het ‘aarden’ in een groepering of samenleving, waarbij 

de gedeelde gevoelskant van het contact en de ervaren wederzijdsheid van belang zijn 
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(2006: 66). ‘Sense of belonging’ is volgens Wartena een voorwaarde voor participatie: 

‘je competentie om ergens bij te horen moet ontwikkeld zijn, je moet ergens zijn 

begonnen om in een gemeenschap te kunnen functioneren’ (2006: 85). De kerken in 

Amsterdam Zuidoost bieden volgens haar deze voorwaarden. Ze bieden ‘sense of 

belonging’ en tal van ontwikkelingsmogelijkheden voor diverse competenties. De 

Ghanese migrantenkerken zouden de kinderen een werkelijke gemeenschap willen 

bieden, waarin ze erbij horen, waarin ze taken krijgen en waarin zelfvertrouwen en 

eigenwaarde tot stand komen zodat de kinderen opgroeien tot waardige en vaardige 

leden van de gemeenschap (Wartena 2006: 74). Op deze manier zouden de 

migrantenkerken een goede basis kunnen vormen voor de sociaaleconomische 

integratie.  

 

4.4 Isolatie 

 

Tot nu toe is religie vooral aan de orde geweest als positieve factor voor de 

sociaaleconomische integratie van de Ghanese jongeren in de samenleving, waarbij 

religiositeit bij lijkt te dragen aan de opwaartse mobiliteit die zichtbaar is binnen de 

Ghanese gemeenschap in Den Haag. We moeten ons echter de integratie van de 

jongeren in de Nederlandse samenleving en de rol van religie hierbij niet te rooskleurig 

voor gaan stellen. We hebben gezien dat de jongeren gemotiveerd zijn om verder te 

studeren, waardoor we kunnen verwachten dat de sociaaleconomische integratie zal 

verbeteren. Toch is er momenteel nog steeds sprake van een relatief laag 

opleidingsniveau, wat gepaard gaat met een grote mate van segregatie en een 

gebrekkige inbedding in de Nederlandse samenleving. De Ghanese jongeren vinden 

nauwelijks aansluiting bij hun Nederlandse leeftijdsgenoten en de omgang tussen hen 

wordt gekenmerkt door cultuurverschillen en discriminatie. Gebleken is dat de 

betrokkenheid van de jongeren bij de kerken het zelfvertrouwen van de jongeren kan 

vergroten, maar tegelijkertijd kunnen kerken hun leden ook isoleren van de 

Nederlandse samenleving. Dit gevaar schuilt wanneer de kerk zich exclusief opstelt en 

wanneer de voorganger slecht Nederlands spreekt en zich niet verdiept in de 

Nederlandse samenleving (Wartena 2006; Euser 2006).  
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Ook Vernooij (2004) wijst op het gevaar dat schuilt in het feit dat de 

pinksterbewegingen hun eigen taal blijven gebruiken en hun eigen levenswijze en 

tradities behouden in plaats van zich te richten op integratie in de samenleving 

(Vernooij 2004: 16). Daarnaast wijst hij erop dat binnen het pinkstergeloof een sterk 

onderscheid gemaakt wordt tussen goed en kwaad, waarbij de kerkleden al snel geneigd 

zijn om alles dat niet-christelijk is uit te sluiten als ware het kwaad, het werk van de 

duivel. Zo wordt ook de Nederlandse samenleving omschreven als immoreel en ‘ver 

van God verwijderd’, waarbij de christenen ervan overtuigd zijn dat zij als enigen de 

waarheid in pacht hebben. Door zich gesloten en afkeurend op te stellen ten opzichte 

van de Nederlandse samenleving, zouden de kerken de sociaaleconomische integratie 

van de jongeren in de Nederlandse samenleving in de weg kunnen staan.  

 

4.5 Deelconclusie 

   

Op basis van dit hoofdstuk kan gesteld worden dat de sociaaleconomische integratie 

van de Ghanese jongeren in de Nederlandse samenleving nog sterk verbeterd kan 

worden. Op enkele uitzonderingen na beginnen de jongeren hun opleiding vaak met een 

achterstandspositie, omdat hun ouders een marginale positie hebben in de samenleving 

en de Nederlandse taal niet goed beheersen. De geloofsgemeenschappen zijn geïsoleerd 

van de rest van de samenleving, waardoor men in eerste instantie zou verwachten dat de 

kerken de sociaaleconomische integratie van de tweede generatie jongeren in de 

Nederlandse samenleving zouden belemmeren. Hoewel dit gevaar zeker aanwezig is en 

sommige jongeren liever een grotere etnische diversiteit zouden zien binnen de 

geloofsgemeenschap, is uit dit hoofdstuk gebleken dat de kerken toch een positieve 

bijdrage lijken te leveren aan de sociaaleconomische integratie van de jongeren. Deze 

conclusie is gebaseerd op het feit dat de geloofsgemeenschap hoge verwachtingen heeft 

met betrekking tot het gedrag en de prestaties van de jongeren, waarbij vooral 

discipline centraal staat. Daarnaast krijgen de jongeren binnen de kerk de mogelijkheid 

om verschillende competenties te ontwikkelen en worden zelfvertrouwen, zelfrespect 

en zelfwaardering bevorderd. Deze factoren lijken ertoe bij te dragen dat bijna alle 
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kerkgaande jongeren verder willen studeren na hun studie, waardoor hun 

sociaaleconomische positie zal verbeteren.   

In dit hoofdstuk is verder naar voren gekomen dat de verminderde 

betrokkenheid van de jongeren bij de kerk geen gevolg lijkt te zijn van een verbeterde 

sociaaleconomische integratie. Het opleidingsniveau van de jongeren is namelijk nog 

relatief laag en de hoogopgeleide personen uit de tussengeneratie wijzen op het feit dat 

een goede sociaaleconomische integratie niet gepaard hoeft te gaan met een afname van 

de religiositeit. 
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V Sociaal-culturele integratie  

 

Sociaal-culturele integratie is een vorm van integratie die vooral te maken heeft met het 

hebben van interculturele contacten in combinatie met het behoud (of verlies) van de 

eigen cultuur (Phinney 2006: 73). Phinney e.a. omschrijven vier  verschillende 

acculturatiehoudingen, waarbij integratie naar voren komt als mogelijke 

acculturatiehouding:   

 

• Als een persoon zijn eigen culturele bagage niet wenst te behouden en daarnaast 

contact zoekt met andere culturen in de bredere samenleving, is er sprake van 

een houding van assimilatie.  

• Als een persoon waarde hecht aan het vast blijven houden aan zijn/haar 

oorspronkelijke cultuur en contact met personen buiten de eigen etnische groep 

vermijdt, is er sprake van separatie.  

• Als een persoon zijn eigen cultuur wenst te behouden, maar tegelijkertijd ook 

contact heeft met andere groepen, dan is er sprake van integratie. Hierbij is dus 

in bepaalde mate sprake van culturele integriteit, terwijl de persoon deel wil 

nemen in de bredere samenleving.  

• Als er geen wens of mogelijkheid is om de eigen cultuur te behouden en er is 

daarnaast weinig interesse in het hebben van contact met personen van andere 

groepen (vaak vanwege uitsluiting of discriminatie), dan is er sprake van 

marginalisering.  

 

In de studie van Phinney e.a. worden de volgende variabelen gemeten als zijnde 

belangrijke aspecten van het acculturatieproces: acculturatiehouding, culturele 

identiteit, taalgebruik, contact met leeftijdsgenoten, waarden met betrekking tot 

familieverhoudingen en gevoelens van discriminatie. Om een beeld te krijgen van de 

sociaal-culturele integratie van de Ghanese jongeren, is met hen gesproken over deze 

aspecten. Op basis daarvan zal in dit hoofdstuk een omschrijving gegeven worden van 

hun sociaal-culturele integratie in de Nederlandse samenleving. Hierbij moet echter 
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opgemerkt worden dat processen als acculturatie en identiteitsvorming complexe 

ontwikkelingen zijn, waar inmiddels vele studies en publicaties aan zijn gewijd. Dit 

hoofdstuk zal slechts een beperkte weergave kunnen geven van ontwikkelingen die zich 

op dit gebied afspelen binnen de onderzoeksgroep.  

Aan de hand van gegevens over de sociaal-culturele integratie van de jongeren 

in de samenleving kan bekeken worden in hoeverre veranderingen in de religiositeit 

van de jongeren samen hangen met deze vorm van integratie. Zo is in het theoretisch 

kader in de inleiding gebleken dat de toenemende mate van interetnische contacten 

onder tweede generatie Turkse en Marokkaanse jongeren zou bijdragen aan 

secularisatie. Hechte familiebanden en veel contact binnen de etnische groepering 

daarentegen zouden leiden tot een voortzetting van de religiositeit. Discriminatie zou 

tenslotte kunnen leiden tot een opleving van de religiositeit en etnische identiteit. In dit 

hoofdstuk zal daarom aandacht besteed worden aan de variabelen interetnische 

contacten, opvoeding, sociale controle, identiteit, discriminatie. Aan de hand van de 

bevindingen zal ook onderzocht worden in hoeverre de inbedding in de etnische en 

religieuze gemeenschap gezien zou kunnen worden als bevorderend of belemmerend 

voor de sociaal-culturele integratie in de Nederlandse samenleving.   

 

5.1 Interetnische contacten 

 

“We have to order our life according to the Word. Friends who don’t believe, 

influence you negatively. They spread the evil. People who pray motivate you” 

(Acts Revival Church International).  

 

Volgens De Boer zouden de verbondenheid aan een Ghanese kerk en de omgeving 

waarin de jongeren opgroeien factoren zijn die ertoe leiden dat de Ghanese jongeren 

veel sociale contacten hebben binnen hun eigen etnische groep (2006: 23). Deze 

aanname kan ter discussie gesteld worden, omdat uit de bevindingen binnen dit 

onderzoek blijkt dat het contact van de jongeren met geloofsgenoten vrij beperkt is. De 

vriendengroepen van de meeste jongeren blijken etnisch zeer divers te zijn en verder te 

strekken dan de etnische en religieuze gemeenschap. 
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De meeste jongeren wonen in de Schilderswijk in Den Haag en gaan vooral om 

met Ghanezen, Surinamers, Antillianen, Kaapverden, Turken en Marokkanen die bij ze 

op school zitten en in dezelfde wijk wonen. 60% van de jongeren heeft nauwelijks tot 

geen autochtone klasgenoten en 40% heeft weinig tot geen allochtone klasgenoten. 

Hoewel ik zelf geneigd ben om te spreken van ‘allochtone Nederlanders’ en 

‘autochtone Nederlanders’, gebruiken de jongeren voor dit onderscheid de termen 

‘buitenlanders’ en ‘Nederlanders’. Het feit dat de jongeren zo duidelijk een onderscheid 

maken tussen autochtone en allochtone Nederlanders en zichzelf omschrijven als 

‘buitenlander’ in plaats van als Nederlander duidt op de lage identificatie van de 

jongeren met Nederland. Het proces van identiteitsvorming zal echter in alinea 5.4 

verder besproken worden. Wat voor deze alinea van belang is, is dat de meeste 

jongeren aangeven aan dat ze vooral ‘buitenlandse’ vrienden hebben, omdat ze het 

makkelijker en fijner vinden om met hen om te gaan dan met ‘Nederlanders’. Ook de 

jongeren die naar een ‘Nederlandse’ school gaan of opgroeien in een buurt waar vooral 

autochtone Nederlanders wonen, gaan buiten school vooral om met allochtonen. In het 

contact met autochtone Nederlanders spelen het cultuurverschil, andere interesses, 

onbegrip en discriminatie een rol. 

Uit de interviews kan verder opgemaakt worden dat de kerkgaande Ghanese 

jongeren buiten de kerk nauwelijks contact hebben met andere leden van de kerk. Maar 

15% van de jongeren geeft aan voornamelijk vrienden te hebben binnen de 

(kerkgaande) Ghanese gemeenschap. Anderen lijken meer om te gaan met jongeren van 

andere etnische minderheidsgroepen. De aanname van De Boer dat de verbondenheid 

aan de kerk en de etnische samenstelling van de wijk waar de jongeren wonen ervoor 

zouden zorgen dat de jongeren veel contacten zouden hebben binnen de etnische 

groepering, lijkt binnen dit onderzoek dus niet te gelden. Misschien heeft dit te maken 

met het feit dat de onderzoekspopulatie van het onderzoek van De Boer voornamelijk 

bestaat uit de tussengeneratie, terwijl dit onderzoek zich richt op de tweede generatie.  

Op basis van bovenstaande resultaten komen we bij de theorie van Phalet e.a. 

(2008), die concluderen dat in het geval van Turkse en Marokkaanse jongeren een 

toename van contact buiten de etnische groepering leidt tot een afname van de 

religiositeit. Uit hoofdstuk drie is gebleken dat de betrokkenheid van de Ghanese 
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jongeren bij de kerk afneemt en dat ze zich nauwelijks houden aan de religieuze 

doctrines. Dit is omschreven als ‘affective identification without doctrinal detachment’, 

een transformatie van de religiositeit die neigt naar secularisatie. In hoeverre de 

samenstelling van de vriendengroep gezien kan worden als een oorzaak van deze 

ontwikkeling, is moeilijk vast te stellen. Uit de interviews blijkt dat de jongeren van 

andere etnische achtergronden in tegenstelling tot veel Nederlandse leeftijdsgenoten 

juist goed zouden begrijpen wat het betekent om religieus opgevoed te worden, omdat 

hun ouders vaak ook religieus zijn. Men zou dus kunnen verwachten dat het contact 

met deze jongeren niet zal leiden tot een afname van de religiositeit. Aan de andere 

kant blijkt uit studies van onder anderen Durkheim (in Morris 1987: 106-122) en De 

Graaf e.a. (2000) hoe belangrijk de inbedding in de eigen gemeenschap en het contact 

met geloofsgenoten is om de religiositeit in stand te houden.  

Omdat de inbedding in de eigen gemeenschap niet alleen gebaseerd is op de 

mate van contact met personen uit die gemeenschap, zal in de volgende paragrafen 

eerst aandacht besteed worden aan andere aspecten van de sociaal-culturele integratie, 

alvorens we conclusies kunnen trekken over het verband tussen deze vorm van 

integratie en de religiositeit van de jongeren.  

 

5.2 Opvoeding en generatiekloof   

 

Uit interviews met de kerkgaande Ghanese jongeren is gebleken dat de jongeren te 

maken hebben met een ‘typisch Ghanese’ opvoeding. Binnen deze opvoeding is sprake 

is van een hoge mate van culturele transmissie, waardoor culturele gebruiken en 

gewoontes van generatie op generatie doorgegeven worden. Het voornaamste kenmerk 

van de opvoeding binnen Ghanese gezinnen is de hiërarchie. De kinderen dienen hun 

ouders en andere volwassenen te respecteren en te gehoorzamen. Daarnaast is in veel 

interviews met vrouwelijke respondenten het gender-aspect naar voren gekomen, 

waaruit blijkt dat seks en relaties taboe zijn binnen de Ghanese cultuur. Vooral 

vrouwen in de leeftijdscategorie van 15 tot 18 jaar geven vaak aan dat ze geen relatie 

mogen hebben, terwijl Nederlandse leeftijdsgenoten dat wel mogen van hun ouders. 

Sommige jongeren geven aan dat hun opvoeding streng is en dat ze soms verlangen 
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naar de vrijheid die Nederlandse kinderen hebben. Hoewel de Ghanese jongeren over 

het algemeen weinig contact hebben met Nederlanders worden ze dus toch 

geconfronteerd met het feit dat Nederlandse jongeren anders opgevoed worden, waarbij 

andere waarden, normen en omgangsvormen gelden. Er kan hier gesproken worden van 

een generatiekloof, waarbij de tweede generatie Ghanese jongeren de Nederlandse 

waarden en normen over gaan nemen, terwijl de eerste generatie nog sterk vast blijft 

houden aan de normen en waarden die gelden in het land van herkomst.  

In het kader van sociaal-culturele integratie kan men zich afvragen in hoeverre 

de religie of de geloofsgemeenschap de jongeren ervan weerhoudt om in bepaalde 

opzichten te ‘vernederlandsen’, iets dat noodzakelijk lijkt te zijn voor een goede 

sociaal-culturele integratie in de Nederlandse samenleving. Gesteld kan worden dat de 

kerk binnen de Ghanese gemeenschap een belangrijke opvoedkundige rol heeft en dat 

culturele transmissie buiten het gezin ook plaatsvindt in de kerk. Chong beargumenteert 

in het geval van tweede generatie Koreanen, dat hoe religieuzer de jongeren zouden 

zijn, hoe meer ze de traditionele Koreaanse waarden zouden aanhangen (Chong 

geciteerd in Chen 2005: 4). Ook Ebaugh en Saltzman Chafetz geven aan dat 

congregaties van immigranten in de Verenigde Staten hun best zouden doen om zowel 

culturele als religieuze waarden door te geven aan de tweede generatie, waarmee ze de 

jongeren bescherming trachten te bieden tegen Amerikaanse invloeden die de 

traditionele waarden en normen zouden ondermijnen (2000:124). Als gevolg hiervan 

zouden de jongeren die actief zijn binnen een congregatie meer vasthouden aan de 

waarden van hun ouders dan jongeren die minder actief betrokken zijn bij een 

congregatie (2000:124). Toch beweren zij dat deze jongeren, hoewel in mindere mate 

dan de jongeren die niet bij een congregatie aangesloten zijn, ook bepaalde 

gedragscodes en kledingswijzen overnemen van hun Amerikaanse leeftijdsgenoten. 

Hierop krijgen zij kritiek van de eerste generatie, die bang is dat de tweede generatie 

zich te Amerikaans gaat gedragen. De spanningen tussen de twee generaties leiden er 

volgens de auteurs toe dat sommige jongeren vervreemd raken van de religieuze 

gemeenschap (2000:130). Ebaugh en Saltzman Chafetz komen tot de volgende 

conclusie: 
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‘We believe that the single most important reason why most youth in most congregations are 

noticeable primarily by their absence is because the ethnic ambience of the institutions and 

ethnic self-segregation among the immigrant generation are off-putting to their bicultural 

offspring’ (Ebaugh & Chavetz 2000: 133). 

 

Wat betreft de Ghanese jongeren lijkt zich een vergelijkbare ontwikkeling voor 

te doen.  Enerzijds is gebleken dat ze waarde hechten aan bepaalde waarden, normen en 

gedragscodes die de eerste generatie aan ze doorgegeven heeft, terwijl ze anderzijds een 

kritische houding ontwikkelen ten opzichte van deze waarden, normen en 

gedragscodes. Zo geven de jongeren allemaal aan dat ze het belangrijk vinden om zich 

respectvol te gedragen ten opzichte van ouderen, terwijl ze tegelijkertijd klagen over 

het feit dat ze hun ouders onvoorwaardelijk moeten gehoorzamen, zonder dat er naar 

hun mening geluisterd wordt. De volgende voorbeelden zijn kenmerkend voor de 

manier waarop de jongeren binnen dit onderzoek hun verhouding tot de eerste generatie 

volwassenen ervaren:  

 

‘Ik vind dat Ghanese ouders eigenlijk best wel streng zijn. En ze willen nooit praten, ze 

begrijpen ons helemaal niet. (…) Zij hebben gelijk en jij moet gewoon je mond houden. Zo is 

het gewoon en ik vind dat zij dat echt moeten leren, om ook naar andere mensen te luisteren’ 

(vrouw c , 17 jaar)  

 

‘Mijn ouders zeggen van ‘je bent Ghanees’, dus bijvoorbeeld in onze cultuur is het zo dat we 

geen mening mogen uiten. En wij zeggen van ‘dat mag wel, want we zijn in Nederland.’ Maar 

dan zegt hij ‘Nee! Jullie zijn Ghanees!’ Dan denk ik bij mezelf van ‘nou en, dan moest je maar 

in Ghana blijven, niet hier’ (vrouw a , 16 jaar)   

 

Hoewel de jongeren wijzen op de generatiekloof tussen hen en de eerste generatie, 

lijken de pastors en ouderlingen binnen de kerken de generatiekloof en de gevolgen van 

deze kloof te onderschatten. Dit blijkt onder anderen uit het volgende citaat van de 

Ghanese pastor van Acts Revival Church International:   

 

‘We are not so much worried that our children lose their Ghanaian identity and become Dutch. It 

doesn’t matter anyway, because they have been born here. Do I expect them to think like 

Ghanaians? No I don’t expect that. So as long as they have been born here, they can have Dutch 
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mentality, but at the end of the day they belong to heaven. That’s the most important thing’ 

(Pastor  Acts Revival Church International). 

 

De manier waarop deze pastor spreekt over de sociaal-culturele integratie van de 

jongeren in de samenleving lijkt niet realistisch te zijn en uit gesprekken met de 

jongeren blijkt dat de acceptatie van een zekere mate van ‘vernederlandsing’ onder de 

jongeren door de eerste generatie volwassenen in de praktijk moeizamer gaat dan deze 

pastor omschrijft. Een jongerenleider geeft aan dat de conflicten tussen de twee 

generaties hoog op kunnen lopen, waarbij jongeren soms het ouderlijk huis vroegtijdig 

verlaten. Ook andere respondenten konden voorbeelden noemen. Er lijkt dus sprake te 

zijn van de vervreemding die Ebaugh en Saltzman Chafetz omschrijven en die volgens 

hen de oorzaak is van de afname van de kerkgang onder tweede generatie jongeren.  

De vraag is nu in hoeverre de kerken die betrokken zijn bij dit onderzoek ertoe 

in staat zullen zijn om de veranderingen die plaatsvinden binnen de mentaliteit, 

levenswijze en religiositeit van de tweede generatie te accepteren. Binnen de 

jongerenbijeenkomsten blijkt er vaak al ruimte te zijn voor discussie, waarbij de 

jongeren de mogelijkheid hebben om hun mening over uiteenlopende onderwerpen te 

uiten. Zo geeft de jongerenleidster van Rhema Gospel Church International aan dat ze 

met de jongeren praat over onderwerpen als discriminatie en identiteit. Ook taal lijkt 

belangrijk te zijn om de aansluiting van de jongeren bij de kerk in stand te houden. In 

Acts Revival Church International worden inmiddels speciaal voor de jongeren 

Nederlandstalige Bijbelstudies gehouden. Verder geven de jongeren aan dat de 

conflicten tussen kinderen en ouders het grootst zijn bij de opvoeding van het oudste 

kind. De gedisciplineerde Ghanese opvoeding zou echter steeds ‘milder’ worden bij de 

volgende kinderen, waardoor het aantal conflicten langzaam afneemt.  

 

5.3 Sociale controle 

 

Het feit dat de Ghanezen moeite hebben om hun kinderen hun eigen weg te laten gaan 

in Nederland, blijkt uit de grote mate van sociale controle waar de jongeren mee te 

maken hebben. Deze sociale controle hangt samen met de hechte gemeenschapsbanden 
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en zorgt ervoor dat de jongeren in het dagelijks leven nauw in de gaten gehouden 

worden. Dit zou hun sociaal-culturele integratie kunnen beïnvloeden en daarom wordt 

er in deze paragraaf kort aandacht aan besteed.  

 Hoewel de kerken het belangrijkste sociale orgaan zijn binnen de Ghanese 

gemeenschap, is de gemeenschap in zijn geheel ook heel hecht, waarbij grenzen tussen 

verschillende geloofsgemeenschappen en gelovigen en ongelovigen overschreden lijken 

te worden. Het feit dat de Ghanese gemeenschap in Den Haag zo hecht is hangt 

waarschijnlijk samen met het feit dat Ghanezen vooral economische en sociale 

migranten zijn. Terwijl politieke en culturele migranten vooral afhankelijk zijn van de 

overheid voor financiële ondersteuning, zijn economische migranten primair 

afhankelijk van elkaar voor het vinden van werk en het verkrijgen van financiële 

ondersteuning (Van Dijk 2000: 123). Een vijftienjarige vrouw legt uit:  

 

‘Alle Ghanezen kennen elkaar. Dus als ik bijvoorbeeld nu, rond deze tijd, op straat loop met een 

jongen, dan ziet een andere Ghanees dat en die kent mij, maar ik ken haar of hem bijvoorbeeld 

niet. Die kan dan mijn moeder bellen en zeggen van ‘ik zag X vandaag met een jongen dit en 

dat…’. En daar komen dan weer roddels van en dan zien ze mij als een slecht kind. Dat is echt 

lastig. Ze praten heel veel, de Ghanezen. En mijn babyfeest [doopceremonie met bijbehorend 

feest] was heel groot, dus al die mensen houden me in de gaten’ (vrouw b, 15 jaar).   

 

Een ander voorbeeld komt van een eenentwintig jarige man: 

 

‘Als je met mensen omgaat die allemaal slechte dingen doen of in een slechte wereld of een 

slecht circuit zitten of zoiets en een vriend van je ouders of een kennis ziet dat, dan komt hij 

naar je toe en zegt van ‘waarom ben je met deze persoon?’. Of hij gaat naar je ouders toe van ‘ik 

zag je zoon met deze persoon en ik vind het in principe niet goed dat hij met hem omgaat, 

omdat ze waarschijnlijk met dat soort dingen omgaan’. In die zin vind ik het wel goed, want 

ouders hebben geen ogen in hun achterhoofd’ (man c, 21 jaar).   

 

Over het algemeen blijkt dat Ghanese meisjes meer beschermd opgevoed worden dan 

de jongens en zij beoordelen de gedisciplineerde opvoeding en de sociale controle 

vaker negatief dan de jongens. Het in de gaten houden van de contacten van de 

jongeren lijkt niet zozeer verband te houden met de kerk, maar lijkt eerder een cultureel 
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fenomeen te zijn. Dit blijkt ook uit een gesprek met de Ghanese pastor van Acts 

Revival Church International. Hij geeft aan dat het binnen de Ghanese cultuur een 

schande is om met de politie in aanraking te komen.  Het feit dat jongeren thuis en in de 

kerk veelvuldig gewaarschuwd worden dat ze niet met slechte personen om moeten 

gaan, lijkt dus een culturele achtergrond te hebben.  

De roddels binnen de Ghanese gemeenschap en de hoge mate van sociale 

controle over de jongeren kunnen dus gezien worden als een cultureel fenomeen. De 

vraag is in hoeverre deze manier van controle typisch Ghanees of Afrikaans is, want uit 

studies naar onder anderen Pakistaanse en Turkse minderheden in Denemarken en de 

Turkse gemeenschap in Nederland blijkt het ook bij deze etnische minderheidsgroepen 

aan de orde te zijn (De Vries 1995; Mørck 1998). Aldus Mørck over de Turkse 

gemeenschap in Denemarken: 

 

‘Freedom to be in the public sphere, the dress code, behaviour, relations to the other sex and to 

Danes are to a great extent controlled by the first generation both at a parental level and through 

the minority cultures. The young migrants therefore have an ambiguous relationship with both 

the parents and the local ethnic groups. Gossip plays a great part in the control system. As a 

young Turkish man commented on the role of gossip: ‘they are faster than CNN!’ The control 

system operates through gossip across borders such as between the country of origin and the 

different diaspora communities, which implies that both normativity and change have a global 

character’ (Mørck 1998: 137).  

  

Volgens Mørck zou de angst voor het verliezen van de kinderen vooral groot zijn onder 

migranten met een moslim achtergrond wanneer ze zich in een christelijke cultuur 

bevinden waarin andere waarden gelden dan in het land van herkomst. Op basis van dit 

onderzoek binnen de christelijke Ghanese gemeenschap kan echter vastgesteld worden 

dat het controle systeem van beide minderheidsgroepen vergelijkbaar is, ondanks de 

verschillende etnische en religieuze achtergronden. De eerste generatie ouders hebben 

dezelfde angsten en proberen hun kinderen op een zelfde manier op het juiste pad te 

houden. De Turkse, Pakistaanse en Ghanese jongeren lijken hier vervolgens op een 

zelfde manier op te reageren. Volgens Mørck is ‘what they don’t see, can’t hurt them’ 

een bekend motto onder de tweede generatie Turken en Pakistanen in Denemarken, 
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waarmee ze bedoelt dat de jongeren zich niet aan de regels van de ouders houden, 

wanneer de ouders niet in de buurt zijn. Dit sluit aan bij eerdere bevindingen uit dit 

onderzoek, waaruit bleek dat de Ghanese jongeren zich nauwelijks aan de religieuze 

gedragsregels houden en veel dingen die hen afgeraden of verboden worden, stiekem 

doen.  

 

5.4 Etnische en nationale identiteit 

 

De plaats die de Ghanese cultuur inneemt in het leven van de Ghanese jongeren hangt 

samen met de manier waarop zij hun identiteit vormgeven. Etniciteit zal voor jongeren 

in een andere mate dan voor hun ouders een basis vormen voor de identiteit. 

Gedeeltelijk wordt hun identiteit bepaald door identificatie met de etnische groepering, 

maar daarnaast identificeren ze zich ook met hun leeftijdsgenoten of een bepaalde 

jeugdcultuur en gaan de bijbehorende opvattingen, normen en gedragingen dienen als 

leidraad voor de persoon (Verkuyten 2006: 4). Deze twee aspecten van de identiteit 

worden de etnische en de nationale identiteit genoemd en worden gezien als twee 

dimensies van groepsidentiteit die onafhankelijk van elkaar kunnen variëren (Phinney 

e.a. 2008: 76).  

Het dubbele socialisatieproces zorgt ervoor dat de identiteitsvorming voor 

tweede generatie migranten lastig kan zijn. Vaak wensen ze aan de ene kant grotere 

persoonlijke vrijheid en autonomie, terwijl ze zich aan de andere kant emotioneel 

verbonden voelen met hun ouders en de etnische groepering. Mørck omschrijft dit in 

het geval van Turkse en Pakistaanse jongeren in Denemarken als een 

‘loyaliteitsconflict’ tussen verschillende identiteiten, dat de jongeren meestal dwingt tot 

context specifieke identiteiten (Mørck 1998: 136). Het is gebleken dat ook Ghanese 

jongeren hun identiteit vaak koppelen aan de situatie of omgeving waarin ze zich 

bevinden:  

 

‘Toen ik in 2007 naar Ghana ging, toen voelde ik me echt een Nederlander, dat is echt heel raar. 

Ik voelde me in alles anders. Maar als ik hier ben dan voel ik me weer meer Ghanees. Dan voel 

ik me niet echt een Nederlander. Soms wel hoor, maar het ligt er al aan met wie je bent enzo. 
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Als je met allochtonen bent, dan voel je je gewoon Ghanees, maar als je met een groep 

Nederlanders ben, voel je je gewoon Nederlander. Het is gewoon verschillend’ (man, 16 jaar).  

 

Een ander antwoord luidt als volgt:  

 

‘Hoe ik mezelf zie… tja…een beetje lastig. Ik zie mezelf eigenlijk… ik weet gewoon ik ben 

Ghanees, dus ik voel me Ghanees. Maar ik woon Nederland. Ik pas me gewoon een beetje aan 

aan hoe Nederlanders te werk gaan. Maar ik ben wel een Ghanees. Is dat een beetje duidelijk?’ 

(vrouw, 19 jaar).   

 

De nadruk binnen de identiteitsvorming van de jongeren lijkt te liggen op de etnische 

identiteit. Veel jongeren gaven in eerste instantie als antwoord dat ze zich meer 

Ghanees voelen, maar nuanceerden dit vervolgens door aan te geven dat het afhangt 

van de situatie en/of omgeving waarin ze zich bevinden. Over het algemeen voelen de 

jongeren zich thuis en in de kerk Ghanees, terwijl ze zich op school Nederlands voelen. 

Zoals al eerder aangegeven is, hebben veel jongeren echter moeite om zich te 

identificeren met hun Nederlandse klasgenoten. Ze geven aan dat ze in Nederland 

geboren zijn, maar discriminatie en uitsluiting staan een verdergaande identificatie met 

Nederland in de weg.  

 

5.5 Discriminatie 

 

In de vorige paragrafen is tot uiting gekomen dat de Ghanese jongeren hun best doen 

om een balans te vinden tussen de Ghanese en de Nederlandse cultuur, wat in sommige 

gevallen leidt tot conflicten met de eerste generatie en verwarring rondom de identiteit. 

Het blijkt voor de jongeren moeilijk te zijn om in sociaal-cultureel opzicht goed te 

integreren in de Nederlandse samenleving, omdat velen van hen opgroeien in een 

omgeving waar ze nauwelijks in aanraking komen met autochtone Nederlanders. De 

mate waarin de jongeren zich gediscrimineerd en buitengesloten voelen wijst erop dat 

sociaal-culturele integratie nog sterk verbeterd kan worden, waarbij ook autochtone 

Nederlanders zich meer open zouden moeten stellen ten opzichte van Nederlanders met 

een andere etnische achtergrond. Vooral de jongeren die in een wijk met veel 
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autochtone Nederlanders wonen of op school vooral autochtone klasgenoten hebben, 

benadrukken dat er geen aansluiting is met deze klasgenoten en dat de omgang 

problematisch is.  

Er is al eerder aangegeven dat de jongerenleiders aandacht besteden aan dit 

onderwerp, waardoor de jongeren hier beter mee om leren gaan. Zo wordt door 

mannelijke respondenten vaak aangegeven dat de kerk ze leert om geen geweld te 

gebruiken indien een andere persoon iets doet wat als discriminerend of onterecht 

wordt beschouwd. Ze leren de situatie te laten bekoelen en de persoon te vergeven wat 

hij of zij deed. Daarnaast geeft de religie de jongeren zelfvertrouwen, waardoor ze 

sterker in hun schoenen zullen staan in moeilijke of pijnlijke situaties. 

 Zoals in de inleiding al aan de orde kwam, zouden verwarring en onzekerheid 

rondom de identiteit er volgens Verkuyten toe kunnen leiden dat jongeren zich 

krampachtig vastklampen aan strikte leerstellingen en regels of extreem politieke 

opvattingen (2006: 7). Deze mogelijke ontwikkeling is in het theoretisch kader 

omschreven als een vorm van ‘reactive identity formation’, waarbij iemand zijn 

identiteit zou formeren als reactie op gevoelens van discriminatie en uitsluiting. 

Ghanese jongeren lijken zich echter niet zozeer vast te klampen aan de strikte 

leerstellingen en regels van het geloof, want zoals eerder gebleken is, laten ze deze juist 

steeds verder los. Toch helpt het geloof ze om met moeilijke situaties om te gaan. Voor 

sommige jongeren is deze functie van de religie sterker dan voor andere jongeren: 

 

‘Het geloof geeft me steun en houvast. Op school voel ik me wel buitengesloten, in de klas. 

Maar dan denk ik van God houdt wel van mij. Dus waarom zou ik me zorgen maken? Ik ga naar 

school om te leren. En als ik thuis ben, dan weet ik wel van er zijn mensen die van me houden 

en God houdt ook van mij’ (vrouw a, 15 jaar).  

 

Uit een interview met een dertigjarige jongerenleider die op zijn vijftiende jaar naar 

Nederland kwam, blijkt dat hij deze enige persoon is op wie de theorie van ‘reactive 

identity formation’ van toepassing lijkt te zijn. Hij omschrijft de ommekeer in zijn 

leven zes jaar geleden, waarbij hij voor God koos en ‘born-again’ werd. Tegenwoordig  

gaat hij vier keer per week naar de kerk, heeft hij nauwelijks nog contacten met mensen 
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buiten de kerk en gebruikt hij de Bijbel als ‘handleiding’ voor het leven. Over 

discriminatie zegt hij het volgende: 

 

‘When I was in the world, when I didn’t know Christ, I used to feel discriminated. But when I 

came to know God and the Bible, the Bible made it clear. Not everybody will like you’ 

(jongerenleider Acts Revival Church International, 30 jaar).    

 

De religieuze identiteit van deze man is sterk, waarbij hij zegt geen onderscheid te 

maken tussen nationaliteiten: ‘I describe myself as a son of God. I don’t see 

nationalities. The only nationality I see is unbelievers and believers’. In het geval van 

deze man lijkt zijn hoge religiositeit en zijn identiteitvorming op basis van deze 

religiositeit een reactie te zijn op gevoelens van onzekerheid, verwarring en 

discriminatie. In het geval van de tweede generatie jongeren zijn echter geen 

soortgelijke situaties gevonden. Zij voelen zich wel gediscrimineerd, maar dit lijkt 

onder deze groep niet te leiden tot een toename van de religiositeit, waarbij de religie 

centraal komt te staan in hun leven.    

 

5.6 Deelconclusie  

    

Uit de resultaten die gepresenteerd zijn in dit hoofdstuk kunnen we opmaken dat de 

sociaal-culturele integratie van de tweede generatie Ghanese jongeren in de 

Nederlandse samenleving nog sterk verbeterd kan worden, net als de 

sociaaleconomische integratie. Zo blijkt dat de jongeren weinig contact hebben met 

autochtone Nederlanders en zich veelvuldig gediscrimineerd en buitengesloten voelen. 

We zouden dus kunnen spreken van een kloof tussen de kerkgaande Ghanese jongeren 

en hun autochtone Nederlandse leeftijdsgenoten. Deze kloof is natuurlijk niet alleen te 

wijten aan de Ghanese jongeren, maar heeft ook te maken met de negatieve houding ten 

opzichte van allochtonen die onder een deel van de Nederlandse bevolking heerst. Dit 

hoofdstuk richtte zich echter op de leefwereld van de Ghanese jongeren, waardoor 

vooral verklaringen aan bod kwamen die verband houden met deze leefwereld.     



 60 

De sociale en demografische omgeving waarin de jongeren opgroeien lijkt een 

oorzaak te zijn van de kloof tussen de Ghanese en autochtone Nederlandse jongeren, 

omdat veel jongeren in hun woonwijk en op school nauwelijks in contact komen met 

autochtone Nederlanders. Toch is gebleken dat dit niet de enige oorzaken zijn die 

hiervoor aangewezen kunnen worden, want ook jongeren die wel veel contact met 

Nederlanders hebben, lijken geen aansluiting te vinden. Binnen de Ghanese opvoeding 

is sprake van hiërarchische verhoudingen, een hoge mate van culturele transmissie en 

een sterke sociale controle, waardoor de jongeren een sterke etnische identiteit 

ontwikkelen. De identificatie met Nederland lijkt daarentegen minder sterk te zijn. Dit 

zou gezien kunnen worden als een tweede reden voor het feit dat de jongeren moeite 

hebben met hun sociaal-culturele integratie in de Nederlandse samenleving. 

Toch is uit dit hoofdstuk ook gebleken dat de jongeren bepaalde Nederlandse 

waarden, normen en gedragspatronen overnemen en zich afzetten tegen sommige 

aspecten van de Ghanese cultuur en opvoeding. Dit leidt tot een generatiekloof tussen 

de eerste en de tweede generatie, waardoor sommige jongeren zich niet begrepen 

voelen door de eerste generatie. Zij lijken hierdoor moeite te hebben om aansluiting te 

vinden bij de kerk. Omdat de kerk zich nog sterk vasthoudt aan de Ghanese waarden en 

normen, lijkt het de sociaal-culturele integratie van de Ghanese jongeren in de bredere 

samenleving eerder tegen te gaan dan te bevorderen. Er zijn echter factoren die wijzen 

op veranderingen binnen de kerken, zoals de ontwikkeling van Nederlandstalige 

Bijbelstudies en het feit dat er tijdens de jongerenbijeenkomsten ruimte is voor 

discussie over onderwerpen die de jongeren bezighouden. Dit wijst erop dat de kerk 

zich langzaam probeert aan te passen aan de wensen van de tweede generatie jongeren 

en dit zal nodig zijn om de aansluiting van de jongeren bij de kerken in stand te houden.  
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VI Conclusie en aanbevelingen 
 

Dit onderzoek had tot doel om inzicht te verschaffen in de manier waarop de 

religiositeit van kerkgaande tweede generatie Ghanese jongeren in Den Haag in 

verband staat met hun integratie in de Nederlandse samenleving. Hierbij is aandacht 

besteed aan verschillende manieren waarop de integratie in de Nederlandse 

samenleving invloed zou kunnen hebben op de religiositeit en manieren waarop de 

religiositeit de integratie in de Nederlandse samenleving zou kunnen belemmeren of 

bevorderen. De belangrijkste bevindingen zullen in dit hoofdstuk nogmaals kort 

weergegeven worden, waarmee we de onderzoeksvraag beantwoord zullen zien.  

 

6.1 Invloed van de integratie op de religiositeit    

 

Uit dit onderzoek is gebleken dat de religiositeit van de tweede generatie verandert ten 

opzichte van de religiositeit van de eerste generatie. De reden voor deze verandering 

ligt in het feit dat de jongeren in Nederland opgroeien en Nederlandse scholing krijgen. 

Hierdoor lijken ze beïnvloed te worden door Nederlandse waarden, normen en 

gedragspatronen, wat men terug kan zien in de manier waarop ze de religie vormgeven 

en inpassen in hun leven. Veranderingen in de religiositeit van de jongeren lijken het 

beste omschreven te kunnen worden met een theorie van Hargreaves (1995), die wijst 

op ‘affective identification with doctrinal detachment’. Aan de ene kant bleek namelijk 

dat affectieve identificatie van de jongeren met de etnische en religieuze groepering in 

grote mate in stand gehouden wordt, terwijl aan de andere kant sprake is van een 

afname van gedrag gebaseerd op religieuze doctrines.  

 

‘Affective identification…’ 

De affectieve identificatie met de etnische en religieuze gemeenschap is in dit 

onderzoek naar voren gekomen in het feit dat de jongeren zichzelf in de eerste plaats 

omschrijven als ‘Ghanees’, waarbij de identificatie met Nederland minder 

vanzelfsprekend lijkt te zijn. Dat de jongeren zich zo sterk verbonden voelen met de 

Ghanese gemeenschap lijkt voort te komen uit de ‘typisch’ Ghanese opvoeding, 
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waarbinnen sprake is van een hoge mate van culturele transmissie. Religie blijkt een 

belangrijke plaats in te nemen binnen deze Ghanese opvoeding waarbij culturele 

transmissie sterk verweven bleek te zijn met religieuze socialisatie. De verwevenheid 

van etniciteit en religie leidt ertoe dat veel jongeren hun religie zien als onderdeel van 

de Ghanese cultuur. Naar de studie van Hammond en Warner (1998) is de term etnische 

religie gekozen om dit verband weer te geven. De verbondenheid met de kerk is 

gebleken uit het feit dat de jongeren opgroeien binnen de kerk en de 

geloofsgemeenschap omschrijven als familie. Uit de hoge mate van sociale controle 

binnen en buiten de kerk kunnen we opmaken dat de Ghanese gemeenschap heel hecht 

is en dat de ouders de verbondenheid van de jongeren met de Ghanese cultuur en 

gemeenschap in stand proberen te houden. Ze lijken daarbij bang te zijn voor de 

‘vernederlandsing’ van hun kinderen. Hoewel de kerk een belangrijke functie vervult 

binnen de morele opvoeding, is de kerk echter niet in staat om een bepaalde mate van 

‘vernederlandsing’ onder de jongeren tegen te gaan.  

 

…with doctrinal detachment’. 

Uit de kritische houding die de jongeren aannemen ten opzichte van bepaalde 

aspecten van de Ghanese cultuur blijkt dat ze in hun gedragspatroon en 

waardeoriëntatie beïnvloed worden door de Nederlandse samenleving die gekenmerkt 

wordt door individualisme, rationalisme en secularisme. De jongeren lijken vooral te 

streven naar meer vrijheid en autonomie, waarbij ze moeite hebben met het accepteren 

van de strikte hiërarchie binnen het gezin en de kerk en zich nauwelijks aan de 

voorgeschreven gedragsregels houden. Dit duidt op de ‘doctrinal detachment’ die 

Hargreaves omschrijft.  

 

Secularisatie?  

De vraag is nu of deze ontwikkeling omschreven kan worden als een vorm van 

secularisatie. In het theoretisch kader is de theorie van Dobbelaere aan de orde 

gekomen, die aangeeft dat er sprake zou zijn van secularisatie op individueel niveau 

wanneer er een afname is van persoonlijk geloof en religieuze betrokkenheid. Het 

individu zou zijn eigen autonomie opeisen ten opzichte van de hiërarchie van kerken en 
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sekten. Uit de studies van Cesari (1998), Phalet e.a. (2008) en Vertovec en Rogers 

(1998) kon opgemaakt worden dat er onder de tweede generatie moslim jongeren in 

verschillende Europese landen vooral sprake is van privatisering, rationalisering en een 

afname van de religieuze betrokkenheid en het religieus gedrag. Tschannen (1991) 

hielp ons om deze ontwikkelingen te koppelen aan ontwikkelingen van secularisatie die 

zich afspelen op het niveau van de samenleving en de religieuze instituties.  

De onderzoeksresultaten van dit onderzoek lijken aan te sluiten bij deze 

kenmerken van secularisatie. Zo lijkt de religie geen centrale plaats meer in te nemen in 

het leven van de jongeren. Ze gaan alleen in het weekend naar de kerk en uit de 

interviews kon opgemaakt worden dat ze in het dagelijks leven nauwelijks met het 

geloof bezig zijn. De jongeren verlangen naar meer autonomie en vrijheid, waarbij ze 

zich niet langer laten leiden door religieuze leerstellingen en deze steeds kritischer gaan 

beoordelen. Deze ontwikkelingen zouden opgevat kunnen worden als een vorm van 

privatisering, waarbij de jongeren religie niet meer zien als een verplichting maar als 

een eigen keuze, waaraan ze zelf invulling willen geven. Ook lijkt rationaliteit er 

vanwege de Nederlandse opleiding toe te leiden dat de jongeren minder dogmatisch 

zijn dan hun ouders. Het religieus gedrag neemt hierdoor af.  

Daarnaast lijkt er sprake te zijn van een lichte afname van de kerkgang onder de 

jongeren. Het bleek echter moeilijk te zijn om de omvang van deze ontwikkeling in 

beeld te brengen en om aan te kunnen geven wat de redenen voor deze afname zijn. Ten 

eerste lijkt de afwezigheid van jongeren in de kerk logisch samen te hangen met de 

hierboven genoemde privatisering. Toch lijkt daarnaast ook migratie van Ghanese 

families naar Groot-Brittannië een reden te zijn voor de afwezigheid van jongeren in de 

kerk. Secularisatie zou in dat geval niet de juiste verklaring zijn. Daarnaast geven 

pastors en jongerenleiders aan dat het zou gaan om een tijdelijke afname van de 

religieuze toewijding en betrokkenheid, waarbij ze verwachten dat de jongeren 

naarmate ze ouder worden voor God zullen kiezen en terug zullen keren naar de kerk. 

Afname van de kerkgang lijkt dus de meest onzekere factor te zijn die zou duiden op 

secularisatie. 

In tegenstelling tot de ontwikkelingen die lijken te duiden op secularisatie, is 

gebleken dat de jongeren wel geloven in een God die hen beschermt, steunt en in de 
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gaten houdt. Verder blijven de jongeren die bij dit onderzoek betrokken waren de kerk 

bezoeken vanwege de affectieve identificatie met de gemeenschap die ondanks 

veranderingen in de waardeoriëntatie en de religiositeit in stand blijft. Deze 

bevindingen zouden erop kunnen wijzen dat secularisatie alleen aan de orde zal zijn, 

wanneer de affectieve identificatie verder af zal nemen. In dit onderzoek is gesproken 

van de generatiekloof, die ervoor zorgt dat de jongeren de aansluiting met de kerk 

lijken te missen. Om deze affectieve identificatie in stand te houden en secularisatie 

tegen te gaan, zullen de kerken zich beter aan moeten passen aan de wensen van de 

tweede generatie, waarbij ze een geringe mate van ‘vernederlandsing’ van hun 

levenswijze en religiositeit zullen moeten accepteren. De jongeren zullen er anders niet 

in slagen om een hun plaats te vinden binnen de kerk.  

 

6.2 Invloed van de religiositeit op de integratie    

 

Het feit dat er sprake is van een generatiekloof tussen de eerste en de tweede generatie 

Ghanezen wijst erop dat de jongeren beter integreren in de Nederlandse samenleving 

dan hun ouders. Dit is ook voor de hand liggend, omdat de ouders in Ghana opgegroeid 

zijn, terwijl hun kinderen in Nederland opgroeien. Wanneer we ons richten op concrete 

variabelen die in dit onderzoek onderzocht zijn, waaronder interetnische contacten, 

discriminatie, identiteit en opleidingsniveau, is echter gebleken dat de sociaal-culturele 

en sociaaleconomische integratie van de kerkgaande Ghanese jongeren in de 

Nederlandse samenleving nog sterk verbeterd kan worden. Op basis van de 

onderzoeksresultaten kan een beeld geschetst worden van de mogelijke redenen 

hiervoor, waarbij vooral de rol van religie onderzocht is als een mogelijke 

belemmerende of bevorderende factor voor de integratie in de Nederlandse 

samenleving.  

 

Sociaaleconomische integratie 

Sociaaleconomische ofwel structurele integratie is in de inleiding geïntroduceerd als 

een proces dat betrekking heeft op de integratie in het onderwijssysteem en op de 

arbeidsmarkt. Omdat de onderzoekspopulatie nog jong redelijk jong is (tot 21 jaar), was 
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het nog niet mogelijk om onderzoek te doen naar hun positie op de arbeidsmarkt. In dit 

onderzoek werd dus alleen het opleidingsniveau gebruikt als indicator voor de 

sociaaleconomische integratie. Het lijkt voor de jongeren moeilijk te zijn om uit de 

gemarginaliseerde positie te komen waarin hun ouders zich bevinden. De ouders van de 

jongeren spreken vaak slecht Nederlands en hebben in de meeste gevallen een 

zwakkere positie op de arbeidsmarkt. Dit lijkt een oorzaak te zijn voor het feit dat de 

jongeren een relatief laag opleidingsniveau hebben.  

 

Sociaal-culturele integratie 

Sociaal-culturele integratie is in de inleiding omschreven als een proces dat betrekking 

heeft op de relatie tussen de etnische minderheidsgroep en leden van de dominante 

meerderheidsgroep. Het integreren op sociaal-cultureel niveau zou betekenen dat de 

persoon zijn eigen cultuur deels behoudt, maar aan de andere kant ook participeert in de 

bredere maatschappij en contact heeft met mensen buiten de eigen etnische groepering. 

Uit de onderzoeksresultaten is gebleken dat de Ghanese jongeren moeite hebben met 

hun sociaal-culturele integratie in de Nederlandse samenleving. Vanwege de 

samenstelling van hun woonwijk en van de scholen hebben de jongeren weinig tot geen 

contact met autochtone Nederlandse leeftijdsgenoten. Daarnaast voelen ze zich vaak 

gediscrimineerd en buitengesloten wanneer ze wel met Nederlanders in contact komen. 

De aansluiting met Nederlandse klasgenoten en de inbedding in de Nederlandse 

samenleving lijken dus zeer laag te zijn.   

 

De rol van de kerk: belemmerend of bevorderend? 

Het feit dat binnen de kerken het zelfvertrouwen, het zelfrespect en de zelfwaardering 

van de jongeren versterkt worden, is in dit onderzoek naar voren gekomen als een 

factor die een  positieve bijdrage levert aan de integratie van de jongeren in de 

samenleving. Daarnaast is gebleken dat jongeren binnen de kerk ruimte krijgen om 

verschillende competenties te ontwikkelen. Op basis van het welvaartsevangelie 

worden ze aangespoord om ook buiten de kerk hun talenten te ontplooien en succesvol 

te worden. De hoge verwachtingen binnen de kerk zullen de jongeren ertoe aansporen 

om hard te studeren en hogerop te komen. Op deze manier blijkt dat de kerk vooral de 
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sociaaleconomische integratie van de jongeren lijkt te bevorderen. De jongeren 

beginnen hun studie vaak op relatief laag niveau, maar zijn bijna allemaal van plan om 

vervolgens verder te studeren.  

De sociaal-culturele integratie van de jongeren in de Nederlandse samenleving 

lijkt door de kerken in mindere mate bevorderd te worden. Dit heeft te maken met het 

feit dat de kerken geïsoleerd zijn van de rest van de samenleving en veel belang hechten 

aan het doorgeven van de Ghanese cultuur. De kerken hebben een sterk Afrikaans 

karakter, wat tot uiting komt in de geloofsbeleving, de taal, de kleding, de 

omgangsvormen en de heersende waarden en normen. De Nederlandse samenleving 

wordt over het algemeen gezien als een immorele samenleving, waarin de mensen ver 

van God staan. Het grote onderscheid dat binnen de kerken gemaakt wordt tussen de 

eigen groep en de rest van de samenleving maakt het voor de jongeren moeilijk om het 

leven in deze twee ‘werelden’ te kunnen verenigen.   

Zoals eerder aan bod gekomen is, nemen de jongeren bepaalde waarden, normen 

en gedragscodes over uit de Nederlandse samenleving en ze blijken hierdoor zowel 

binnen het gezin als de kerk in conflict te raken met de eerste generatie. De 

tegenstrijdige verwachtingen jegens gedrag en levenswijze van enerzijds de etnische en 

religieuze gemeenschap en anderzijds de autochtone Nederlanders leidde er bij de 

Kameroenese vrouw uit het voorbeeld op pagina 36 toe, dat ze een keuze maakte voor 

het geloof en haar Nederlandse vrienden heeft laten vallen. Op basis van dit voorbeeld 

lijkt het alsof integratie in de Nederlandse samenleving en inbedding in de eigen 

etnische en religieuze groepering niet samen zouden kunnen gaan zonder vergaande 

conflicten tussen de twee generaties. Uit de bevindingen is echter gebleken dat de 

vrouw uit dit voorbeeld een uitzonderingspositie inneemt onder de 

onderzoekspopulatie. De meeste jongeren laten hun identiteit en gedrag afhangen van 

de omgeving en de situatie waarin ze zich bevinden. Op school en op straat voelen ze 

zichzelf meer Nederlands, terwijl ze zich thuis en in de kerk meer Ghanees voelen.  

Toch is het schakelen tussen verschillende leefwerelden, identiteiten en 

gedragspatronen voor de jongeren een moeilijke opgave, die niet per definitie betekent 

dat ze een balans gevonden hebben tussen het behoud van de eigen cultuur en de 

integratie in de Nederlandse samenleving. Deels zou ik het standpunt van de kerkleden 
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over willen nemen, dat de beschermende en morele opvoeding vanuit het gezin en de 

kerk de jongeren behoedt voor ontsporing in de Nederlandse samenleving. Men zou 

hierbij kunnen denken aan drugsgebruik, criminaliteit en schooluitval. Toch hebben de 

jongeren in mijn ogen meer ruimte nodig om hun eigen weg te kunnen gaan in de 

Nederlandse samenleving en werkelijk te kunnen integreren in de samenleving. Vooral 

de kerk is een orgaan dat strenge leefregels voorschrijft en stevig vast blijft houden aan 

culturele waarden en normen. Zoals al eerder aangegeven is, zouden de kerken er mijns 

inziens goed aan doen om meer te luisteren naar de wensen van de jongeren, die 

duidelijk laten merken dat ze hier behoefte aan hebben. De openhartige discussies 

tijdens sommige jongerenbijeenkomsten over alledaagse onderwerpen en het invoeren 

van Nederlandstalige Bijbelstudie zijn al tekenen die wijzen op toenemende aandacht 

vanuit de kerk voor de veranderingen en de wensen van de tweede generatie. Het is 

echter belangrijk dat deze ontwikkeling zich doorzet, zodat het beter mogelijk zal 

worden voor de Ghanese jongeren om het behoud van de eigen cultuur te kunnen 

combineren met de integratie in de Nederlandse samenleving.  
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 Bijlage 1: Respondentenoverzicht  
 
Respondentenlijst tweede generatie Ghanese jongeren 
 
 respondent leeftijd Geboorteland kind/ouders kerk 

1 Man 12 Nederland / Ghana ICGC 

2 Man 14 Nederland / Ghana ICGC 

3 Vrouw 14 Nederland / Ghana ICGC 

4 Vrouw a 15 Nederland / Ghana ICGC 

5 Vrouw b 15 Nederland / Ghana ARCI 

6 Man 16 Nederland / Ghana ARCI 

7 Vrouw a 16 Nederland / Ghana Rhema 

8 Vrouw b 16 Nederland / Ghana CCOM 

9 Man 17  Nederland / Ghana ARCI 

10 Vrouw a 17 Nederland / Ghana Rhema 

11 Vrouw b 17  Nederland / Ghana Rhema 

12  Vrouw c 17 Nederland / Ghana Rhema 

13  Vrouw 18 Kameroen / Kameroen  
Migratieleeftijd: 1 jaar oud 

ARCI 

14 Man 19 Nigeria / Nigeria  
Migratie naar Nederland: 8 jaar oud 

ARCI 

15 Man 19 Libië / Ghana 
Migratie naar Nederland: 2 maanden oud 

ARCI 

16 Vrouw 19 Frankrijk / Ghana 
Migratie naar Nederland: 4 jaar oud 

CCOM 

17 Man 20 Nederland / Ghana, Suriname Rhema 

18 Man a 21 Nederland / Ghana ARCI 

19 Man b 21 Libië / Ghana  
Migratie naar Nederland: 2 jaar oud 

ARCI 

20 Man c 21 Nederland / Ghana Rhema 
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Respondentenlijst tussengeneratie  

 
 
 
 
Respondentenlijst andere informanten 

 
 
  

 Respondent leeftijd herkomst verblijf in 
Nederland 

Functie binnen 
kerk 

kerk 

1 Man 30 Ghana 15 jaar jongerenleider ICGC 
2 Man 28 Ghana 10 jaar  jeugdleider ICGC 
3 Man 27 Kameroen 17 jaar jongerenleider ARCI 
4 Vrouw 24 Nigeria 10 jaar - ARCI 
5 Vrouw 29 Ghana 23 jaar jongerenleider Rhema 

 Respondent Functie Kerk Herkomst  
1 Man Pastor  ARCI Nederland 
2 Man Ouderling en 

jongerenleider 
Church of 
Pentecost 

Ghana 

3 Man Pastor  ARCI  Ghana 
4 Vrouw jongerenleider ARCI Zuid- Amerika 
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Bijlage 2: Gestructureerde vragenlijst jongeren  
 

1 What is your age? 

2 Where are you born?   

3 When did you/your parents come to the Netherlands?   

4 Why did you/your parents decide to migrate?  

5 Can you tell something about your family? Brothers/sisters, other family… where do 

they live? 

6 What is your education? 

 

Church  

7 How often do you go to the church? 

8 Which activities you do in the church? Bible study / music / care for the children…..  

9 Why do you go to the church?  

10 Do you attend the youth meetings?  

11 What do you learn from these meeting?   

12 Can you mention some expectations that the church has regarding your behavior in 

daily life? (how should you live and behave towards others)  

13 Is it difficult to obey to these norms and prescriptions? 

14 Do you think that God helps you in your life? Can you explain this? 

15 Do you think that God sees / controls what you do in your daily life?  

16 Can you mention one positive thing and one less positive thing about the church?  

 

Identity  

17 How do you see yourself the most, as a Ghanaian or as a Dutch person?  

18 How important is it to you to be Christian?  

19 Is the Ghanaian culture according to you an important part of the church?  

20 How often do you see the other church members outside the church (in another 

context)?  

21 What do these persons mean to you?  
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Interethnic contacts 

22 Who are your best friends? Are they Dutch / Ghanaian / other nationality?  

23 Where do you know them from?  

24 How is your contact with Dutch people?  

25 Do your parents encourage you to have Dutch friends or not?  

26 Do your parents speak Dutch? 

27 Do you think that it is important to have contact with Dutch people? 

 

Discrimination  

28 Have you ever felt discriminated or excluded in the Netherlands?  

29 Can you give an example?  

30 How do you deal with this? 

31 Does the religion help you when you feel discriminated or excluded? 

 

Raising children 

32 Can you tell me something about the way in which Ghanaian children are raised?  

33 Do you think that for Ghanaian youth, who have been born in the Netherlands, it is 

difficult to grow up between the Dutch and Ghanaian culture?  

34 Do you think that Ghanaian parents in the Netherlands give enough freedom to their 

children? (to choose their identity / friends / how to spend free time) 

35 Do you experience that adults from the Ghanaian community are monitoring what 

you do and how you behave in your daily life?  

36 Do you think this is positive? 

37 Do you have contact with Ghanaian people from other churches?  

38 Do you know Ghanaian youth who don’t go to the church any more?  

39 Do you know what will happen in this case? What do the church members, parents 

and pastor think of this and will they do?  

40 Can you mention a positive influence that the church has on Ghanaian youth?  
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Bijlage 3: Topiclist jongerenleiders 
 

• Being youth leader. What do you do? (about meetings, counselling, activities, 

special programs and practical help) 

• Environment in which the youth is growing up, contacts they have.  

• Changes in church attendance and attachment to the church 

• Obedience to norms and prescriptions 

• What are the problems and struggles the youth deals with? 

• How can these be solved? 

• Discrimination 

• Marriage within the church 

• Conflicts between youth and parents 

• Integration in the society  

• Language 

• The existence of ethnic organisations 

• African culture in the church 
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Bijlage 4: Gestructureerde vragenlijst pastor Kees-Jan 

 

1 Wanneer en hoe is deze kerk ontstaan? 

2 Kunt u uitleggen wat de achtergrond van de kerk is?  

(pinksterkerk, charismatisch, moederkerk in Ghana) 

3 Welke nationaliteit hebben de meeste leden van deze kerk? 

 

4 Sinds wanneer bent u voorganger in deze kerk? 

5 Hoe bent u bij deze kerk terecht gekomen? 

6 Hoe bent u hier ontvangen als Nederlander? Werd dat meteen geaccepteerd door de 

leden? 

7 In hoeverre is deze kerk volgens u Afrikaans? Waaruit blijkt dat? 

 

8 Wat voor betekenis heeft de kerk volgens u voor haar leden? 

(leven hier opbouwen, zich thuis te voelen, praktische hulp)  

9 Waarom komen zij naar deze kerk?  

(Woord van God leren - samenkomen met Afrikaanse mensen)  

 

10 Is het volgens u juist om te stellen dat de kinderen tot een bepaalde leeftijd naar de 

kerk ‘moeten’ gaan?  

11 Hoe beïnvloedt dit volgens u het gedrag van de jongeren in het dagelijks leven?  

12 Wat zijn de belangrijkste dingen die de jongeren volgens u leren van de kerk / het 

geloof?  

13 Zijn er veel jongeren die op een gegeven moment niet meer naar de kerk komen?  

14 Hoe verklaart u dit? 

15 Hoe gaan de ouders hiermee om? 

16 Denkt u dat het naar de kerk blijven gaan onder andere te maken heeft met een 

grotere verbondenheid met de Afrikaanse cultuur en tradities? 

17 In dat geval zou een betere integratie in Nederland de kerkgang misschien 

verminderen?    
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18 Ziet of hoort u dat er veel conflicten zijn tussen ouders en hun kinderen?  

19 Komen ouders weleens naar u of naar de andere pastoor toe voor advies over de 

opvoeding?  

20 Geeft de kerk de ouder richtlijnen / steun bij het opvoeden bij kinderen? 

 

21 Wat betreft Marokkaanse en Turkse jongeren wordt er vaak gesproken over 

‘probleemjongeren’ (schooluitval, criminaliteit, geweld etc). Ziet of hoort u hierover 

ook bij Afrikaanse jongeren?  

22 Komen jongeren weleens advies / raad vragen bij de kerk? 

23 Over wat voor onderwerpen / problemen gaat het dan?    

 

24 Wat zijn de verwachtingen van de kerkgemeenschap richting de jongeren? (gedrag, 

geloof, school, vrienden, toekomst) 

25 Denkt u dat het moeilijk is voor de jongeren om tussen twee culturen op te groeien? 

26 Wat zijn de normen binnen de kerkgemeenschap wat betreft relaties, seksuele 

omgang, uitgaan, drank en soortgelijke dingen?  

27 Komen deze normen volgens u vooral voort uit de Afrikaanse cultuur of uit het 

geloof?  

 

28 Vind u dat de kerkleden over het algemeen goed geïntegreerd zijn in Nederland? 

(werk, Nederlandse taal, participatie in de maatschappij, kennis de Nederlandse 

waarden en normen)  

29 Is de kerk volgens u geïsoleerd van de rest van de samenleving?  

30 Versterkt/bevordert de kerk integratie of segregatie? 

 

31 Denkt u dat de kerk vooral iets is van de eerste generatie migranten en minder van 

de tweede generatie Afrikanen die hier in Nederland opgroeien?  

32 Moet het karakter van de kerk volgens u veranderen om de betrokkenheid van de 

jongeren vast te houden?  
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Bijlage 5: Gestructureerde vragenlijst pastor Peter 

 

Generally 

1 Since when are you  pastor in this church?  

2 To what extend can I see this church as an African migrant church? 

3 What is the function of the church for its members?  

(build up their lives, feel at home, practical help) 

 

Children 

4 Can you tell me something about your children? What do they do in daily life? 

5 Can you try to explain what the church means to each one of them? 

6 How big is their involvement in the church?  

7 How is their behaviour in daily life influenced by the Word of God, by the church?  

8 According to you, what are the most important things that children learn from the 

church?  

 

9 Are their values and norms that are important for you, but that are not common in the 

Dutch society? For example regarding homosexuality, sexual intercourse, no alcohol… 

10 How do your children see this? Do they agree with you and the Bible on this? Or are 

they influenced by the secular Dutch society, that they have doubts about the right way?    

 

Church involvement of youth 

11 How many young people (between 15-25) are involved more or less in this church?  

12 Are their many young people that do not visit the church any more?  

13 Do you know or can you imagine what are the reasons for this?  

14 How do parents react to this? 

  

Growing up between two cultures 

15 Children of African parents grow up between two cultures. To me this seems 

difficult, for 16 both the parents and the children. Do you hear about conflicts between 

parents and their children? Or maybe you have these conflicts yourself?  
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17 Does the church advise people on how to raise their children here in the 

Netherlands? 

18 Do parents come to you for advise on how to raise their children? 

19 Does the youth come to you with questions of problems?  

 

Discrimination  

20 What do you know about the youth feeling discriminated in the Netherlands?  

21 Can the church or their religion help them with this?  

 

Integration 

22 What do you think about the integration of adult church members in Dutch society?  

23 What do you think about the integration of the youth in Dutch society?  

24 Are African parents are afraid that their children become to much Dutch?  

25 Do you think that when African youth integrates better in the Dutch society, that 

they are less attracted by the African church in which their parents are involved? 

 

Expectations / control 

26 What do African parents expect from their children? 

27 Is their a lot of social control from the church or the African community about what 

they do / how they behave / who are their friends? 

 

Ethnic organisations / Ghanaian community 

28 What kind of Ghanaian non-religious organisations exist in The Hague?   

29 How is the relation between the church and these organisations?   

30 How is the contact between Christian and non-Christian Ghanaians in The Hague? 

Does it feel like you are one community or not?  

31 Do you know the organisation Sankofa? What do they do? 

 

32 How is the contact between different churches? 

33 Are their youth activities organized together?  

34 What is the Dominion youth conference? (23-24 april) 


