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Voorwoord 
 

In het jaar 2009 maakte ik een reis door Latijns-Amerika. Wat me toen opviel was het feit dat 

er zoveel pinksterkerken aanwezig waren. Dat intrigeerde mij. Hoe kon dat? Latijns-Amerika 

was toch een katholiek gebied? Navraag leerde mij dat het pinkstergeloof een zeer snelle 

groei doormaakte. Wat ik tevens zag was dat er in deze kerken zo uitbundig opzwepende 

muziek werd gespeeld. Ik vroeg me af of de groei van dit geloof iets te maken zou kunnen 

hebben met de aantrekkingskracht van de muziek en besloot deze vraag onderwerp te maken 

van mijn thesis.  

Mijn onderzoek had ik niet kunnen uitvoeren zonder alle hulp, inzet, betrokkenheid en 

steun van een aantal mensen. Ik wil bij deze graag deze mensen bedanken voor hun steun en 

toeverlaat. Allereerst bedank ik Sylvia en Mika, mijn key-informanten in Buenos Aires, 

zonder hen had ik nooit zoveel informatie kunnen vergaren. Ik bedank hen niet alleen voor 

alle informatie maar tevens voor alle huisbezoeken, de etentjes, de kerkbijeenkomsten, de 

tochtjes door de stad en zelfs een uitgaansavond.  

Een woord van dank gaat uit naar Martijn Oosterbaan. Ik bedank hem allereerst voor 

de interesse in het pinkstergeloof die hij bij mij opwekte in het pre-mastertraject. Zijn steun, 

inspiratie en interesse hebben mij er in het master-jaar toe gezet om een diepgaand onderzoek 

te doen naar deze bijzondere religieuze stroming. Daarnaast bedank ik hem voor de steun, de 

adviezen en de hulp die hij mij gedurende het onderzoek gegeven heeft. Ook het bezoek in 

Buenos Aires zal ik nooit vergeten en heb ik bijzonder gewaardeerd. Ik heb de samenwerking 

als bijzonder plezierig en leerzaam ervaren! Daarnaast wil ik ook Yvonne van der Pijl 

bedanken, ook zij heeft mij geïnspireerd om onderzoek te doen naar het pinkstergeloof. De 

gesprekken tijdens een afscheidsborrel hebben mij niet alleen geïnspireerd, maar ook voorzien 

van informatie en plezier. Ten slot bedank ik iedereen op het thuisfront, mijn vrienden en 

familie voor de steun en liefde die zij mee hebben gegeven.  
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1. Het pinkstergeloof in Buenos Aires  
 

1. Inleiding  

Op een zonnige zomermiddag in een park in Buenos Aires staat een menigte te 

dansen en mee te zingen op de zwoele klanken van de tango. Een band van ongeveer twintig 

man heeft zich verzameld in een park in één van de luxer en rijkere gedeeltes van Buenos 

Aires en begint na een korte repetitie met vele verschillende instrumenten La Cumparasita, 

één van de meest bekende Argentijnse tangoliederen te spelen. Ik bevind me in de groep 

toeschouwers en kijk hoe de band door middel van muziek binnen no-time een grote groep 

kijkers om zich heen heeft geschaard. Op hetzelfde moment is tevens het geluid van rock, 

reggaeton en salsa te horen. Binnen een straal van 100 meter hebben meerdere bands zich 

verzameld en het lijkt alsof de bands in een muzikale oorlog zijn beland, elk elkaar 

proberend te overtreffen met volume en het aantal toeschouwers.  

Een vrouw naast mij tikt me aan en vertelt me trotst, ‘dat is mijn zoon, die kleine 

jongen daar die speelt op de drums. Goed speelt hij hé, heeft hij geleerd in de kerk. Speel jij 

een instrument of wil je dat leren? Kom dan naar de kerk, daar kun je verschillende 

instrumenten leren bespelen. In de kerk spelen we natuurlijk niet dit soort muziek, maar 

buiten de kerk spelen we van alles, zo kunnen we een groter publiek bereiken.’ Het oor en het 

zicht vertellen in sommige gevallen niet alles. Zo is de band die speelt niet een tango 

orchestra1, maar gaat het hier om een christelijke band, een band die onderdeel vormt van de 

pinksterkerk Asamblea de Dios Flores. Na verschillende liederen, afwisselend van jazz, 

tango, blues en bekende kinderliedjes, te hebben gespeeld maakt de band ruimte voor een 

theatershow waarbij een aantal jongeren een mimevoorstelling opvoert. Ik kijk om me heen 

en zie nieuwe toeschouwers aanstromen om het theaterspektakel te kunnen bewonderen. De 

vrouw naast me tikt me opnieuw aan en vertelt me, ‘jaja onze kerk is van alle markten thuis, 

we weten hoe we mensen moeten bereiken.’ 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Veel tangobands in Buenos Aires noemen zichzelf Orchestras (Paz & Hart  2008: 17) 



 6 

 

1.1 Muziek en pinkstergelovigen 

 

In deze scriptie staat het pinkstergeloof centraal. Wereldwijd heeft deze religieuze 

stroming zich enorm snel verspreid. Het pinkstergeloof behoort zelfs tot één van de snelst 

groeiende religieuze stromingen van deze tijd (Corten & Marshall-Fratani 2001; Robbins 

2004; Bos 2009).2 Antropoloog Joel Robbins noemt de mondiale groei van het pinkstergeloof 

ook wel één van de grote succesverhalen in de huidige tijd van culturele mondialisering 

(Robbins 2004: 117). Waar vele sociologen en antropologen ooit ervan uitgingen dat 

modernisering- en bepaalde mondialiseringprocessen het einde van religie zouden betekenen, 

bleek deze visie verwerpbaar. Wereldwijd is er nog steeds een groeiende invloed van 

religieuze organisaties in het  publieke leven (Casanova 1994). 

Één van de landen waar het pinkstergeloof zich heeft verspreid is Argentinië. 

Argentinië is een land dat de laatste decennia veel meegemaakt heeft op zowel politiek, 

sociaal en economisch gebied. Na de terugkeer naar een democratie in 1983 werden veel 

dingen verwacht, de terugkeer van politieke participatie, het einde aan geweld en repressie en 

de economische groei van bepaalde sectoren.3 Sommige van deze verwachtingen deden zich 

voor, anderen niet. Eén van ontwikkelingen waar onder sociale wetenschappers niet rekening 

mee hadden gehouden was de groei en verspreiding van het pinkstergeloof (Miguez 1997: 1).4  

De wereldwijde groei en populariteit van het pinkstergeloof is niet aan het 

aandachtsveld van de sociale wetenschap voorbij gegaan. Sommige wetenschappers 

                                                
2 Er zijn onduidelijkheden bij het benoemen van de verschillende protestantse stromingen. Zo vormt het 
pinkstergeloof een omstreden begrip binnen het wetenschappelijk debat. Sommigen academici zien het 
pinkstergeloof als een compleet nieuwe religie. Zo stelt Ricardo Gordin dat pinkstergemeenschappen ‘neither 
Protestant, neither Evangelical, nor even Protestant’ zijn (Gordin in Marshall-Fratani & Corten 2001: 4). 
Hoewel er duidelijke verschillen zijn tussen de oudere ‘traditionele’ pinkstergemeenschappen en de nieuwe 
stroom van pinkstergemeenschappen in Latijns-Amerika (Marshall-Fratani & Corten 2001: 4), kan er in mijn 
optiek niet gesproken worden van een compleet nieuwe religie. De term pinkstergemeenschappen moet gezien 
worden als een enigszins overkoepelende term waar verschillende pinksterkerken onder vallen met elk hun 
interne verschillen. Ik sluit me aan bij Martijn Oosterbaan en André Droogers die aangeven dat het 
pinkstergeloof voor een bepaald deel een sociaal wetenschappelijk construct is (Oosterbaan 2010: 9; Droogers 
2001: 46). Zo stelt Oosterbaan, ‘In contrast to the Roman Catholic Church, there is no overarching organization 
which links all the different Pentecostal churches in a hierarchical structure. This means that in every country, 
region, or even city, different types of Pentecostal churches have flourished, each of them exhibiting particular 
forms, styles and modes of conduct depending on the historical context in which they are embedded’ (Oosterbaan 
2010: 9). 
3 Argentinië kende in de jaren 1976 tot en met 1983 een militaire dictatuur die ook wel de ‘Dirty War’ wordt 
genoemd (Cox & Cox 2008: 7).  
4 Het aantal protestanten groeide van 1.6 procent in 1960 naar 5 procent in 1985 en  men schat  het aantal 
protestanten nu op ongeveer 15 procent van de totale bevolking (Edwards 2008: 206). Met name het 
pinkstergeloof heeft zich snel verspreid in Argentinië en is hoofdverantwoordelijk voor de grote groei van het 
protestantisme. 
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verbinden het succes van het pinkstergeloof met grotere processen van mondialisering. 

Andere wetenschappers proberen de meer persoonlijke dynamica van conversie tot het 

pinkstergeloof te ontrafelen (Van der Pijl 2010: 180). Moeten religieuze ontwikkelingen zoals 

de groei van het pinkstergeloof gezien worden als voorkomend uit sociale en economische 

veranderingen?  De nadruk ligt in dit geval meer op het verband brengen van de groei van het 

pinkstergeloof met wereldwijde processen van mondialisering. Er wordt veel gekeken naar de 

gevolgen van mondialisering (waarbij de nadruk ligt op economische processen en 

wereldwijde sociaaleconomische ongelijkheden) en de structuren die hierbij komen kijken. Of 

moet er meer gekeken worden naar de actor, naar de persoonlijke redenen voor conversie? 

Verklaringen in de literatuur worden op dit gebied meer gezocht door te kijken naar de actor 

en haar agency en de wijze waarop onder andere religieuze instanties verschillende 

strategieën hebben geïmplementeerd binnen het religieuze veld (Miguez 1997: 5).   

In de literatuur naar de groei van het pinkstergeloof in Latijns-Amerika zien we beide 

benaderingen terug. Hoewel er een dichotomie wordt gemaakt tussen beide type studies en 

haar benaderingen, moet men niet denken dat er geen overlappingen zijn. Vaak worden beide 

benaderingen toegepast waarbij de één soms meer de nadruk legt op de actor, terwijl de ander 

misschien meer kijk naar grotere sociale processen (Miguez 1997: 6). Volgens socioloog 

David Smilde is de theorie vaak gecentreerd rond het idee dat het pinkstergeloof een culturele 

strategie is waarmee arme Latijns-Amerikanen het vermogen creëren zich te verdedigen tegen 

huiselijk geweld, armoede, uit de criminaliteit te stappen en een manier om te kunnen omgaan 

met geweld en conflicten binnen huwelijken (Smilde 2003: 313). De groei en verspreiding 

van het pinkstergeloof lijken op deze wijze meer verklaard te worden vanuit een Marxistisch 

perspectief. Wanneer de Marxistische theorie gehanteerd wordt, ligt de nadruk vaak op het 

vormen van weerstand tegen oppressie die voort kan komen uit falende 

moderniseringsprocessen en processen van mondialisering die bijvoorbeeld sociaal 

economische ongelijkheid en armoede voortbrengen.    

Het pinkstergeloof kent wereldwijd veel aanhangers onder de lagere 

sociaaleconomische klassen. Ook in Argentinië is een vergelijkbare situatie zichtbaar. Het 

pinkstergeloof heeft zich gedurende de laatste dertig jaar voornamelijk verspreid onder de 

lagere middenklassen en armen (Miguez 1997: 205). Armoede kan een rol spelen in het 

besluit om over te gaan tot conversie tot het pinkstergeloof. Het pinkstergeloof kan een wijze 

zijn waarmee veel arme Latijns-Amerikanen een culturele strategie ontwikkelen om zich te 

verdedigen tegen armoede, geweld en andere negatieve praktijken (Oosterbaan 2010: 246). 
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Het pinkstergeloof wordt daarom door sommigen wel eens ‘Religion of the Poor’ genoemd 

(Manrinquez 2008: 294).  

 Hoewel ik niet ontken dat het pinkstergeloof veel aanhangers heeft onder de lagere 

sociaaleconomische klassen, deel ik de kritiek van antropoloog André Droogers die stelt dat 

sommige academici de groei van het pinkstergeloof teveel verklaren vanuit sociale klassen en 

economische processen (Droogers 2001: 41). Het feit dat het pinkstergeloof zich heeft 

verspreid onder de armeren van Latijns-Amerika, geeft geen volledige verklaring voor de 

groei van de pinksterkerken. Wat maakt het dat juist dit geloof enorm groeit? Mensen 

besluiten niet zomaar om over te stappen op een nieuwe religie, ook armere Zuid-Amerikanen 

niet. Mensen wegen hun keuzes vaak zorgvuldig af. Meerdere aspecten spelen in mijn optiek 

een rol bij het verklaren van de populariteit van het pinkstergeloof. David Martin stelt 

bijvoorbeeld dat in Argentinië de sociale organisatie van pinkstergemeenschappen een 

belangrijke aantrekkingskracht vormt. De katholieke kerk is vaak hiërarchisch en wordt door 

sommige Argentijnen als autoritair gezien. Het pinkstergeloof en andere protestantse 

stromingen zijn volgens Martin meer gebouwd op een gevoel van gemeenschappelijkheid 

waarin iedereen participeert (Martin 1990: 26). Daarnaast vormt de fysieke migratie van vele 

burgers van rurale omgevingen naar het de urbane centra een belangrijke factor voor de groei 

(Martin 1990: 284).  

Ik ben van mening dat bovenstaande verklaringen zeker een rol spelen en 

meegenomen moeten worden in het begrijpen van de populariteit van het pinkstergeloof. 

Echter pleit ik ervoor om verder te kijken en nieuwe invalshoeken te kiezen om bepaalde 

fenomenen als de groei van het pinkstergeloof te bekijken. Met deze scriptie demonstreer ik 

hoe onderzoek naar muziek, een belangrijk onderdeel binnen het pinkstergeloof, nieuwe 

inzichten met zich mee brengt.  

Muziek is één van de manieren waarop een maatschappij zichtbaar wordt voor haar 

leden. Onderzoek naar bijvoorbeeld populaire muzieksoorten geeft niet alleen informatie over 

muziek, maar een dieper beeld van de maatschappij (Howard 1992: 124). Bovendien is 

muziek bijna altijd gekoppeld aan geloof en betekenisgeving (Till 2010: 1). Zoals musicoloog 

Rubert Till duidelijk maakt, heeft muziek ‘the power to exert enormous influence on the 

human mind’ (Till 2010: 1). Muziek is meer dan alleen een recreatief gereedschap, muziek 

kan veel veranderingen voortbrengen in de geestelijke staat maar ook in het menselijk 

lichaam. Muziek ‘has the power to influence, motivate and inspire. Music has the ability to 

influence our moods, behaviors, and sometimes physical changes’ (Hanes 2006: 27). 

Verschillende sociale groeperingen hebben in het verleden muziek gebruikt om religieuze, 
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sociale en politieke boodschappen te verkondigen. Muziek speelt binnen diverse religieuze 

stromingen al eeuwenlang een rol. Eén van de religieuze stromingen waarin muziek een 

centrale plaats inneemt is het pinkstergeloof. Zo stellen Earl Miller en Tetsunao Yamamori 

dat ‘wether in a storefront building with bare fluorescent tubes or hanging from the ceiling in 

a theater with a sophisticated sound system, the heart of pentecostalism is the music’ (Miller 

& Yamamori 2007: 23). Dat muziek in het pinkstergeloof voorkomt beschrijven meerdere 

wetenschappers, maar wat de muziek daadwerkelijk doet met pinkstergelovigen en welke rol 

het speelt wordt in mijn optiek vaak onderbelicht.5 Welke rol speelt muziek voor 

pinkstergelovigen? Kan de populariteit van het pinkstergeloof in verband gebracht worden 

met muziek? 

Ik heb tijdens mijn onderzoek in Buenos Aires gekeken naar grotere sociale processen 

en ontwikkelingen, zoals het ontstaan van religieuze vrijheid in de jaren tachtig en de huidige 

sociale economische ongelijkheden, maar ik heb me ook gericht op de actoren zelf.  In het 

bijzonder heb ik gekeken naar een onderbelicht onderdeel van het pinkstergeloof in 

Argentinië, de muziek. In deze scriptie laat ik zien welke rol muziek speelt binnen het 

pinkstergeloof in Buenos Aires en demonstreer hoe muziek een niet te onderschatten 

onderdeel vormt in het verklaren van de groei en populariteit. Ik bevestig de bevindingen van 

Harvey Cox en geef weer hoe tevens in Buenos Aires muziek onder pinkstergelovigen van 

belang is ‘not just as embellishment but as the wavelenght on which the message is carried’. 

‘The first thing most visitors to Pentecostal Churches notice is not only that the music is 

integral rather than peripheral, but even the prayers and the sermons have musical lilt’ (Cox 

1995: 121). Mijn veldwerkperiode heeft uitgewezen dat muziek een polyvalente betekenis 

kent binnen pinksterkerken.  

Zoals duidelijk wordt uit het vignet in de inleiding, laat ik zien dat pinksterkerken 

muziek inzetten om meer mensen te bereiken en hun kerken aantrekkelijker te maken. Muziek 

is zoals Harvey Cox stelt, tevens in Buenos Aires hét principiële evangelisatiemedium (Cox 

1995: 121). Daarnaast wordt muziek ingezet als middel om in contact te komen met de heilige 

geest en speelt het een belangrijk onderdeel in het creëren van een gemeenschapsgevoel. 

Muziek vormt een grote aantrekkingskracht van het pinkstergeloof. Niet alleen heeft muziek 

binnen het pinkstergeloof bepaalde functies, voor velen is het ook een vorm van vermaak. 

                                                
5 Ik deel de mening van musicoloog Guy L. Beck die aangeeft dat veel religieuze studies zich concentreren op de 
doctrines, de studie van teksten en de sociale historie van religieuze groeperingen. Muziek is volgens hem een 
onderbelicht en onderschat onderdeel van religie, ‘Inquiries into the actual experiences of believers in the 
embodied context of worship have been conspicuously lacking, experiences that invariably involve tonal or 
musical activity’ (Beck 2006: 6).  
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Pinksterkerken onderscheiden zich van andere kerken door onder andere het belang en het 

aandeel dat muziek in de kerk speelt. Daarnaast heb ik waargenomen hoe bepaalde 

pinksterkerken de unieke eigenschap bezitten zich locaal in te bedden en non-religieuze 

culturele vormen weten te incorporeren in hun eigen praktijken.6 

Veel antropologen benadrukken hoe pinksterkerken in staat zijn zich goed aan te 

passen aan de locale situatie, door zich bijvoorbeeld juist af te keren tegen bepaalde locale 

culturele praktijken.7 Zo wordt in de literatuur het succes van het pinkstergeloof vaak gewijd 

aan het feit dat waar het pinkstergeloof zich introduceert, het in staat is om bestaande 

religieuze ontologie te integreren in een dualistisch perspectief, daarbij een duidelijke 

scheiding makende tussen bestaande locale religieuze ‘signs and symbols and/or embodied 

dispositions’ (Oosterbaan 2010: 16).  

In navolging van Martijn Oosterbaan pleit ik ervoor om verder te kijken dan enkel 

naar de relaties van het pinkstergeloof met religieuze praktijken, ideologieën en ‘include its 

relations with other popular presentations and practices’(Oosterbaan 2010: 16). Wil men de 

populariteit van pinksterkerken kunnen begrijpen is het van belang om de locale situatie in 

beschouwing te nemen en te kijken hoe het pinkstergeloof omgaat met locale populaire 

praktijken. Bovendien benadruk ik dat er tevens veel verschillen zijn tussen pinksterkerken en 

men daarom de situatie op plaatselijk niveau moet onderzoeken. Zo is er tussen de in dit 

onderzoek centraal staande pinksterkerken veel diversiteit en onderlinge concurrentie. Het 

pinkstergeloof is in mijn optiek nooit totaal geïsoleerd van andere locale culturele vormen. 

Het pinkstergeloof in de favelas van Rio de Janeiro is bijvoorbeeld niet geïsoleerd van andere 

culturele fenomenen, maar presenteert zelf intertekstueel en ‘interacoustically’ met en in 

relatie tot populaire televisieshows, krantenartikelen, radioprogramma’s en muziekopnames 

(Oosterbaan 2010: 8). De opmerkelijke capaciteit van pinksterkerken om zowel religieuze als 

non-religieuze culturele vormen die het dagelijks leven van mensen vormgeven, te 

incorporeren is in Oosterbaan’s optiek onder andere een verklaring waarom het pinkstergeloof 

aantrekkelijk is voor velen (Oosterbaan 2010: 8).  

In deze thesis wordt aangetoond dat pinksterkerken in Buenos Aires in staat zijn zich 

aan de plaatselijke situatie aan te passen. Zo weet men op een unieke manier bepaalde 

aspecten als geweld, armoede en andere negatieve aspecten die veelvoudig voorkomen in de 

                                                
6 In deze scriptie wordt aangetoond hoe pinkstergelovigen in staat zijn non-religieuze populaire muzieksoorten te 
incorporeren in de eigen religieuze muziek. In dit onderzoek zal verder ingegaan worden wat men onder non-
religieuze culturele vormen kan worden verstaan en waar het onderscheid ligt tussen religieuze en non-religieuze 
muziek.  
7 Oosterbaan 2010: 16; Droogers 2001: 47; Van der Pijl 2010: 180; Robbins 2004: 117.  
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buurten rondom de kerk, te incorporeren in de diensten van de kerk. Daarnaast wordt 

omschreven hoe pinksterkerken ook op het gebied van muziek weten om te gaan met locale 

populaire non-religieuze muziek. Onderzocht is welke muzieksoorten populair zijn en hoe 

deze zich verhouden tot pinkstergeloof. Het is juist in relatie tot deze geluiden dat het 

pinkstergeloof een bepaalde vorm aanneemt. Zo demonstreer ik dat pinksterkerken zich op het 

gebied van muziek ‘interacoustically’ met en in relatie tot non-religieuze locale populaire 

muzieksoorten presenteren (Oosterbaan 2010: 8). Ik laat zien dat in bepaalde kerken als de 

Iglesia Pentecostal Dios es Amor gebruik wordt gemaakt van locale populaire muzieksoorten 

door zich er in sommige gevallen van af te keren en te bestempelen als muziek van de duivel.8 

Men distantieert zich onder andere door middel van de eigen christelijke muziek van andere 

groeperingen in Buenos Aires. Zo maken pinksterkerken vaak een onderscheid tussen de 

eigen christelijke muziek en non-religieuze, wereldlijke muziek. 

In dit onderzoek toon ik aan dat in andere pinksterkerken als de pinksterkerk 

Asamblea de Dios Flores het voorgaande onderscheid minder aanwezig is. Deze, maar ook 

vele andere pinksterkerken maken op een andere wijze gebruik van non-religieuze populaire 

muzieksoorten. Zo incorporeert men bepaalde populaire muziekgenres in het geloof. 

Daarnaast worden ook populaire muzieksoorten als rock tevens in de diensten van de kerk 

geïncorporeerd. Pinksterkerken maken niet alleen gebruik van populaire muziek door 

populaire muziekgenres te incorporeren binnen het christendom, nieuwe grenzen worden 

getrokken. Zo zet de Asamblea de Dios Flores zoals uit het vignet duidelijk wordt, zelfs 

locaal populaire non-religieuze muziek ‘Del Mundo/Music Mundana’ in als middel om de 

aantrekkelijkheid van de kerk te vergroten.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
8 Pinksterkerken met een Braziliaanse achtergrond als de Igelsia Pentecostal Dios es Amor, lijken 
overeenkomsten te hebben met pinksterkerken in Brazilië. In dit onderzoek omschrijf ik hoe in deze kerken de 
duivel meer centraal staat. Daarmee onderscheiden ze zich van andere pinksterkerken in Buenos Aires. Op het 
gebied van muziek zijn er bij deze kerken parallellen te trekken met pinksterkerken in Brazilië Zo benadrukt 
Oosterbaan in zijn onderzoek bijvoorbeeld hoe pinksterkerken in de favelas van Rio zich enerzijds fel afkeren 
tegen bepaalde populaire non-religieuze muzieksoorten, maar anderzijds ook in staat zijn gebruik te maken van 
deze muzieksoorten door bepaalde ritmes bijvoorbeeld te incorporeren (Oosterbaan 2010: 101).  
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1.2 Religie in Buenos Aires 

 

In dit onderzoek staan pinksterkerken in Buenos Aires centraal. Buenos Aires, de hoofdstad 

van Argentinië kent een totaal van ongeveer 13 miljoen inwoners waarvan er geschat 3 

miljoen woonachtig zijn in het centrum.9 In Buenos Aires en in de rest van het land zijn 

verschillende religies terug te vinden. Het grootste geloof binnen Argentinië is het Romaans 

katholicisme. Sommige Argentijnen bestempelen het katholicisme als ‘the true religion of the 

land’ (Edwards 2008: 205). Argentinië en met name Buenos Aires is volgens sommige 

auteurs echter redelijk uniek omdat in tegenstelling tot vele andere Latijns-Amerikaanse 

landen, de rol van religie een minder grote plek in het dagelijks leven van Argentijnen lijkt in 

te nemen (Foster, Lockheart & Lockheart 1997: 18).10 De rol van de katholieke kerk in het 

publieke leven is aan het verkleinen en het aantal katholieke kerkgangers is afgenomen 

(Aasmundsen 2009: 7).11  

Hoewel het aantal katholieke kerkgangers aan het verminderen is, ben ik van mening 

dat men niet moet denken dat religie geen rol meer speelt in Buenos Aires. Het is bovendien 

soms lastig om te bepalen wie religieus is en wie niet, want wanneer behoort men tot een 

religieuze stroming? Een uitgebreide sociologische survey, uitgevoerd door de Universiteit 

van Quilmes en de Universiteit van Buenos Aires (Davies 2001: 65), ‘reveals that that 77.5% 

of the population claim Roman Catholic affiliation, 10.2% have no religion, and another 

10.2% are “evangélico” (Davies 2001: 65). In de op de volgende pagina geplaatste tabel 

kunnen de gegevens uit de survey worden teruggevonden.  

 

 

 

 
                                                
9 In 2001 was het aantal inwoners in het centrum van Buenos Aires, de Capital Federal,  ongeveer 3 miljoen. In 
Greater Buenos Aires, het centrum plus omliggende buitenwijken, wordt het aantal inwoners geschat op 
ongeveer 12 miljoen ( Blouet & Blouet 2010: 397).  
10 Hoewel religie misschien een minder grote rol speelt in het dagelijks leven en het aantal katholieke 
kerkgangers minderende is, moet men in mijn optiek in beschouwing nemen dat er grote veranderingen 
plaatsvinden op religieus gebied. Zo kwam ik ook Argentijnen tegen die aangaven niet meer naar de katholieke 
kerk te gaan en niet meer in een god te geloven, maar daarentegen benadrukten dat er  ‘iets’ moet zijn. Mensen 
zijn in mijn optiek bijna nooit compleet ongelovig, ook het ‘ietsisme’ heeft in zekere zin een religieus aspect in 
zich. Het ‘ietisme’, bedacht door bioloog en columnist Ronald Plasterk, is het geloof dat er ‘iets groters’ aan 
alles ten grondslag ligt (Buskus 2009: 288). Daarnaast heb ik ervaren dat er een opmars is van spirituele 
stromingen en/of bepaalde praktijken en doctrines uit oosterse geloven als onder andere Boeddhisme, 
Hindoeïsme en Yoga. Tevens ondervond ik dat ook Astrologie enorm populair is. 
11 Geschat wordt dat het aantal katholieken dat wekelijks naar de kerk gaat ongeveer 20 procent van het totaal 
aantal katholieke gelovigen is. Van het totale aantal wekelijkse kerkgangers wordt geschat dat een derde 
protestants is (Edwards 2008: 205; Link & McCarthy 2004: 66).  
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 Tabel 1. Religious affiliation according to socio-economic level.  

Table: Religious affiliation 

according to socio-

economic level. (In per 

cent) Middle to High  Middle  Low  

Total  

Catholics  79.2  79.9  69.5  77.5  

Evangélicos  5  7.8  22  10.2  

Charismatics  0  0.5  0  0.3  

Umbanda  0  0.5  1.7  0.6  

Spiritist  0.8  1  0  0.7  

No religion  15  9.3  6.8  10.2  

No response  0  1  0  0.5  

(Esquivel 2001: 41) 

  

Bovenstaande tabel toont dat het religieuze veld in Buenos Aires voornamelijk 

verdeeld is tussen het katholieke geloof en de ‘evangélicos’. Onder de ‘evangélicos’ vallen 

het pinkstergeloof en andere protestantse stromingen.12 Het is interessant om te kijken naar 

hoe de sociaaleconomische niveaus zich verhouden tot bepaalde religieuze stromingen 

(Davies 2006: 2). Zo kennen protestantse groeperingen vooral een groter publiek onder de 

lagere sociaaleconomische klassen.13 Hoewel de tabel een grof beeld geeft van de religieuze 

samenstelling van de stad Buenos Aires, is deze in mijn optiek niet betrouwbaar en ontbreken 

er veel gegevens. Zo ontbreken er in de tabel andere religieuze stromingen en groeperingen 

als Moslims, het Boeddhisme en veel ‘New Age groups’, ‘Popular Catholicism’ en de groei 

van ‘folk religion’ als de kult van de volksheilige uit de streek Corrientes, ‘Gauchito Gil’ 

(Davies 2001: 65).14 Daarnaast bestaat een onderdeel van de tabel uit niet-gelovigen, hetgeen 

dat niet betekent dat hieronder inwoners vallen die volledig atheïst zijn. Een groot deel van 

                                                
12 Het pinkstergeloof vormt de grootste groepering binnen het protestantisme in Argentinië.  
13 In de komende paragraaf ga ik dieper in op het protestantisme in Argentinië waarbij ik in het specifiek kijk 
naar het pinkstergeloof. Daarnaast ga ik de vervolghoofdstukken dieper in op de sociaaleconomische 
omstandigheden van veel pinkstergelovigen.  
14 Gauchito Gil is een volkslegende, ‘a local saint’, die vocht tegen onder andere onrecht. Deze uit Corrientes 
komende volksheilige kent een kult die sinds 1995 spreidende is door heel Argentinië en met name populair is 
onder de armere inwoners (Davies 2010: 174).   
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deze niet-gelovigen identificeert zich alleen niet met een geïnstitutionaliseerde religie (Davies 

2010: 65).  

Het gegeven dat het aantal katholieke kerkgangers minderende is, betekent niet 

automatisch dat religie geen rol meer speelt in het dagelijks leven van Argentijnen. Tijdens 

mijn veldwerkperiode heb ik ondervonden dat veel Argentijnen op uiteen lopende momenten 

in hun leven bepaalde doctrines en leerwijzen van verscheidene religies zijn gaan volgen en 

gaan aanhangen en zich niet langer tot één religieuze stroming geroepen voelen. Dit lijkt 

tevens overeen te komen met Wilma Davies’ interpretatie van niet-gelovigen (Davies 2010: 

65). In Argentinië en vooral in de hoofdstad Buenos Aires zijn de sociale en culturele grenzen 

meer fluïde, er is een ‘mixture of diverse religious traditions’ (Semán & Oro 2008: 193-194). 

Het is duidelijk dat Argentinië op het gebied van religie gedurende de laatste 40 jaar meer 

pluralistisch geworden is.  

Vooral na het ontstaan van religieuze vrijheid die zich voordeed na de terugkeer van 

de democratie in 1983, hadden bepaalde bevolkingsgroepen die in religieuze zin op zoek 

waren nieuwe keuzemogelijkheden (Miguez 1997: 206). Volgens antropoloog Daniel Miguez 

waren noch de keuzemogelijkheden, noch geloofsgroepen zelf een compleet nieuw 

verschijnsel in de Argentijnse samenleving. De nieuwe situatie die ontstond door meer 

geloofsvrijheid, gaf echter bepaalde religieuze groeperingen de vrijheid en meer 

mogelijkheden om zich in de media en op de straten te uitten, hetgeen dat voorheen verboden 

was. Eén van de religieuze groeperingen die deze gelegenheid aangreep en goed in staat was 

zich te openbaren in het publieke leven was het pinkstergeloof. Volgens Miguez hadden de 

pinkstergelovigen een groot arsenaal aan middelen, institutionele infrastructuur en kennis van 

het organiseren van campagnes (Miguez 1997: 206). In de jaren tachtig en negentig was er 

dan ook een grote groei te zien van nieuwe opkomende religieuze stromingen, waarvan er één 

duidelijk bovenuit stak met haar opmerkelijke groei, het pinkstergeloof. In de komende 

paragraaf ga ik dieper in op het protestantisme en het pinkstergeloof in Argentinië.  

 

1.3 Het pinkstergeloof in Argentinië 

 

Het protestantisme is al een lange tijd aanwezig in Argentinië. Al in 1818 arriveerden de 

eerste protestanten in Argentinië. Men spreekt vaak over verschillende fasen waarin het 

protestantisme het meest groeide (Davies 2001: 2). De eerst fase bestaat voornamelijk uit de 

groei van migrantenkerken. Veel migranten uit het noorden van Europa en Amerika 

arriveerden in Argentinië en namen hun protestantse geloof mee en bouwden nieuwe kerken. 
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In deze kerken bestond het publiek voornamelijk uit de eigen etnische minderheid en binnen 

de kerken werd de eigen taal gesproken. In de tweede fase gaat het vooral om de groei van 

missionarisdenominaties en geloofsmissies alvorens men in de derde fase een groei kende van 

klassieke pinksterkerken. In de laatste fase, die gedurende de jaren 80 en negentig plaatsvond, 

gaat het vooral om de groei van Neo-Pentecostals (Davies 2001: 2). Hoewel er gesproken 

wordt van verschillende fasen, moet men niet denken dat deze fasen corresponderen met 

duidelijke periodes in tijd. Er zijn overlappingen. Daarnaast acht ik het van belang te 

benadrukken dat niet alle huidige locale kerken ‘will fit neatly into this classification’ (Davies 

2001: 2). Zo kwam ik gedurende mijn veldwerkperiode in contact met een aantal 

pinkstergelovigen die tevens actief deelnamen aan een ongeregistreerde protestantse kerk 

genaamd Punk Iglesia.15 Huidige schattingen geven aan dat het aantal protestanten groeide 

van 1.6 procent in 1960 naar 5 procent in 1985 en men schat het aantal protestanten nu op 

ongeveer 15 procent van de totale bevolking (Edwards 2008: 206). Vooral het pinkstergeloof 

heeft zich snel verspreid in Argentinië en is hoofdverantwoordelijk voor de grote groei van 

het protestantisme.16 

 

1.4 Onderzoekslocatie  

 

Dit onderzoek richt zich op pinksterkerken in Buenos Aires. Centraal in deze thesis staan het 

kerkgaande publiek van de pinksterkerken Asamblea de Dios Flores17 en de Iglesia 

Pentecostal Dios es Amor18, beide gelegen in de wijk Flores in Buenos Aires. Flores is een 

buurt gesitueerd aan de rand van het centrum van de stad, grenzend aan een aantal armere 

wijken die ook wel villas genoemd worden.19 In Flores zijn mensen van verschillende 

sociaaleconomische klassen woonachtig. Zo wonen er mensen uit de middenklasse en 

arbeidersklasse.20 De wijk is verdeeld in een rijker en armer deel en hoe dichter men bij de 

pinksterkerken komt, hoe armer de buurt lijkt te worden. In het gedeelte van Flores waar de 

                                                
15 In hoofdstuk 3.6 ga ik dieper in op deze kerk.  
16 Argentinië kent een minder grote groei van het pinkstergeloof dan andere vele andere Latijns-Amerikaanse 
landen. Todd Edwards geeft aan dat academici dit verklaren door te kijken naar ontwikkelingen op het gebied 
van migratie. Zo vond urbane migratie in een eerder stadium plaats dan in andere Latijns-Amerikaanse landen 
(Edwards 2008: 205) 
17 In deze scriptie gebruik ik de afkorting, ADDF die staat voor Asamblea de Dios Flores. 
18 In het overige deel van deze scriptie wordt voornamelijk de afkorting IPDA (Iglesia Pentecostal Dios es 
Amor) gebruikt. 
19 De armere buurten in Buenos Aires, worden ook wel Villas, Villas Miseras (miserie), genoemd (Nickels 2001: 
25).  
20Informatie komt voort uit gesprekken met  kerkgangers en de website: 
   http://www.barriodeflores.com.ar/historia.html.  
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pinksterkerken zich bevinden kent men veel straatprostitutie.21 Daarnaast grenst dit deel van 

de stadsbuurt aan armere buurten als bijvoorbeeld Villa Soldati, een buurt waar onder andere 

veel Bolivianen en Peruvianen woonachtig zijn.22 De twee pinksterkerken zijn dicht bij elkaar 

gesitueerd maar kennen een verschillend kerkpubliek. In de volgende paragraaf wordt dieper 

ingegaan op de kerkgangers van beide kerken.  

 

1.5 Onderzoekspopulatie en methoden van dataverzameling 

 

In dit onderzoek is data verzameld door middel van participerende observatie, bronnenanalyse 

en theoretisch naslagwerk, interviews en informele gesprekken met leden van de twee 

pinksterkerken. De nadruk ligt in dit onderzoek op leden van de ADDF (Asamblea de Dios 

Flores). De ADDF is een redelijk autonome pinksterkerk die in geringe mate onderdeel uit 

maakt van het grotere netwerk van de diverse Asambleas de Dios in Argentinië en andere 

landen. Hoewel de kerk relatief autonoom is, onderhouden de leden contacten met een aantal 

priesters van andere pinksterkerken, andere Asamblea de Dios-kerken binnen Argentinië en 

een aantal pinksterkerken in andere landen. Er zijn samenwerkingsverbanden met kerken op 

het platteland van Argentinië en men organiseert regelmatig missionarisreizen naar 

verschillende delen van het land, maar ook naar andere delen van de wereld.23  

Hoewel er concurrentie is tussen bepaalde pinksterkerken, worden er regelmatig 

pastoors uit andere kerken uitgenodigd voor lezingen.24 Een bekende en onder de jeugd 

populaire priester is Beto Sanchez, een ‘reggae pastor’ die op het platteland 

vrijwilligersprojecten begeleidt en financieel wordt gesteund door leden van de ADDF.25    

De ADDF is ongeveer 36 jaar geleden opgericht en kende vooral in de jaren tachtig en 

negentig een grote groei van kerkbezoekers. Op het huidige moment lijkt er een stabilisering 

van het aantal kerkgangers te zijn. De leden van de kerk komen uit verschillende delen van de 

stad en hebben uiteenlopende sociaaleconomische achtergronden. Zo zijn er kerkgangers die 
                                                
21 Op Calle Yerbal, de straat waaraan de Iglesia Dios es Amor gelegen is, zijn er bepaalde punten waar dag en 
nacht prostituees te vinden zijn. De Asamblea de Dios bevindt zich slechts op enkele honderden meters van de 
kerk Iglesia Pentecostal Dios es Amor op de straat Avenida Juan Bautista Alberdi.  
22 De wijk Flores ligt aan de rand van verschillende armere buurten. De armere buurten in Buenos Aires 
bevinden zich voornamelijk in de randen van de stad.  
23 De kerk heeft vorig jaar een project gehad in Senegal waarbij 2 kerkgangers een aantal maanden lang locale 
inwoners hulp gaven in scholing, het bouwen van een kerk en het verspreiden van het woord van god.  
24 Er is veel concurrentie tussen pinksterkerken in Buenos Aires. Vooral de kerken met een Braziliaanse 
achtergrond als de Iglesia Dios es Amor en de Universal Church of the Kingdom of God zijn omstreden. Zo werd 
de UCKG door nationale pastoors buitengesloten van de Evangelische Census van Buenos Aires omdat de 
doctrines van de kerk werden bestempeld als non-protestant (Seman & Oro 2001: 186). De pinksterkerken die 
centraal staan in dit onderzoek keerden zich in veel gevallen vaak af van de UCKG.  
25 In dit onderzoek zal in hoofdstuk 3.6 verder ingegaan worden op deze pastor.  
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meer tot de middenklassen behoren, terwijl er anderzijds een grote groep bezoekers is die 

meer tot de lagere sociaaleconomische klassen van de maatschappij gerekend kan worden. De 

kerk kent verschillende ‘reunions’ die op woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag gehouden.26 

De diensten op zondagochtend zijn met een gemiddelde van ongeveer honderd bezoekers het 

drukst bezocht.  

Vlakbij de ADDF bevindt zich de tweede pinksterkerk waarop ik me in dit onderzoek 

richt, de Iglesia Pentecostal Dios es Amor. Deze kerk is minder autonoom en maakt deel uit 

van een groter netwerk van Dios Es Amor-kerken die vertegenwoordigd zijn op verschillende 

plekken in Argentinië en andere landen als Brazilië, Chili en Peru.27 De eerste Dios es Amor-

kerk in Argentinië werd geopend in 1989 in Buenos Aires. Na een korte periode verhuisde 

men  naar een andere, grotere locatie in de stad.28 Naast de kerk waar dit onderzoek zich op 

richt heeft De Iglesia Pentecostal Dios es Amor binnen een relatief korte tijdsperiode door het 

hele land heen kerken geopend die allen deel uitmaken van het netwerk. 

De reünies binnen de kerk vinden vaker plaats en deze kerk is tevens elke dag geopend 

voor publiek. Het aantal kerkgangers varieert per reünie, maar net als de ADDF trekt de 

bijeenkomst op zondag de grootste groep kerkgangers. Tevens heeft men op vrijdagavond een 

reünie die door een grote groep wordt bezocht. Deze dienst gaat in sommige gevallen door tot  

diep in de nacht.29 Het kerkgaande bezoek van de IPDA is voor het grootste gedeelte 

woonachtig in de buurten rondom de kerk en lijkt uit de lagere sociaaleconomische klassen 

van de maatschappij te komen.  

De meeste data verzameld in dit onderzoek heeft betrekking op leden van de 

pinksterkerk ADDF. Binnen deze gemeenschap heb ik een totaal van 15 formele gesprekken 

gehad in het Spaans en in enkele gevallen in het Engels. Daarnaast is de meeste informatie 

voortkomen uit participerende observatie en informele gesprekken. Zo heb ik meerdere malen 

deelgenomen aan de reünies waarin ik mee zong met de liederen30 en gesprekken had met 

verschillende kerkgangers. Tijdens de gesprekken heb ik in sommige gevallen duidelijk 

                                                
26 De gebruikte term voor de diensten binnen de kerk, zowel binnen de ADDF als de IPDA. In veel 
pinksterkerken in Buenos Aires kent men verschillende thema’s tijdens de diensten. Zo zijn er onder andere  
bijeenkomsten voor vrouwen en bijeenkomsten waarin de familie centraal staat.  
27 De Iglesia Pentecostal Dios Es Amor kende haar oprichting in Brazilië (Mcleod 2006: 95). In een korte 
periode zijn in verschillende delen van Latijns-Amerika nieuwe Dios es Amor-kerken geopend.  
28 De kerk bevindt zich momenteel nog steeds op deze locatie op Calle Yerbal in de wijk Flores. Dit is de kerk 
waar dit onderzoek zich op richt.  
29 Buenos Aires staat bekend om haar nachtleven. Mensen eten vaak pas een uur of tien in de avond. Het 
uitgaansleven in Buenos Aires start tevens laat, discotheken lopen normaal gezien pas vol om een uur of drie in 
de nacht en zijn gemiddeld geopend tot een uur of 6 a 7 in de ochtend. 
30 In deze kerk worden tijdens de reünies op een groot scherm de songteksten van de verschillende liederen 
weergegeven.  
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gemaakt dat ik de informatie graag zou willen verwerken en er sprake zou kunnen zijn van 

eventuele anonimiteit. De meeste informanten gaven mij echter aan geen problemen te hebben 

met naamsvermelding. In de IPDA had ik 4 formele gesprekken en kwam de overige 

informatie voort uit participerende observatie en informele gesprekken. Ook hier vroeg ik 

tijdens sommige gesprekken of ik de informatie kon verwerken in het onderzoek, eventueel 

anoniem. Slechts één informant gaf aan liever niet te willen dat de informatie verwerkt werd. 

Daarnaast heb ik een aantal andere pinksterkerken in Buenos Aires een aantal keer bezocht en 

had ik informele gesprekken met kerkleden.  

Tijdens en voor het onderzoek heb ik veel nagedacht over de wijze waarop ik mezelf 

zou voorstellen, als christelijk zijnde of als atheïst.31 Uiteindelijk besloot ik om in de meeste 

gevallen aan te geven nog niet zeker te zijn wat ik wilde, wat sommigen ertoe aanzette mij 

voor van alles uit te nodigen. In de Asamblea de Dios Flores besloot ik mezelf allereerst als 

onderzoeker  te presenteren. Ik gaf aan van huis uit protestantse achtergronden te hebben, 

maar lang niet meer bezig geweest te zijn met religie en vooral geïnteresseerd te zijn in de 

kerk in verband met het onderzoek. In de IPDA heb ik besloten mezelf als onderzoeker te 

presenteren en gaf leden aan dat ik niet wist of ik mezelf wilde bekeren of niet.  

 In de ADDF leerde ik al vrij snel tijdens één van de eerste reünies Sylvia kennen, een 

vrouw van middelbare leeftijd, werkend in de kerk en zeer behulpzaam. Zij stelde mij voor 

aan vele verschillende informanten, nodigde me uit in huiskringen bij andere leden en nam me 

mee naar kerkactiviteiten buiten de kerk. Zo vonden participerende observatie en informele 

gesprekken zowel in de kerk als buiten de kerk plaats. Ik kwam bij kerkleden over de vloer in 

de huishoudelijke kring en at zo nu en dan met mijn informanten. Daarnaast bezocht ik met 

een aantal jeugdlieden van de kerk andere kerken zoals de Punk Iglesia32, een zeer informele 

‘kerk’ gelegen in een buurtcentrum in de wijk Almagro, een wijk in het centrum van Buenos 

Aires.  

Tijdens mijn formele gesprekken maakte ik in de meeste gevallen gebruik van 

opnameapparatuur. Daarnaast maakte ik ook tijdens activiteiten buiten de kerk zoals het 

eerder beschreven concert in het park, gebruik van video- en geluidsopnamen. Deze opnamen 

heb ik vervolgens een aantal keer beluisterd, gewaardeerd op bruikbaarheid en verwerkt in 

deze thesis.  

                                                
31 Ik heb in alle gevallen aangegeven bezig te zijn met een onderzoek.  
32 In hoofdstuk 3.6 wordt dieper ingegaan op deze kerk.  
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 Dit onderzoek richt zich in het specifiek op de rol van muziek binnen het 

pinkstergeloof. Alvorens ik me richt op het belang van muziek onder pinkstergelovigen is het 

in mijn optiek noodzakelijk om verschillende populaire muzieksoorten in Buenos Aires te 

onderzoeken. Het pinkstergeloof in Buenos Aires is niet geïsoleerd van andere (non-

religieuze) culturele vormen zoals populaire non-religieuze muziek. Welke geluiden kent 

Buenos Aires? Hoe verhouden deze geluiden, deze populaire muzieksoorten, zich met het 

pinkstergeloof? In het komende hoofdstuk van deze scriptie ga ik dieper in op ‘het geluid’ van 

Buenos Aires. Ik behandel de verschillende populaire muzieksoorten om vervolgens de link te 

kunnen maken naar deze geluiden en hun relatie met het pinkstergeloof.  

Na eerst de ‘geluiden’ van Buenos Aires behandeld te hebben, schets ik aan het eind 

van hoofdstuk twee een beeld van het geluid van het pinkstergeloof, de muziek die men speelt 

in de kerken. Er zijn veel verschillen tussen verschillende pinksterkerken, zo ook het gebied 

van muziek binnen de kerken in Buenos Aires. De hierop volgende empirische hoofdstukken 

bevatten de kern van dit onderzoek en demonstreren hoe muziek een grote rol speelt binnen 

het pinkstergeloof en een onderdeel vormt van de populariteit van het pinkstergeloof in 

Buenos Aires.  

Ik onderbouw, door gebruik te maken van empirisch materiaal, dat muziek een 

polyvalente functie heeft binnen het pinkstergeloof. Zo omschrijf ik in hoofdstuk drie dat 

muziek gemeenschapsgevoelens creëert en toon ik dat muziek gebruikt wordt als middel om 

in contact te komen met de heilige geest. Verder wordt in hoofdstuk 3 beschreven dat muziek 

in de kerken voor veel pinkstergelovigen ook een vorm van vermaak is. In hoofdstuk vier ga 

ik in op een andere functie van muziek onder pinkstergelovigen, muziek als 

evangelisatiemiddel. Pinkstergelovigen in Buenos Aires zetten muziek in om meer mensen te 

bereiken en hun kerken aantrekkelijker te maken. Men maakt gebruik van locale populaire 

muzieksoorten.33 Zo wordt in hoofdstuk 3 en 4 aangetoond dat pinkstergelovigen non-

religieuze populaire muziek weten te incorporeren in het geloof en laat ik in hoofdstuk 4 zien 

dat bepaalde pinksterkerken zelfs non-religieuze muziek inzetten om de populariteit van de 

kerken te vergroten.   

 

 

 

                                                
33 In deze scriptie wordt aangetoond hoe pinkstergelovigen in staat zijn non-religieuze populaire muzieksoorten 
te incorporeren in de eigen religieuze muziek. In dit onderzoek zal later ingegaan worden op wat onder non-
religieuze muziek kan worden verstaan en waar het onderscheid ligt tussen religieuze en non-religieuze muziek.  
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2. Tango, Cumbia, Reggaeton, Rock Nacional, Salsa, Gospelmuziek, de 

geluiden van Buenos Aires 
 

2.1  Muziek in Buenos Aires 

 

‘Of all South American Countries, Argentina has one of the richest art music traditions and 

perhaps the most temporary musical life’34 

 

Muziek speelt een enorm grote rol in Buenos Aires. In de stad kan men op elk tijdstip van de 

wel ergens muziek horen. Zo was niet uitzonderlijk dat ik op de weg naar, of op de stoep voor 

de pinksterkerken ADDF en IGDA de geluiden van reggaeton en cumbia hard over de straten 

hoorde galmen. Ik betrek in dit onderzoek niet alleen muziek in de pinksterkerk maar richt me 

op meerdere soorten muziek, de geluiden van Buenos Aires. Zo is muziek, waaronder muziek 

onder pinkstergelovigen, één van de manieren waarop een maatschappij zichtbaar wordt voor 

haar leden (Howard 1992: 124). Onderzoek naar de populaire muzieksoorten in Buenos Aires 

geeft niet alleen informatie over populaire muziek, maar een dieper beeld van de 

maatschappij. In Buenos Aires bestaan diverse muzieksoorten met in sommige gevallen 

bijpassende subculturen. Een manier om meer te weten over subculturen is door hun muziek 

te onderzoeken (Howard 1992: 124).  

Muzieksoorten en eventueel daarbij behorende of geassocieerde subculturen zijn in 

mijn optiek nooit compleet geïsoleerd en los van elkaar staand. Er is sprake van vermenging 

en beïnvloeding en juist in relatie tot elkaar nemen muzieksoorten en mogelijk bijpassende 

subculturen een bepaalde vorm aan. Het is interessant om juist te kijken naar hoe deze 

verschillende muzieksoorten en eventuele daarbij geassocieerde subculturen zich tot elkaar 

verhouden. Zo is het pinkstergeloof en haar muziek niet geïsoleerd van de andere geluiden 

van de stad, het is onder andere juist in relatie tot de andere geluiden in Buenos Aires dat het 

pinkstergeloof haar vorm verkrijgt. Muziek is sociaal belangrijk, ‘it provides the means by 

which people recognize identities and places, and the boundaries which separate them. It 

provides people with means to construct and mobilize ethnicities and identities’ (Stokes 1994: 

5).  

 

                                                
34 Randel 2003: 53.  
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Ik acht het daarom van belang om de andere geluiden van Buenos Aires en haar relatie 

tot het pinkstergeloof te betrekken in dit onderzoek. Hoe verhoudt het pinkstergeloof zich tot 

bepaalde muzieksoorten en waar worden er eventuele grenzen getrokken?  

 In dit hoofdstuk omschrijf ik welke muzieksoorten populair zijn en hoe er bij 

bepaalde populaire muzieksoorten sprake is van subculturen en identificatieprocessen. In de 

volgende hoofdstukken demonstreer ik vervolgens aan de hand van empirisch materiaal hoe 

deze populaire muzieksoorten zich verhouden tot het pinkstergeloof.  

 

2.2 Rock Nacional, rock met een politieke zijde 

 

In één van mijn eerste weken in Buenos Aires sprak ik met mijn huiseigenaresse, een vrouw 

van  vijftig, over muziek. Ze vertelde me over haar jeugd, de militaire dictatuur en de rol die 

muziek speelde tijdens deze periode. Toen ik haar vroeg wat muziek voor haar betekende en 

welke rol muziek speelde tijdens de dictatuur  antwoordde ze mij,   

 

 ‘Muziek is meer dan luisteren, het is een manier om gevoelens uit te drukken en de 

aandacht te trekken. Zo is het luisteren naar rock voor mij ook een soort manier om te 

protesteren. Wist je bijvoorbeeld dat Rock in Argentinië heel belangrijk was vroeger? Rock 

werd in de jaren zeventig ingezet als protestmiddel. Het was voor mij en vele anderen een 

belangrijk middel om onze ontevredenheid te tonen in het openbaar.’ 

 

Muziek is voor velen meer dan enkel entertainment zoals mij duidelijk werd uit het gesprek  

met mijn huiseigenaresse. Zo werd Rock Nacional, de nationale Argentijnse rock, jaren lang 

ingezet als protestmiddel. Rock was verbonden met politiek en het verzet tegen de militaire 

dictatuur die plaatsvond in de jaren zeventig in Argentinië. Rock Nacional was extreem 

belangrijk voor de jeugd en hun politieke identiteit (Avant-Mier 2010: 148). Volgens 

socioloog Pablo Vila was Rock Nacional gekoppeld aan identiteit, politiek, sociale praktijken, 

ideologie en democratische idealen (Vila 1989: 131). Rock Nacional was onderdeel van een 

duidelijke subcultuur, een groepering die zich verzette tegen de heersende hegemonie. In dit 

geval kan er ook gesproken worden van een ‘counter cultuur’.  

Rock Nacional kende haar grootste populariteit in de jaren zestig, zeventig en tachtig. 

In het huidige Argentinië is rockmuziek nog steeds enorm populair. De hedendaagse rock die 

gespeeld wordt in Argentinië is echter in mindere mate verweven met politiek. Rock lijkt 

sinds de jaren negentig meer commercieel te zijn geworden (Margulis et al 2005: 47).  
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Hoewel rock in de jaren zeventig en tachtig een duidelijke onderdeel vormde van een 

subcultuur en ingezet werd als protestmiddel, vormt de hedendaagse rockmuziek voor 

sommige Argentijnen nog steeds een identificatiemiddel en een wijze om zich te 

onderscheiden van anderen. Zo stonden er bijna dagelijks een aantal jongeren vlakbij mijn 

huis op straat die naar punkrock en heavy metal luisteren. Toen ik aan één van de jongeren 

vroeg waarom ze naar deze muziektypes luisterden antwoordde hij mij,  

 

 ‘Rock is voor ons een middel van expressie. We kleden ons zelfs op een bepaalde manier die 

bij dit soort muziek hoort. De teksten in de songs die we luisteren passen bij de manier 

waarop we leven. We zijn een minderheid, we worden niet serieus genomen in de 

maatschappij. De songteksten van de liederen gaan over de dagelijkse problemen, over de 

ongelijkheden in deze maatschappij, over problemen als geweld en vrouwen. Deze muziek 

past bij ons, we kunnen ons associëren met de songteksten en het is een manier om onze 

onvrede te uiten.’ 

 

Rock is nog steeds één van de populaire geluiden binnen Buenos Aires. Hoewel rock en het 

pinkstergeloof misschien op het eerst gezicht niet samen lijken te gaan, wordt er veel rock 

geluisterd door jongeren in de ADDF, zowel christelijke rock als non-religieuze rock. Niet 

alleen buiten pinksterkerken kan men in Buenos Aires rock terugvinden, binnen sommige 

pinksterkerken wordt religieuze rock gespeeld. Het lijkt erop alsof het pinkstergeloof in staat 

is om verschillende muzieksoorten te incorporeren in de eigen muziek. In hoofdstuk 3 en 4 

kom ik terug op deze ontwikkeling, die in mijn optiek de populariteit van het pinkstergeloof 

vergroot. Voordat ik hierop terugkom acht ik het van belang om andere populaire 

muzieksoorten te behandelen. Daarna kan geanalyseerd worden hoe het pinkstergeloof zich 

verhoudt tot deze in Buenos Aires populair zijnde muzieksoorten.  

 

2.3 Cumbia, muziek in de villas  

 

Een muziektype dat enorm populair is in Buenos Aires en andere delen van Argentinië is de 

cumbia. Deze van oorsprong uit Colombia komende muzieksoort deed tientallen jaren terug 

haar entree in Argentinië en werd vooral populair onder de lagere sociaaleconomische klassen 

in urbane gebieden. Cumbia is een soort overkoepelende naam waaronder men veel variaties 

kent. In cumbia zijn invloeden van onder andere Argentijnse folklore muziek als cuarteto, 

chamamé en zelfs elektronische muziek terug te vinden. De songteksten van de ‘traditionele’ 
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cumbia gaan vaak over thema’s als verdriet, liefde, geluk en dansen. Cumbia was van 

oorsprong vooral populair onder armere jongeren, maar heeft sinds een aantal jaar zich 

verspreid in de midden en zelf hogere klassen van de maatschappij.  

Een type cumbia dat binnen een korte periode aan populariteit gegroeid is, is de 

cumbia villera. Cumbia villera begon als een gelimiteerd muziekgenre in de getto’s met een 

corresponderende subcultuur (Hoog Antink 2008: 53). In het jaar 2001 toen Argentinië een 

grote economische crisis kende spreidde dit muziektype zich in Buenos Aires van de villas35 

naar het centrum. De muziek ontwikkelde zich naar een meer algemene jeugdcultuur dat een 

groter publiek trok. Zo zorgde de crisis ervoor dat in zekere zin een groot deel van 

missenklasse verdween. Vooral de jeugd uit de verdwenen middenklasse kon zich in 

toenemende mate identificeren met dit type muziek (Hoog Antink 2008: 53).36 Zo sprak ik 

met een aantal jongeren die mij vertelden dat de songteksten van cumbia villera liederen voor 

hen herkenbaar zijn.37  

 

‘Wij luisteren deze muziek omdat het gaat over ons leven, het leven in de villa, over de 

problemen die we kennen, de armoede, het geweld. We spelen niet alleen deze muziek op 

straat, maar we luisteren daadwerkelijk naar de inhoud van de teksten en vaak zingen we 

mee. Deze muziek is voor ons zeer belangrijk, het is een deel van onze identiteit.’  

 

In veel buurten rondom pinksterkerken kan men vaak het geluid van cumbia en cumbia villera 

horen. Gedurende mijn veldwerkperiode heb ik vaak gezien dat jongeren op straathoeken hun 

auto’s volgebouwd hadden met boxen waaruit het geluid van cumbia met een enorm hoog 

volume de straten vulde.38 Net als Rock Nacional kan in mijn optiek dit type muziek ook 

beschouwd worden als een van protestmiddel. Men refereert in de teksten vaak aan bepaalde 

sociale sectoren, het leven op de straat en de problemen die het leven in de villas met zich 

meebrengen. Daarnaast bevatten cumbia villera-liederen vaak harde en masculiene teksten 

waarin veel wordt gevloekt en over seks en drugs wordt gesproken. Juist dit type muziek lijkt 

vaak in tegenstelling te staan tot de praktijken en levensstijlen die pinkstergelovigen 

                                                
35 De armere buurten in Buenos Aires worden ook wel villas, villas miseras (miserie) genoemd  (Nickels 2001: 
25). 
36 Cumba villera vertoont parallellen met Amerikaanse ‘gangsta rap’, bepaalde Braziliaanse favela muziek, 
punkrock uit de UK en reggae uit Jamaica (Hoog Antink 2008: 53).   
37 Vlakbij mij huis waren op de hoek van de straat avonds bijna altijd jongeren te vinden. De jongens kwamen uit 
de lage sociaaleconomische klassen en spendeerden het grootste deel van hun tijd op straat en verdienden hun 
geld vaak door (illegale) verkoop van marihuana en ‘Paco’, een drug dat voornamelijk restafval van cocaïne 
bevat.   
38 De jongeren waarmee ik sprak gebruikten vooral hun mobiels om muziek af te spelen.  
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nastreven. In hoofdstuk 4 zal ik ingaan op de relatie tussen het pinkstergeloof en onder andere 

dit type muziek.  

 

2.4. Tango is Buenos Aires, Buenos Aires is Tango 

 

Argentinië en tango worden vaak in één adem genoemd. Deze muzieksoort en tevens dans, 

wordt door velen beschouwd als de nationale muziek van Argentinië (Randel 2010: 53). Met 

name Buenos Aires wordt vaak in één adem genoemd met de Tango. Eén van de meest 

bekende Tangoliederen, ‘My beloved Buenos Aires’, wordt door sommigen ook wel als het 

onofficiële nationale volkslied beschouwd (Nickels 2001: 22). De tango ontstond aan het 

einde van de negentiende eeuw in de armere buurten van Buenos Aires. Het was de muziek 

van de armere stadsinwoners, zowel immigranten als autochtonen en werd in het algemeen 

gekoppeld aan criminaliteit en prostitutie (Vila 1991: 111). Na verloop van tijd verspreidde 

deze muzieksoort en dans zich in verschillende delen van de stad en zelfs in het buitenland, zo 

was de tango immens populair in Partijs in 1912. Deze trends zorgden voor een ommekeer in 

de reputatie van de tango. De tango werd door inwoners van Buenos Aires niet meer gezien 

als een zondige dans en werd in verloop van tijd een populaire en een algemeen geaccepteerde 

dans (Vila 1991: 111-112). Er werden songteksten toegevoegd aan de dans en de tango werd 

een muzikaal genre waarmee mensen hun pijn konden uiten. De tango was voor de lagere 

sociaaleconomische klassen van belang, het erkende hun identiteit en cultuur. De songteksten 

en symbolische expressies bekritiseerden het gedrag van de heersende klassen (Vila 1991: 

112; Hoog Antink 2008: 18).  

Veranderingen vonden plaats gedurende de Peronistische periode die startte in 1946, 

tango verloor haar populariteit. De nieuwe armere stadsmigranten, vaak fabriekwerkers, 

brachten volksmuziek met zich mee en tango verloor haar aandeel in de constructie van de 

identiteit van armere arbeidersmigranten (Vila 1991: 121; Hoog Antink 2008: 17). De komst 

van armere migranten veroorzaakte een radicale verandering in het leven van de inwoners van 

Buenos Aires die voornamelijk een Europese afkomst kenden. Er ontstond een scheiding 

tussen de Peronisten, de armere migranten, de werkende klassen en aan de andere kant de 

midden en hogere klassen. Volgens Pablo Vila is deze scheiding nooit compleet verdwenen 

(Vila 1991: 108). 

Muziek bleef een belangrijke marker van identiteit. De hogere klassen associeerden 

zich meer met de tango terwijl de lagere klassen zich meer associeerden met volksmuziek. 
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Tango verloor in toenemende mate haar identiteitsfactor toen volksmuziek een steeds 

belangrijkere rol kreeg in identificatieprocessen (Vila 1991: 109; Hoog Antink 2008: 18). 

Hoewel de tango in verloop van de tijd minder geassocieerd werd met bepaalde 

sociaaleconomische klassen, is het type muziek nog steeds populair en zien veel inwoners van 

Buenos Aires deze muziek als een onderdeel van hun cultuur. De tango wordt echter in mijn 

optiek ook vaak ingezet als toeristische en soms essentialistische trekpleister. Desondanks zijn 

de meeste Porteños39 die ik sprak trots op de tango. Men is bekend met de muziek, zo ook de 

pinkstergelovigen die centraal in deze scriptie staan. Eén van de kerkgangers van de IPDA 

vertelde mij,  

 

‘Ik luister bijna nooit tango en ik weet ook niet hoe ik moet dansen op de tango, maar als ik 

de tango ergens hoor dan komt er toch een vorm van nationalistische trots bij me op. Ik denk 

dat iedere Argentijn en met name inwoners van Buenos Aires welk bekend zijn met tango, wie 

kent bijvoorbeeld Carlos Gardel niet?’40 

 

Hoewel de tango in mijn optiek soms wordt ingezet als toeristenattractie en men niet moet 

verwachten op elke straathoek dansende Argentijnen te vinden, kan niet ontkend worden dat 

dit muziekgenre geen stempel op de stad heeft gezet en nog steeds populair is. In het volgende 

stuk omschrijf ik in het kort nog welke muzieksoorten populair zijn om vervolgens het geluid 

van het pinkstergeloof te behandelen.   

 

2.5. Salsa, Reggae, Reggaeton, de Latijnse vibe 

 

Naast de eerder genoemde muzieksoorten zijn veel Latijns-Amerikaanse en Caribische 

muzieksoorten zoals salsa, reggaeton, merengue, bachata en reggae populair. Vooral 

reggaeton41 is enorm populair in heel Latijns-Amerika en zeker ook in Buenos Aires. Veel 

reggaeton liederen gaan over liefde, romantiek, vrouwen en het geluk en problemen die 

daarbij kunnen komen kijken. Waar ik bij muzieksoorten als cumbia villera, Rock Nacional, 

                                                
39 Inwoners van Buenos Aires.  
40 Carlos Gardel is één van de bekende Argentijnse tangoartiesten (Collier 1986).  
41 Reggaeton is een muziektype waarin verschillende genres muziek zijn verwerkt als reggae, rap, salsa en hip 
hop. Reggaeton wordt door sommigen ook wel benoemd als een soort musical ‘lengua franca’ omdat het geen 
duidelijke nationale origine heeft en een mix is van allerlei soorten muziek is (Rivera & Marshall & Hernandez  
2009: 5) 
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Candombe42 en volksmuziek als cuarteto waarnam hoe dit een deel kon vormen van een 

bepaalde identiteit en levensstijl, is er in mijn optiek minder sprake van identificatieprocessen 

bij deze muziekgenres.43  

Naast de Latijns-Amerikaanse muzieksoorten is in Buenos Aires veel house, pop, 

opera en klassieke muziek te horen. Klassieke muziek en opera zijn enorm populair in Buenos 

Aires. Men kent verschillende professionele orkesten en theaterhuizen, bijvoorbeeld het 

Teatre de Colon, één van de grootste operahuizen ter wereld (Randel 2009: 53). De 

Argentijnse regering speelt een onderdeel in het promoten van klassieke muziek en opera door 

bijvoorbeeld gratis concerten te organiseren en verschillende instituten te subsidiëren. Tijdens 

een gratis klassiek concert in een park waarbij ik aanwezig was, sprak ik met een Argentijnse 

jongen die mij vertelde hoe belangrijk muziek voor hem was.   

 

‘Muziek is voor ons zo van belang. Niet alleen populaire muziek als reggaeton, cumbia en 

house kun je horen in deze stad, zelfs klassieke muziek en opera vormt een belangrijk 

onderdeel in ons leven. Het goede aan dit soort concerten is dat ze gratis zijn en daarom voor 

iedereen toegangbaar. Je kunt hier van alles vinden, arm, rijk, jong en oud. Het is de muziek 

die ons samen brengt.’ 

 

Muziek kan, zoals bovenstaande uitspraak duidelijk maakt, meer zijn dan vermaak, het brengt 

mensen bij elkaar, bindt mensen en kan een onderdeel zijn van een bepaalde identiteit. In 

pinksterkerken speelt muziek een enorme rol en bindt het mensen met elkaar. De hierboven 

beschreven geluiden van Buenos Aires zijn van belang, omdat het pinkstergeloof  hier niet los 

van staat. In het hierop volgende hoofdstuk omschrijf ik het geluid van het pinkstergeloof om 

vervolgens de stap te kunnen maken naar hoe het pinkstergeloof zich verhoudt tot de in dit 

hoofdstuk beschreven populaire muzieksoorten.  

 

 

 

 

                                                
42 Candombe is een muzieksoort afkomstig uit Uruguay dat haar oorsprong kent in Afrika en meegenomen is 
door slaven. In bijvoorbeeld de buurt San Telmo in Buenos Aires is dit type muziek enorm populair en zijn er 
elke zondag optochten waarbij verschillende candome-bands door te straten paraderen met grote trommels, 
fluiten en een grote stoet dansende volgers met zich meetrekken.  
43 Hoewel reggaeton in mijn optiek een minder duidelijke subcultuur kent, benadruk ik dat dit type muziek 
vooral onder jongeren populair is. In zekere zin kan dit type muziek geïdentificeerd worden met een 
jeugdcultuur.  
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2.6 Het geluid van het pinkstergeloof  

 

Naast de eerder genoemde populaire muzieksoorten kent Buenos Aires een ander geluid, de 

muziek van het pinkstergeloof. Hoewel de muziek van het pinkstergeloof wellicht minder 

hoorbaar is in het dagelijkse publieke leven, vormt de muziek die pinkstergelovigen maken 

toch een onderdeel van het muziekarsenaal in Buenos Aires. Juist voor pinkstergelovigen is 

muziek enorm van belang. Zo bestaat in zowel de Asamblea de Dios als in de Iglesia 

Pentecostal Dios es Amor een groot gedeelte van de diensten uit muziek. Het soort muziek dat 

in de pinksterkerken van Buenos Aires wordt gespeeld, kan aanzienlijk verschillen. Zo zijn er 

binnen de pinksterkerken ADDF en IPDA, die slechts op een straal van minder dan een 

kilometer van elkaar verwijderd zijn, verschillen in het type gospelmuziek dat gespeeld wordt. 

In de komende paragrafen omschrijf ik de verschillende soorten gospelmuziek die in 

pinksterkerken in Buenos Aires gehoord kan worden.  

 

2.7 Muziek in de Asamblea de Dios Flores  

 

Pinksterkerken kennen veel verschillen. Ook het gebied van kerkgebouwen is er grote 

diversiteit. Zo bezit de ADDF een modern uitziende kerk. Hiermee onderscheidt de kerk zich  

al van veel andere pinksterkerken in Buenos Aires die vaak gebouwd zijn in eenvoudig 

uitziende gebouwen of oude bioscopen die er op het eerste gezicht misschien niet meteen 

uitzien als kerken. De kerk is aan de voorkant bebouwd met zware zwarte, als marmer 

uitziende, gladde stenen waarin de naam van de kerk met letters van bladgoud groot is 

ingegraveerd. De opening van de kerk bestaat uit grote deuren van zwart matglas. Bij 

binnenkomst komt men eerst terecht in de ‘hal’ van de kerk. In deze hal, die ongeveer tachtig 

vierkante meter in beslag neemt, bevindt zich een trap naar het gedeelte boven de kerk waar 

een muziekschool en andere lokalen zich bevinden. Daarnaast is er een informatiebalie en 

hanger er grote posters van allerlei zaken als speciale dagen, informatie over de kerk en 

successen die de kerk bereikt heeft in de vorm van  foto’s en verhalen van onder andere 

veldwerk van kerkleden in armere landen. Wanneer men door de hal loopt komt men via twee 

grote deuren terecht in een grote kerk waarin zich aan twee kanten, onderscheiden door een 

loopgang, rijen stoelen bevinden. Het altaar bevindt zich achterin de kerk op een groot 

podium waar tijdens de reünies een band plaatsneemt. Je hoeft niet lang rond te kijken of de 

technische hoogstandjes vallen al snel op. Zo zijn er door de hele kerk heen grote, luxe en 

duur uitziende geluidsboxen opgehangen en heeft men zelfs her en der een televisie hangen en 
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een groot scherm waarop tijdens de diensten bepaalde zaken en songteksten van liederen 

worden geprojecteerd.  

Tijdens de reünies treedt elke zondag de kerkband op, de Banda de Música.44  De band 

speelt liederen met volle  overgave en er worden liederen meegezongen door zangers uit een 

speciaal  koor45 en het kerkgaande publiek. Bij de start van de reünies begint de band met veel 

geluid liederen te spelen die door de grote boxen versterkt worden in volume. Gedurende de 

reünie wisselt men het zingen van liederen af met preken van de pastoor. De muziek die 

gespeeld wordt door de  band lijkt overeenkomsten te hebben met muziek die in andere 

pinksterkerken wordt gespeeld. In de pinksterkerken die ik heb bezocht en met name in de 

ADDF is er invloed van Noord-Amerikaanse gospelmuziek en pop, wat overeenkomt met 

Braziliaanse gospelmuziek in het algemeen (Oosterbaan 2010: 90). In de kerk worden 

voornamelijk rustige, trage ballads gespeeld door het orkest. Zo speelt men vaak het liederen 

die gecomponeerd zijn door Noord-Amerikanen zoals Williams Gordon, Charles Skinner en 

William Hymes.46 Het viel me op dat zelfs de preken van de pastoor een muzikale tint hebben 

en tijdens de preken was het niet ongehoord dat kerkleden op een zangerige manier met 

woorden als ‘halleluja,  Jesus, Gloria, Dios’, de preek extra kracht bijgaven.  

Een tweede opmerkelijke overeenkomst met andere Asambleas de Dios is niet alleen 

het belang dat men hecht aan het bespelen van instrumenten maar ook in de instrumenten zelf. 

Veel lieden van de kerk bespelen een instrument of hebben behoefte aan het bespelen van een 

instrument om onderdeel te kunnen vormen van de kerkband. Populair zijn onder andere 

trompet, bas, gitaar, synthesizer en drums, dit komt overeen met andere Asambleas de Dios in 

Rio de Janeiro (Oosterbaan 2010: 90). Met name de jongeren die ik sprak wilden graag een 

instrument spelen waarbij de drums en de gitaar het meest populair waren. Het bespelen van 

een instrument is belangrijk en aantrekkelijk in de kerk.  Eén van mijn key-informants, Sylvia, 

attendeerde mij vaak tijdens de reünies trots op het feit dat haar zoon de drummer van de band 

was. 

  

                                                
44 De band bestaat al tientallen jaren. De band is niet meer in zijn originele samenstelling. Zo begon de band 
meer dan 60 jaar geleden buiten de kerk en bestond de band slechts uit een aantal protestantse mannen die samen 
muziek maakten. Inmiddels kent de band meerdere deelnemers van jong tot oud en heeft men een eigen 
muziekschool die onderdeel uit maakt van de kerk. Uit deze muziekschool komen veel bandleden voort en er is 
veel afwisseling van nieuwe en weggaande bandleden.  
45 Men kent een speciaal junior- en seniorkoor.  
46 De kerk heeft een dvd-box van het 60-jarige bestaan van de kerkband waarop de band liederen speelt van deze 
genoemde Noord–Amerikanen.  
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‘Zie je mijn zoon daar achter in op het podium? Ik ben zo trots op hem dat hij zo goed speelt. 

Niet alleen mijn oudste zoon speelt, mijn jongere zoon heeft inmiddels de drum aardig onder 

controle en wellicht mag hij binnenkort ook wel spelen in de band.’ 

 

De ADDF bezit een eigen muziekschool waarin kerkleden de mogelijkheid hebben 

muziekinstrumenten te leren bespelen.  De school wordt geleid door een aantal leden van de 

kerk en men kent twee docenten, waaronder de dirigent van de Banda de Música. De lessen 

vinden elke woensdagmiddag gedurende een aantal uur plaats in een lokaal dat zich bevindt 

boven het gedeelte waar de kerkdiensten worden gegeven. Toen ik de eerste keer de kerk 

betrad kreeg ik meteen een rondleiding door de kerk en liet men trots de muziekschool zien. 

Tevens werd ik  voorgesteld aan de dirigent van de band. Er werd me meteen gevraagd of ik 

niet een instrument wilde spelen. Zo was één van de eerst vragen van de docent van de 

muziekschool:  

 

‘Bespeel je een muziekinstrument? Als je wilt, kan je dat bij ons leren, we kunnen alle 

instrumenten bespelen en je kan dus kiezen welk instrument jij graag zou willen leren 

bespelen.’ 

 

Toen ik antwoordde niet te weten of ik daar in geïnteresseerd was, werd ik meteen apart 

genomen en werd me verteld dat ik niet bang hoefde te zijn en dat ik echt zou leren hoe ik een 

instrument zou moeten bespelen en het niet alleen bij religieuze liederen zou blijven.  

 

‘Wij spelen en oefenen met allerlei soorten muziek. Zo spelen we onder ander tango, jazz, 

blues en folklore liederen. Je kan alles bij ons leren, ook populaire muziek!’  

 

De band en de deelnemers van de muziekschool bestaan vooral uit mannen. Vrouwen in de 

kerk hielden zich over het algemeen in mijn ervaring meer bezig met theater en speciale 

middagen voor vrouwen.47 Zoals ik eerder aangaf zijn er veel verschillen tussen de 

pinksterkerken in Buenos Aires, ook het gebied van muziek. Alvorens ik tot de kern van 

onderzoek kom, omschrijf ik eerst de (muzikale) situatie in de IPDA.  

                                                
47 Met uitzondering van één vrouw die de muziekschool runde, bestaan de band, de muziekschool en haar 
deelnemers voornamelijk uit mannen. De vrouwen in de kerk hielden zich meer bezig met andere taken als het 
organiseren van speciale middagen voor vrouwen. De vrouwelijke jongeren, waren meer actief in theater. 
Daarnaast trok een groep jongeren waarvan de meerderheid vrouw was, wekelijks erop uit om armere mensen in 
de stad een hand toe te steken.  
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2.8 De Iglesia Pentecostal Dios es Amor, pratende of zingende pastoors? 

 

De eerste keer dat ik de IPDA opzocht duurde het even voordat ik uiteindelijk de kerk had 

gevonden. Ik had het adres van de kerk thuis opgeschreven en volgens de kaart bevond de 

kerk zich op een plein in de wijk Flores. Na een wandeling van 20 minuten arriveerde ik op 

het plein waar de kerk zich zou moeten bevinden. Het viel me op dat gaandeweg ik dichterbij 

de kerk kwam, de armoede toenam. Zo oogden de huizen steeds minder mooi, zag ik steeds 

meer zwervers op straat en nam het aantal straatprostituees toe. Eenmaal op het plein 

aangekomen liep ik eerst een rondje, waarbij ik meteen tegen twee kerken aanliep. Eén grote 

katholieke kerk en een andere protestantse kerk namen duidelijk een plek in op het plein, al 

was het al gezien de hoogte van de gebouwen. 

Na een tiental meter te hebben gelopen hoorde ik in de verte muziek. Ik besloot om 

richting de muziek te lopen, was dit dan misschien de pinksterkerk? Ik volgde het geluid van 

de muziek en op een bepaald moment bevond ik me voor een gebouw waaruit hard muziek uit 

de deuren naar buiten galmde en waar een aantal jongeren met elektrische gitaren de stoep in 

beslag namen. In eerste instantie leek het meer alsof er binnen een soort poprockconcert bezig 

was en ik vroeg me af of ik wel voor de pinksterkerk stond die ik zocht. Deze kerk zag er in 

mijn optiek in de eerste instantie niet erg als een kerk uit. Ik was eerder al naar de ADDF 

gegaan die een veel duidelijkere ‘kerkachtige’ architectuur had. Deze kerk leek echter meer 

op een soort grote kantine, een bioscoop of iets dergelijks. Toen ik beter keek zag ik dat het 

vierkante betonnen blok, met haar grote glazen wanden die de gehele voorkant in beslag 

namen, op haar muur boven de ramen, een groot beschildering had met daarop een grote 

gekleurde regenboog en daaronder in grote letters Iglesia Pentecostal Dios es Amor. Ik 

bevond me dus op het goede adres.  

Na mijn moed bij elkaar verzameld te hebben liep ik op de kerk af en zag dat de 

deuren van de kerk wijd open stonden.  Op mijn weg naar de ingang passeerde ik de jongeren 

die met hun elektrische gitaren om de nek buiten de kerk met elkaar stonden te praten. De 

ingang van de kerk was niet moeilijk te vinden, gezien het extreem harde geluid dat uit de 

wijd openstaande deuren naar buiten dreunde. Toen ik de ingang gepasseerd was liep ik 

voorzichtig de kerk in. Ik was bang dat mensen me raar zouden aankijken omdat ik tijdens een 

al gestarte reünie naar binnen liep. In de ADDF, waar ik eerder die week was geweest, waren 

mensen een stuk stipter en was er een duidelijke begin en eindtijd. Mijn zorgen bleken echter 

voor niks geweest want niemand keek raar op toen ik de kerk betrad. Bovendien zag ik 
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vervolgens hoe na mij meer mensen rustig naar binnen wandelen. Ik keek om me heen en zag 

dat de muziek die ik van buiten al hoorde geproduceerd werd door een bandje bestaande uit 

een aantal gitaristen, een meisje achter een synthesizer en het geluid van zingende mensen in 

de kerk.  

Ik merkte dat ik tijdens de reünie overvallen werd door de kracht van muziek en wat 

het met je emoties doet. Zo had ik soms bijna de neiging om de rest van de kerk te imiteren 

door luidkeels halleluja te roepen en mee te zingen met de rest. Ik werd al gauw aangesproken 

door twee vrouwen die me van alles vroegen en zeer geïnteresseerd waren in mijn 

aanwezigheid. Na enige uitleg gegeven te hebben merkte ik dat net als in de ADDF, muziek 

in deze kerk ook een centrale rol speelde. Zo gaf een van de vrouwen, een vrouw van 

ongeveer 40 jaar, gekleed in een eenvoudig uitziende jurk met daaronder sandalen mij aan,   

 

‘Heb je het naar je zin? Goede muziek wordt hier gedraaid wordt hé?! Vroeger ging ik naar 

de katholieke kerk, tot ik deze kerk ontdekte toen ik net als jij net langs de kerk liep en de 

muziek hoorde die vanuit de kerk kwam. Ik besloot na een aantal keren langs gelopen te 

hebben mijn moed bij elkaar te rapen en de kerk in te lopen. Ik verbaasde me over de 

hoeveelheid muziek in de kerk en hoe ik met muziek voor het eerst echt de heilige geest ervoer 

en besefte dat God en Jezus echt bestaan. Daarnaast vormen we  in deze kerk veel meer een 

gemeenschap en het is ook gezellig hier. Ik hou van deze kerk, de mensen, maar vooral de 

muziek, ik vind het heerlijk om te zingen en mijn emoties te kunnen uitten en dichter bij god te 

komen Dat kon in de saaie katholieke kerk namelijk niet. Hier wordt echte muziek gespeeld 

die veel meer up-to-date is, veel meer tijd in beslag neemt en veel met me doet.’ 

 

In de IPDA wordt veel muziek gespeeld tijdens de reünies. Men kent verschillende 

bijeenkomsten waarin kerkgangers muziek maken. Vaak bestonden de reünies uit een 

combinatie van zingen en preken. Het viel mij op dat zelfs de preken van de pastoor een 

muzikale tint hebben. Zo was het vaak zo dat aan het begin van bijeenkomsten de pastoor na 

een aantal rustige ballads, vaak gespeeld op een synthesizer door enkele kerkleden, zijn preek 

begon en de woorden van God verkondigde. Dit deed hij vaak onafgebroken en bijna zonder 

te ademen. Het leek soms meer alsof hij zong dan dat hij praatte en tijdens de preek voerde hij 

het volume en de snelheid van zijn woorden steeds verder op. Ik zag vaak hoe tijdens deze 

preken de kerkleden op de grond op hun knieën gingen zitten met hun handen op de stoel en 

dit afwisselden met staan daarbij een hand voor zich uit strekkende.  
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Het type gospelmuziek dat in deze kerk wordt gespeeld is soms overeenkomstig met 

de soort muziek die in de ADDF wordt gespeeld. Zo heeft men in de gospelmuziek net als in 

de ADDF, invloed van Noord Amerikaanse gospelmuziek en pop. Naast de rustige ballads, 

kent men echter ook gospelmuziek die meer neigt naar poprock. Er wordt in deze kerk 

veelvuldig gebruik gemaakt van elektrische gitaren en elektronische instrumenten zoals 

synthesizers en zo nu en dan leek het meer alsof er een poprock bandje aan het optreden was. 

Net als in de ADDF is het bespelen van muziekinstrumenten populair. Waar in de 

ADDF men een professioneel orkest kent, zijn het in deze kerk vooral jongeren die eigen 

bandjes gevormd hebben en spelen tijdens de reünies. In het komende hoofdstuk ga ik in op 

de kern van dit onderzoek, de betekenis van muziek onder pinkstergelovigen. Ik demonstreer 

daarbij eerst hoe muziek binnen de kerk centraal staat en door velen pinkstergelovigen wordt 

gezien als een middel om in contact te komen met de heilige geest. In het hierop volgende 

deel omschrijf ik hoe muziek ook wordt gebruik als evangelisatiemiddel. Pinkstergelovigen 

zetten muziek in om een groter publiek te bereiken en het woord van god te verspreiden.  
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3.  Muziek en pinkstergelovigen 
  

3. 1 Muziek en de heilige geest  

 

De eerste keer dat ik deelnam aan een reünie op een zondagmorgen in de ADDF had ik met 

Sylvia, mijn key-informant, afgesproken om van te voren elkaar te ontmoeren in de hal van de 

kerk.48 Na een warm onthaal werd ik voorgesteld aan haar nichtje Mika49 en andere 

kerkleden. Gezamenlijk met Sylvia en Mika liepen we de het deel van de kerk in waar de 

reünie zou beginnen. De kerk was inmiddels al goed gevuld en we moesten even zoeken naar 

een aantal lege plaatsen in de zaal. Het duurde niet lang of ik hoorde de eerste geluiden van 

muziekinstrumenten. Ik keek naar het podium en zag dat een grote groep muzikanten zich had 

verzameld die na een korte repetitie begon met spelen. Sylvia vertelde mij dat ik op het grote 

scherm, dat aan de zijkant van de kerk was geprojecteerd, alle songteksten van de liederen 

kon lezen en zo de mogelijkheid had om mee te zingen.50 

Voordat de pastoor überhaupt iets gezegd had begon men eerst met het spelen van een 

aantal liederen. Naast mij stonden Sylvia en haar nichtje luid mee te zingen. Halverwege het 

eerste liedje zag ik hoe de meeste kerklieden hun ogen dicht deden en de handen voor zich 

uitstrekten, alsof ze een onzichtbare hand wilden vastpakken. Het duurde niet lang of ik 

hoorde door het zingen heen, opeens gegil vanuit achter in de kerk en zag hoe een paar 

vrouwen in onverstaanbare woorden hard begonnen te praten, te schreeuwen en schrokachtige 

bewegingen maakten. Hoewel een aantal kerkleden achterom keken, bleef de meerderheid 

luidkeels meezingen. Halverwege het tweede lied zag ik hoe Sylvia en haar nichtje naast mij 

in een spontane huilbui uitbarstten, maar desondanks luidkeels ‘probeerden’ verder te zingen 

met het lied ‘Cuan Hermoso eres Jesus’ (Hoe mooi ben je Jezus).  

Gegil, gehuil, gezang, halleluja’s, ik vroeg me af hoe muziek zoveel emoties kon 

oproepen. Ik had gelezen dat pinkstergelovigen veel gebruik maken van muziek en dat het 

niet ongebruikelijk was dat men tijdens het zingen volluit de emoties laat gaan. Spreken in 

tongen, huilen, schreeuwen, was men in contact met de heilige geest? 

                                                
48 In mijn eerste bezoek aan de ADDF ontmoette ik Sylvia. Sylvia was werkzaam achter de informatiebalie 
werkzaam en uitnodigde mij uit om een keer een reünie te volgen.  
49 Mika, een meisje van 21 jaar, werd later in mijn onderzoek één van de belangrijkste key-informaten.  
50 Ik bevestig hierbij de uitspraak van Edward Foley die stelt dat ‘more predictable worship orders emerged over 
the decades in all Pentecostal Denominations. This had tended to decrease the improvised spontaneous singing 
of the older days and increase singing from published musical sources and prepared anthems’ (Foley 2000: 
236). In de ADDF wordt gebruik gemaakt van voorgeschreven liederen waarvan de songteksten op een groot 
scherm worden geprojecteerd.  
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Muziek vormt een integraal onderdeel binnen pinksterkerken. Earl Miller en Tetsunao 

Yamamori stellen dat ‘whether in a storefront building with bare fluorescent tubes or hanging 

from the ceiling in a theater with a sophisticated sound system, the heart of Pentecostalism is 

the music’ (Miller, Yamamori 2007 :23). In zowel de ADDF als in de IPDA staat muziek 

centraal tijdens de reünies. In elke bijeenkomst wordt muziek gespeeld en vaak hebben zelfs 

de preken van de pastoors een muzikale inslag. Zo viel het me op dat vooral in de IPDA de 

pastoors op een zangerige wijze  preekten, daarbij luidkeels toegezongen en toegeroepen door 

de kerkgangers met woorden als Halleluja! Ik bevestig daarbij Harvey Cox’ bevindingen die 

stelt: ‘The first thing most visitors to Pentecostal Churches notice is not only that the music is 

integral rather than peripheral, but even the prayers and the sermons have musical lilt’ (Cox 

1995: 121).  

Het is onder ander muziek waarmee pinksterkerken zich onderscheiden van andere 

kerken. Er is ruimte voor emotionele en fysieke expressie en muziek vormt een groot 

onderdeel in het gemeenschapsgevoel. Yonne van der Pijl stelt dat in Suriname veel mensen 

zich kunnen identificeren met het pinkstergeloof vanwege ‘the available room for manoeuvre, 

i.e. room for their own emotional and bodily expression with regard to language, songs, 

music, dance and trance. Therefore identification and expression are, besides the above-

mentioned aspects of continuity or reinterpretation, considered as important elements in (the 

explanation of ) the popularity of P/C in Suriname’ (Van der Pijl 2010: 189). Niet alleen de 

identificatie en expressie vormen aspecten van de aantrekkelijkheid van het pinkstergeloof. Ik 

heb waargenomen hoe muziek in de kerken voor veel pinkstergelovigen ook een vorm van 

vermaak is. Men geniet van de muziek die gespeeld wordt in de kerken. Zo gaf één van mijn 

informanten in de IPDA mij aan: 

 

‘Vroeger bezocht ik een andere kerk. In deze kerk werd ook wel gezongen, maar op een 

minimaal niveau en vaak had ik het gevoel alsof ik meer naar begrafenismuziek luisterde. 

Voor zover de muziek al gevoelens opwekte stopte men al met spelen en de weinige gevoelens 

die de muziek bij me opriep waren een gevoel van depressiviteit en neerslachtigheid. In deze 

kerk zingen we langer, vaker en is de muziek vrolijker. Ik geniet van de muziek die hier 

gespeeld wordt. Ik kan mijn gevoelens uiten, deze muziek raakt me. Ik voel me sterker 

wanneer ik hard mee zing en voel de kracht van de muziek terug in mijn lichaam.’ 

 

Zoals bovenstaande citaat duidelijk maakt, kan muziek gevoelens oproepen. Het luisteren naar 

muziek kan mensen diep raken en leiden tot bepaalde emoties. Ik maak hierbij graag gebruik 
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van de term ‘deep listening’.51 Ik deel de mening met Judith Becker die aan de hand van ‘deep 

listening’ verder refereert naar  personen die zij verwoord als ‘deep listeners’. Volgens 

Becker zijn dit ‘persons who are profoundly moved, perhaps even by tears, by simply 

listening to a piece of music. Everyone knows such a person’ (Becker 2004: 2). Zoals Becker 

duidelijk maakt, kent iedereen wel zo iemand in zijn of haar buurt. Zo ken ik zelf mensen die 

bij het horen van bepaalde muziek spontaan geëmotioneerd raken en in een soort ‘nearness to 

trance’ komen (Ibid: 2). Het is onder de pinkstergelovigen dat ‘deep listening’ centraal staat 

en men niet tot een ‘nearness to trance’ komt, maar daadwerkelijk in een soort trance kan en 

vaak tracht te komen. Het is de muziek die de emoties in gang breng onder de 

pinkstergelovigen. ‘Music touches the emotions. It is populist in tone and instrumentation. 

And the lyrics give voice to the feelings – the pain, the joy, the hope for a new life. Indeed it’s 

even hard for middle-ages researches to enter a Pentecostal service without doing a little 

tapping (Miller & Yamamori 2007: 24).’ Net als Donald Miller en Tetsunao Yamamori 

ervoer ik dezelfde gevoelens bij het horen van de muziek en haast zangerige toon waarop de 

pastoor in de IPDA sprak.  

Zo stond ik op een zondagochtend in de kerk en hoorde hoe de woorden van de 

pastoor door de kerk heen galmden waarna men lang muziek begon te maken. Bij het horen 

van de muziek en het zien van de mensen om me heen die stonden te juichen, te huilen en te 

schreeuwen, ervoer ik zelf ook een onbeschrijfelijk gevoel van binnen. Enerzijds kreeg ik de 

rillingen over mijn lichaam bij het zien en horen van zo een vreemde gewaarwording, 

anderzijds werd ik meegetrokken in de opzwepende teksten van de pastoor en het zingen en 

dansen van het kerkpubliek en had ik af en toe bijna de neiging om hard halleluja te 

schreeuwen en mee te dansen.    

 Muziek in de kerk is voor veel pinkstergelovigen die ik sprak niet alleen een onderdeel 

waarin hun kerk zich van vele andere kerken onderscheidt. Het vormt voor vele 

pinkstergelovigen hét medium om in contact te komen met de heilige geest. ‘Pentecostal 

music is spirited and energetic with the expressed desire to experience the Holy Spirit’s 

presence’ (Foley 2000: 236). In beide pinksterkerken die ik bezocht gaven mijn informanten 

aan hoe men door muziek in contact probeert te komen met de heilige geest. Zo stelde Ana, 

één van mijn informanten in de IPD:  

 
                                                
51‘Deep listening involves going below the surface of what is heard and also expanding to the whole field of 
sound whatever one’s usual focus might be. Such forms of listening are essential to the process of unlocking 
layer after layer of imagination, meaning, and memory down to the cellular level of human experience’ (Pauline 
Oliveros in Becker 2004: 2).  
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‘Muziek speelt de belangrijkste rol binnen de reünies. Wanneer wij in de kerk zijn dan 

proberen we door middel van muziek dichter bij de heilige geest te komen. Door allen hard 

mee te zingen, met zoveel passie en emotie, komen we dichter bij god. Het is belangrijk dat 

iedereen meedoet, met zoveel kracht komt de heilige geest en ervaren we zijn aanwezigheid.’ 

 

Tijdens de reünies ervoer ik hoe tijdens het zingen en het spelen van muziek, men soms in een 

soort trance terecht kwam en het was niet raar dat men op dit soort momenten in tongen begon 

te spreken of hard begon te huilen of lachen. Men bidt, zingt en preekt in de kerken om in 

contact te komen en de giften van de heilige geest te ervaren. Volgens Becker is het 

pinkstergeloof enorm afhankelijk van muziek (Becker 2004: 97). Muziek speelt volgens haar 

een structurerende rol: 

 

‘Pentecostalism constitutes a faith that is dependent on music to structure it’s religious 

services and to validate its system of beliefs by provoking intense emotional reactions within 

its most devout practitioners, leading them to “testify”. To dance in the Spirit, to be possessed 

by the Holy Ghost, is demonstration that one is accepted into the congregation of those 

blessed beings who will experience the final act of the history, the reappearance of Jesus 

Christ and the establishment of the Kingdom of God on earth. Music is the driving force 

behind emotional apotheosis’  (Becker 2004: 97).   

 

Becker legt de nadruk op  het tonen van het in bezit genomen te zijn door de heilige geest. Het 

in contact zijn met de heilige geest kan leiden tot de ontvangst van individuele giften. Ik haal 

hierbij graag het woord ‘healing’ aan (Miller & Yamamori 2007: 24). Door in contact te 

komen met de heilige geest kan men gevoelens van ‘healing’ ervaren. Het is zoals Miller en 

Yamamori duidelijk maken, niet duidelijk of dergelijke ‘super natural healingprocesses’ 

daadwerkelijk plaatsvinden, ‘surely healing is sometimes a product of the placebo effect‘ 

(Miller & Yamamori 2007: 24). Echter vormt het voor vele pinkstergelovigen een bewijs dat 

‘Christianity is true and that this is the place where they should anchor their spiritual 

commitment’ (Ibid: 24). In bepaalde pinksterkerken als de Cumbre Mundial de Los Milagros 

vormen ‘healing-processen’ een belangrijk onderdeel van de diensten.52 Zo was ik zelf 

                                                
52 Deze kerk is door de landelijk bekende pastoor Hector Gimenez opgericht en kent inmiddels door het hele land 
heen en tevens in het buiten land 210 kerken. Men heeft een eigen tv-kanaal en een eigen radiostation. 
(http://www.pastorgimenez.com/) 
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aanwezig bij een bijeenkomst in een apart afgehuurde ruimte in een Sheraton hotel waarbij de 

pastoor mensen ‘genas’ van onder andere ziektes en drugsverslavingen.53 

Hoewel ik ondervonden heb dat het in contact komen met de heilige geest voor vele 

pinkstergelovigen van belang is, doen eerder gegeven visies niet altijd eer aan de situatie en 

zijn deze in sommige gevallen te kort door de bocht. Niet alle pinkstergelovigen in 

bijvoorbeeld de ADDF zijn zo nadrukkelijk bezig met het bewijzen van het in bezit genomen 

te zijn door de heilige geest en het zoeken naar bewijzen. Zo waren er kerkleden die mij 

aangaven niet specifiek bezig te zijn met het bereiken van contact met de heilige geest en het 

zoeken naar bewijs dat deze echt bestaat. 

 Muziek is niet alleen een manier om met de heilige geest in contact te komen en God 

te aanbidden, het is ook vermaak en men is niet altijd nadrukkelijk op zoek naar een zoals 

Becker het omschrijft, ‘testification’ (Becker 2004: 97). ‘Pentecostal worship is fun and 

inviting. It’s sometimes more like a rock concert than a church’ (Alexander 2009: hoofdstuk 

2). Muziek, maar ook rituelen als ‘healing’ binnen het pinkstergeloof, hebben ook een groot 

‘entertaining’ aspect in zich. Zo stelt Antropologe Yvonne van der Pijl dat in Suriname ‘The 

musical performances and the spectacle — especially towards the end of the meeting when 

miraculous healings may take place —offer more than a few an affordable evening out’ (Van 

der Pijl 2010: 190). Het vermaakaspect van muziek in pinksterkerken moet niet onderschat 

worden. Tijdens de veldwerkperiode sprak ik met meerdere kerkgangers die aangaven te 

genieten van de muziek die wordt gespeeld in de kerken. Zo raakte ik in één van mijn eerste 

bezoeken bij de IPDA in gesprek met een meisje van een jaar of twintig die mij vertelde: 

 

‘Ik vind het heerlijk om mee te zingen en spelen met de muziek in deze kerk (IPDA). Ik kom 

ook naar deze kerk omdat ik het gewoon fantastisch vind om naar deze muziek te luisteren. , 

Het gaat hier echt professioneel aan toe. Het is soms meer alsof ik bij een poprockconcert 

aanwezig ben. Het leuke echter is daarbij bovendien dat je hier niets hoeft te betalen en we 

een echte hechte gemeenschap vormen.’ 

 

In het bovenstaande stuk heb ik beschreven hoe muziek centraal staat binnen de kerken en 

voor vele pinkstergelovigen enorm van belang is. Muziek is het medium om in contact te 

komen met de heilige geest en zijn aanwezigheid te voelen. Daarnaast is muziek voor veel 

pinkstergelovigen ook een vorm van vermaak. Men ervaart plezier tijdens het luisteren naar 

                                                
53 De Cumbre Mundial de los Milagros is door pastoor Hector Gimenez opgericht (www.hectorgimenez.com).  
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en het zingen van muziek. Muziek bindt mensen met elkaar en zorgt voor een 

gemeenschapgevoel. Pinksterkerken in Buenos Aires gebruiken muziek ook als 

evangelisatiemiddel. In hoofdstuk 4 ga ik dieper in op de manieren waarop pinkstergelovigen 

van de ADDF en de IPDA muziek in zetten om een groter publiek te bereiken. Voordat ik 

omschrijf hoe men muziek gebruikt, acht ik het van belang om eerst dieper in te gaan op de 

wijze waarop pinkstergelovigen kijken naar non-religieuze muziek en haar verhouding tot de 

eigen muziek.  

 

3.2 De wereld van God en de Duivel 

 

 Eén van de universeel gedeelde karakteristieken van het pinkstergeloof is de zogeheten 

‘dualty of the Pentecostal world-view’ (Droogers 2001: 45). Pinkstergelovigen hebben over 

het algemeen een dualistisch beeld van de wereld. Aan de ene kant is dat de wereld van God 

en haar volgers, aan de andere kant van de duivel en zijn aanhangers.54 Door conversie wordt 

de bekeerling gered van de wereld van de duivel. ‘Both in the social and the personal sense, 

the convert takes sides in the war that is said to wage between these two parts of the world. In 

comparison to the evil world, the believer in fleeing from its sinfulness, is seen to have taken 

the right decision. Once this fundamental choice has been made, the convert's life becomes 

both transparent and comprehensible’ (Droogers 2001: 45). Deze ervaring, deze juiste keuze, 

dient niet enkel tot zichzelf gehouden te worden. Hoe meer mensen bekeerd zullen zijn, hoe 

verder de duivel verdreven zal worden en hoe beter de wereld zal worden. Muziek kan daarbij 

een middel zijn om een groter publiek te bereiken en mensen te bekeren.55 

 Voor veel Argentijnen is God nog steeds de grootste macht op aarde en toegang tot 

deze macht is voor sommigen noodzakelijk om een goed leven te leiden. Vooral in tijden van 

tegenslag is het voor veel Argentijnen belangrijk om op een manier de macht van god te 

ervaren (Davies 2006: 4). Juist binnen het pinkstergeloof is er door onder andere het gebruik 

van muziek en door de tussenkomst van pastoors, de mogelijkheid om direct contact met de 

heilige geest te ervaren. Aspecten van het pinkstergeloof als ‘healing’ en ‘exorcisme’ spelen 

daarbij in sommige pinksterkerken een belangrijk onderdeel. Pastoren in neo-pinksterkerken56 

als de IPDA spelen hierin een belangrijke rol en zijn in zekere zin een soort ‘spiritual power 

                                                
54 Mariz 2000 : 44; Marshall-Fratani  2001: 35; Oosterbaan 2010: 240; Vásquez 1998: 93.  
55 In hoofdstuk 4 wordt dieper ingegaan op het inzetten van muziek als evangelisatiemiddel.  
56 De meer recentere nieuwe kerken als de IPDA worden benoemd als neo-pinksterkerken. In deze kerken 
hebben onderdelen als exorcisme en healing een groter aandeel tijdens de diensten dan in  de oudere ‘klassieke’ 
pinksterkerken.  
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brokers’. This connects with certain Argentine worldview assumptions active at the level of 

popular religion. For the majority of Argentine people God is the ultimate source of all 

power, and access to this power is necessary to live a good life. Particularly when things go 

wrong it is essential to somehow tap into God’s power’ (Davies 2006: 4). 

Binnen het pinkstergeloof worden tegenslagen en negatieve praktijken als 

bijvoorbeeld het prestigegedrag van mannen in het drinken van alcohol, pornografie en 

populaire katholieke rituelen vaak gezien als werk van de duivel (Robbins 2004: 129). De 

conceptuele scheiding tussen de wereld van God en de wereld van de duivel wordt door 

pinkstergelovigen vaak op de lokaliteit ‘toegepast’. Zo benadrukken verscheidene 

antropologen hoe pinksterkerken in staat zijn zich goed aan te passen aan de locale situatie 

door zich bijvoorbeeld juist af te keren tegen bepaalde locale culturele praktijken.57 Het lijkt 

alsof het pinkstergeloof, daar waar het zich introduceert, in staat is om bestaande religieuze 

ontologie te integreren in een dualistisch perspectief. Daarbij wordt een duidelijke scheiding 

gemaakt tussen bestaande locale religieuze ‘signs and symbols and/or embodied dispositions’ 

(Oosterbaan 2010: 16). Ook op het gebied van muziek kunnen pinkstergelovigen deze 

conceptuele scheiding tussen het ‘goede’ van God en het ‘kwade’ van de duivel doortrekken. 

Zo laat Oosterbaan zien hoe in de favelas van Rio de Janeiro bepaalde muzieksoorten met 

bijbehorende rituelen en praktijken als duivels worden bestempeld en afgekeurd (Oosterbaan 

2010: 92). Het luisteren naar bepaalde muzieksoorten vormt een gevaar en moet het liefst 

vermeden worden.  

Waar in andere delen van de wereld een groot onderscheid gemaakt wordt tussen de 

duivel en god, lijkt dit in Argentinië minder het geval te zijn. Er zijn verhalen in de 

Argentijnse folklore waarin de duivel wordt vernoemd. Voor de meeste Argentijnen, 

waaronder veel pinkstergelovigen zijn deze echter, ‘just that, folk tales, not something that 

impinges upon their lives, and so they maintain the ideas of devil and demons as theoretically 

tenable but distant’ (Davies 2006: 5). In de ADDF is men minder bezig met de duivel en 

demonen. Hoewel er niet ontkend wordt dat deze aanwezig kunnen zijn, gelooft men minder 

in het bezeten zijn door de duivel. Dit is een substantieel gegeven omdat dit lijkt door te 

werken in de liberalere houding van deze kerk ten opzichte van non-religieuze muziek.  

In de IPDA is het bestaan van de duivel meer erkend. In deze kerk, maar tevens in de 

United Church of the Kingdom of God, beide van oorsprong Braziliaanse kerken, ‘they try to 

facilitate the incorporation of new codes of religious experiences. As a whole, they give 

                                                
57 Oosterbaan 2010: 16; Droogers 2001: 47; Van der Pijl 2010: 180; Robbins 2004: 117. 
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meaning to meaning to deliverance from (resolution from) evils in a socio-cultural context in 

which the possible enemy is not mainly ‘macumba’ or ‘candomblé’ (Seman & Oro 2001: 188). 

De pastors in deze kerken proberen de Afro-Braziliaanse namen die het gemakkelijker maken 

de duivel te erkennen, te adopteren in de kerk. Deze adopties helpen bij de ‘reinvention of the 

demonic by recuperating and amplifying the weak or dormant figure of the devil in the Argentine 

imaginary (Seman & Oro 2001: 188). De adopties waarmee de duivel als het ware wordt 

‘herontdekt’, zorgen voor grote verschillen in de wijze waarop de IPDA en de ADDF zich 

verhouden tot non-religieuze culturele vormen. Deze non-religieuze culturele vormen als 

bijvoorbeeld armoede, geweld maar ook non-religieuze populaire muziek spelen een groot 

onderdeel in het dagelijks leven van mensen. In het komende stuk schets ik hoe 

pinksterkerken zich verhouden tot deze non-religieuze vormen. Het is juist in relatie tot deze 

vormen dat het pinkstergeloof in Buenos Aires haar vorm krijgt. Allereerst richt ik me daarbij 

armoede, zo lijk het alsof het pinkstergeloof gerelateerd is aan klasse. Vervolgens richt ik me 

op muziek. Pinksterkerken maken gebruik van deze vormen door ze te incorporeren in de 

kerk, maar er zijn verschillen in de wijze waarop.  

 

3.3 Armoede en pinkstergelovigen 

 

Het pinkstergeloof is in Argentinië vooral populair onder de lagere sociaaleconomische 

klassen. In de pinksterkerken die centraal staan in dit onderzoek lijkt dit voor een groot deel 

ook op te gaan. Er zijn echter verschillen in de sociaaleconomische situatie van de 

kerkgangers. Zo lijkt het alsof er in de IPDA meer Bolivianen en Peruvianen aanwezig zijn en 

lijkt de sociaaleconomische situatie van de kerkgangers lager dan die van het kerkgaande 

publiek van de ADDF.  Het kerkgaande publiek van de ADDF is daarnaast meer woonachtig 

in verschillende delen van de stad, waaronder ook buurten waarin mensen van middenklasse 

woonachtig zijn. Het kerkgaande publiek van de IPDA woont daarentegen meer in de 

omliggende armere buurten van de kerk. In beide pinksterkerken speelt armoede vaak een 

onderdeel van de diensten. Zo wordt er tijdens de diensten in de ADDF vaak stilgestaan bij 

armoede en worden er collecties gehouden om armere mensen te helpen. Daarnaast gaat een 

groep kerkgangers elke week op pad naar armere buurten om mensen een helpende hand toe 

te steken door onder andere voedsel en andere goederen te verstrekken. Sommige 

kerkliederen zijn op deze wijze in contact gekomen met de kerk waarna ze besloten om zich 

te bekeren tot het geloof. Daarnaast vormt ’prosperity preaching’ in beide kerken soms een 

onderdeel van de diensten (Seman & Oro 2001: 192). Pastoors besteden aandacht aan 
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armoede in hun preken. Zo wordt onder andere benadrukt dat welvaart men tegemoet zal 

komen wanneer men trouw is aan God, de doctrines van het geloof naleeft en donaties doet 

aan onder andere de kerk. In de IPDA neemt prosperity preaching een groter tijdsdeel van de 

diensten in beslag.  

Het voorruitzicht op een betere toekomst kan voor veel pinksterleden van belang zijn. 

Veel pinkstergelovigen hebben dagelijks te maken met armoede en andere negatieve 

praktijken. Het pinkstergeloof kan voor armere mensen aantrekkelijk zijn. Zo sprak ik met 

Jorge, een kerkganger van de IPDA die mij vertelde hoe belangrijk de kerk voor hem is.  

 

‘Ik woon sinds nu sinds een aantal jaar in Argentinië. Ik kom oorspronkelijk uit Bolivia uit 

een klein dorpje vlakbij de grens van Argentinië. Omdat er weinig arbeidsmogelijkheden 

waren in die tijd besloot ik samen met mijn vrouw naar Buenos Aires te trekken, in de 

verwachting dat er meer werkaanbod zou zijn. Het viel me in eerste instantie erg tegen hier 

aan te komen. Ik kende niemand en mijn vrouw en ik misten onze vrienden en familie enorm in 

het begin. Daarnaast lijkt het ook alsof Argentijnen niet zo dol zijn op ons volk. Er wordt niet 

altijd goed over ons gepraat. Ik hoor mensen vaak negatieve dingen over Bolivianen zeggen, 

dat we arm zijn, niet willen werken, dik zijn en noem maar zo op. Uiteindelijk runnen mijn 

vrouw en ik nu een klein winkeltje waar we groente en fruit verkopen. Het is hard werken, 

maar we kunnen nu in ieder geval rond komen en we hebben een dak boven ons hoofd. Ik 

moet zeggen dat ik veel steun heb gehad aan de mensen in deze kerk. Ik had toen ik hier 

aankwam echt het gevoel alsof god niet meer met me was, alsof de duivel aan het werk was. Ik 

vond geen werk, ervoer racisme en had echt een rot tijd. Op een dag sprak ik echter met mijn 

vorige buurman, tevens een Boliviaan, die mij vertelde over deze kerk en samen met mijn 

vrouw ben ik uiteindelijk een keer meegegaan. We hebben veel gehad aan deze kerk en ik heb 

het gevoel alsof god weer aan mijn zijde staat sinds ik naar de kerk ga. Zo voelde ik tijdens 

één van de eerste keren dat ik in de kerk aanwezig was en meezong met de muziek de 

aanwezigheid van de heilige geest. Het was door muziek en door de pastoor dat ik voelde hoe 

de heilige geest terug was in mijn leven was en achter me stond. Sindsdien ging alles beter, ik 

vond werk, een beter onderkomen en kreeg vrienden in de kerk en voelde me voor het eerst 

meer thuis.’ 

 

Uit het gesprek met Jorge wordt een aantal aspecten duidelijk. Allereerst dat het ervaren van 

de heilige geest voor hem enorm van belang was. Het is muziek waarbij veel 

pinkstergelovigen de aanwezigheid van de heilige geest ervaren. Daarnaast kreeg Jorge 
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vrienden in de kerk. Jorge werd onderdeel van een gemeenschap waarmee hij zich kon 

identificeren en waarbij zich thuis kon voelen. De vaak hechte gemeenschappen, de intensieve 

rituele diensten en de collectief gedeelde en aangemoedigde morele code van leven binnen het 

pinkstergeloof, kunnen voor velen een gevoel van richting geven. Juist voor armere 

stadsmigranten als Jorge, vervreemd van hun vaak hechte sociale netwerk in de rurale 

woonomgeving, kan dit enorm belangrijk zijn (Robbins 2004: 123-124). Sommige academici 

geven aan dat het pinkstergeloof vooral groeit in gebieden waar neoliberale krachten de 

capaciteit van liberale democratische staten om gezondheidszorg, educatie en welzijn te 

bieden, teniet hebben gedaan (Comaroff & Comaroff 2003: 121). In de case van Jorge wordt 

duidelijk dat het pinkstergeloof voor sommigen een manier is om te kunnen omgaan met 

armoede en andere negatieve praktijken. Hiermee lijkt het voorbeeld van Jorge 

overeenkomsten te hebben met andere pinkstergelovigen in Zuid-Afrika en Latijns-Amerika. 

Samuel Vásquez stelt dat voor arme migranten in Zuid-Afrika die te maken hebben met 

armoede en een gemis van succes, het door de pinksterkerken verbeelde beeld van wat het 

betekent om mens te zijn, hen gereedschap biedt waaruit zij hoop putten voor een betere 

toekomst. Deze verbeelding biedt voor vele stedelijke migranten een manier om te kunnen 

omgaan met de spanningen van een gemondialiseerde wereldeconomie die systemen van 

uitsluiting en oneerlijke verdeling in de derde wereld veroorzaakt (Vásquez 2009: 273). 

Hoewel ik van mening ben dat men meerdere aspecten moet bekijken wil men de 

populariteit van het pinkstergeloof kunnen begrijpen lijkt het alsof het pinkstergeloof ook 

gerelateerd is aan klasse. Het pinkstergeloof in Buenos Aires kent een grote groep  aanhangers 

onder de lagere sociaaleconomische lagen van de maatschappij.58 Pinksterkerken in Buenos 

Aires weten deze armoede te incorporeren in de kerk. Het pinkstergeloof kan voor vele 

armere Argentijnen een manier zijn om te kunnen omgaan met het soms gecompliceerde 

leven dat vaak bij armoede komt kijken. Zo had men het in de IPDA regelmatig over de 

aanwezigheid en de kracht van de heilige geest, die men vervolgens relateerde aan het soms 

harde leven in de villas. Daarbij zijn parallellen te trekken naar het gecompliceerde leven van 

pinkstergelovigen in de favelas (Oosterbaan 2006: 247). Niet alleen zaken als armoede, 

geweld en negatieve praktijken worden in de kerkdiensten geïncorporeerd.59 Zo wordt ook 

                                                
58 Zie tabel hoofdstuk 1. In deze tabel kan men een correlatie vinden tussen sociaaleconomische omstandigheden 
en het aantal religieuze aanhangers. Onder de evangelicos, waar de pinkstergelovigen onder vallen, is dit 
percentage aanzienlijk hoger.  
59 Sommige pinksterkerken bezitten een eigen krant en radiostation waarin vaak negatief nieuws wordt 
gepubliceerd. Dit nieuws wordt gebruikt om extra aandacht te richten op het goede dat het geloof biedt en het 
slechte waarin men verzeild kan raken indien met niet meer één is met god.  
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non-religieuze muziek behandeld in de kerk en in sommige gevallen gerelateerd aan armoede 

en bepaalde negatieve praktijken.  

 

3.4 Muziek en de IPDA 

 

Pinkstergelovigen maken zoals ik in paragraaf 3.2 omschreef een conceptuele scheiding. Deze 

scheiding wordt in zekere zin ook doorgetrokken op het gebied van muziek. Zo maakt men 

een onderscheid tussen de eigen religieuze muziek, música cristiana, en non-christelijke 

muziek die vaak música popular of música mundana wordt genoemd.60 Beide kerken maken 

een conceptueel onderscheid op onder andere het gebied van muziek, maar er zijn verschillen 

in de wijze waarop men kijkt naar de wereld ‘del mundo’. In de IPDA ligt de nadruk veel 

meer op het breken met het verleden en het afzetten tegen de wereld van non-religieuzen. 

Men bekeert zich en behoort nu tot de ‘goede’ wereld, de wereld van God.  Door de conversie 

en het volgen van de doctrines en praktijken van het pinkstergeloof ligt welvaart in het 

verschiet. Het is belangrijk om te breken met oude levensstijlen en praktijken die in sommige 

gevallen als duivels worden gezien.  Op het gebied van muziek is deze lijn door te trekken. Zo 

is men in de kerk veel strikter met het beluisteren van non-religieuze muziek. Men keurt het 

luisteren van bijvoorbeeld de in hoofdstuk 2 genoemde populaire muzieksoorten als cumbia 

villera en cuarteto in veel gevallen af.61 Het is juist dit type muziek waarmee veel 

pinkstergelovigen die in de villas wonen, dagelijks mee in aanraking komen.  

Hoewel ik van mening ben dat in Buenos Aires minder dan bijvoorbeeld in de favelas 

van Rio de Janeiro duidelijke scheidingen en identificaties aanwezig zijn bij bepaalde 

muzieksoorten (Oosterbaan 2010: 85), worden er door veel pinkstergelovigen in de IPDA 

desondanks bepaalde levensstijlen geassocieerd met diverse muzieksoorten. Zo keurt men 

vooral het luisteren van cumbia villera af. Cumbia villera is duivelse muziek, het luisteren 

naar deze muziek moet vermeden worden. Daarmee keren pinkstergelovigen zich af van veel 

andere inwoners in de villas waaronder dit type muziek enorm populair is. In een gesprek met 

                                                
60 Tijdens dit onderzoek heb ik veel verschillende beschrijvingen gehoord waarmee men de eigen kerkelijke 
muziek onderscheidde van non-religieuze muziek. Andere bewoordingen voor het conceptuele onderscheid 
waren onder andere música del Mundo, música pentecostal, música secular en música religiosa. Ik benadruk 
daarbij dat het soms lastig is om te bepalen wat non-religieuze muziek is en niet. Zijn liedjes waarin niet wordt 
gezongen bijvoorbeeld non-religieus? In dit onderzoek versta ik onder christelijke muziek, muziek waarin het 
christendom centraal staat en waar men de heilige geest vereert. Daarnaast moet aangegeven worden dat de 
duivel minder aanwezig is in bepaalde Argentijnse pinksterkerken en men in de conceptuele scheiding minder de 
nadruk legt op de aanwezigheid van de duivel.  
61 Bepaalde muzieksoorten worden minder afgekeurd indien deze christelijk is.   
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een lid van de IPDA vroeg ik naar zijn mening over bepaalde muzieksoorten als cumbia 

villera, 

 

‘Vroeger toen ik nog niet naar de kerk ging, hing ik veel op straat en luisterde ik graag naar 

cumbia villera. Ik kon me toen erg identificeren met de muziek. Zo werd er gezongen over ons 

leven in de villas, over drugs, armoede, vrouwen. Ik vond het ook gewoon stoer om te 

luisteren en cumbia was een onderdeel van mezelf. Mijn vrienden en ik luisteren veel naar 

deze muziek als we op straat hingen en werden soms ook geïnspireerd door de songteksten 

van de liederen. Als ik terug kijk naar die periode dan heb ik steeds meer het gevoel alsof de 

duivel met me aan het werk was en ook in de muziek. Nu luister ik gelukkig niet meer naar die 

muziek. Ik luister het liefst alleen nog maar naar christelijke muziek, ik ervaar de heilige geest 

en put kracht uit de muziek. Het luisteren van deze muziek is voor mij ook een manier om God 

te laten zien dat ik trouw ben en ik luister niet meer naar die satanse muziek. ’ 

 

Luister je alleen nog maar naar christelijke muziek? 

 

‘Ja, ik probeer zoveel mogelijk naar christelijke muziek te luisteren. Wanneer ik thuis ben zet 

ik meestal de radio aan, die afgestemd staat op een christelijke radiozender62 of ik zet cd’s op 

van christelijke artiesten. Ik denk dat bijna negentig procent van alle muziek die ik luister 

christelijk is. De overige tien procent gaat het om muziek die ik bij mijn ouders hoor, mijn 

broer, of als ik op straat loop. Ik vind dat wel vervelend en luister liever niet, of ik probeer 

mijn aandacht op andere dingen te focussen. Als ik zelf weer alleen ben dan zet ik gauw mijn 

eigen muziek op.’ 

 

In de IPDA is de nadruk op het luisteren van de eigen christelijke muziek groter en is men 

angstiger voor het luisteren van non-religieuze muziek. Ik sprak met kerkleden die mij 

aangaven wel eens te luisterden, maar vooral om verstand te krijgen van muziek die ze niet 

moeten luisteren. Zo hoorde ik een aantal keer ‘Hoe kan je weten wat niet goed voor je is, als 

je niet weet waar het over gaat? Het is voor ons belangrijk om te weten wat goed is en niet.’  

De nadruk ligt in deze kerk veel meer op het breken met oude rituelen en praktijken die als 

zondig en duivels worden gezien, onder andere het luisteren naar bepaalde muziek. Hoewel ik 

                                                
62 Verscheidene pinkstergelovigen van beide kerken gaven aan naar zenders te luisteren als FM 91.1 en FM 
102.9, waarop broadcasts te horen zijn waarin het pinkstergeloof centraal staat. Zo kan men luisteren naar  
preken van pastoors en evangelische muziek.   
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aangeef dat ik niet in staat ben een volledig representatief en betrouwbaar beeld weer te 

geven, lijkt het alsof de sociaaleconomische status van deze pinkstergelovigen een grote rol 

speelt. Men is nadrukkelijker bezig met het ‘hergeboren’ te worden en de doctrines van de 

kerk te volgen. De nadruk ligt meer op het loslaten van het verleden. Het loslaten van muziek 

waar men vroeger naar luisterde vormt daar een onderdeel van. Een aantal keer gaven 

kerkleden mij bijvoorbeeld aan dat je als je bepaalde muziek als bijvoorbeeld cumbia villera 

en cuarteto luistert, je God beledigt en in zee gaat met de duivel. Door het luisteren naar 

bepaalde muzieksoorten kan men bezeten raken door de duivel en zullen negatieve praktijken 

een gevolg zijn. Armoede, geweld, criminaliteit en andere negatieve vormen waarmee veel 

pinkstergelovigen dagelijks worden geconfronteerd worden op deze wijze onder andere 

gerelateerd aan het luisteren van non-religieuze duivelse muziek.  

Er zijn door onder andere de incorporatie van de duivel in de kerk, duidelijke 

verschillen tussen pinksterkerken. Zo is men in de  ADDF minder bezig met de duivel en 

wordt er anders gekeken naar bepaalde non-religieuze culturele vormen als non-religieuze 

muziek. In het komende stuk wordt gekeken naar deze kerk en haar houding ten opzichte van 

non-religieuze muziek.  

 

3.5 De ADDF, volledige vrijheid in muziek? 

 

In de ADDF heeft men net als in de IGPA een conceptuele scheiding in de eigen christelijke 

muziek en de música pópular. Hoewel er een scheiding is gemaakt, is het publiek in deze kerk 

veel vrijer in het beluisteren van muziek. Zo werd ik op een zondagmiddag na een reünie 

uitgenodigd door Sylvia, één van mijn key-informanten, om bij haar thuis mee te lunchen. Na 

eerst in de kerk van iedereen afscheid genomen te hebben liepen we naar haar auto en na enig 

proppen bevonden we ons met ons zessen in haar auto. Ik bevond me op de achterbank naast 

haar nichtje en haar twee zonen terwijl Sylvia aan het stuur zat met haar  moeder naast zich. 

Het was de eerste keer dat ik me bevond tussen mijn informanten buiten de kerk en ik was 

benieuwd en nieuwsgierig naar hoe men zou wonen en hoe men zich buiten de kerk gedroeg. 

Het eerste wat Sylvia deed nadat we de auto gestart hadden was de radio hard aanzetten en 

binnen een mum van tijd klonk het geluid van reggaeton hard door boxen in de auto. Ik 

verbaasde me enorm over de muziekkeuze en het feit dat men hier naar luisterde. Na een tijdje 

werd ik nog meer verrast toen het hele gezin, uitgezonderd van Sylvia’s moeder, het volume 

nog harder zette en luidkeels begon mee te zingen. Ze vroegen mij wat ik van deze muziek 

vond en ik antwoordde dat ik reggaeton enorm leuk vond. Na dit geantwoord te hebben 
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haalde haar zoon meteen zijn mobiel uit zijn broekzak en liet me allerlei reggaeton muziek 

horen. Hij vroeg me vervolgens of ik ook van cumbia hield, waarop ik antwoordde nog niet 

echt bekend met de muziek te zijn waarop hij meteen zijn cumbia-speellijst tevoorschijn 

haalde en allerlei cumbia-liedjes afspeelde. Ik was enorm verbaasd en vroeg aan Sylvia of het 

geen probleem was om naar non-religieuze muziek te luisteren waarop ze me antwoordde:  

 

‘Natuurlijk niet, wij luisteren echt naar van allerlei muziek, salsa, cumbia, reggaeton, tango, 

noem het maar op. In andere pinksterkerken wordt dit misschien meer als duivelse muziek 

beschouwd en afgekeurd, maar daar doen wij niet aan mee. Wij zijn veel vrijer in de 

muziekkeuze. Het maakt niet uit wat we luisteren buiten de kerk.’ 

 

Ik vroeg haar vervolgens of ze bepaalde muziek niet als zondig zagen of duivels waarop ze 

zei: 

 

‘Wij leggen in onze kerk niet zoveel de nadruk op de aanwezigheid van de duivel. Ik geloof 

wel dat hij er is en dat sommige mensen zich teveel inlaten met duivelse praktijken als stelen, 

vreemdgaan, overmatig alcohol gebruik en dergelijke, maar in de muziek leggen we deze link 

niet zo. We zijn vrij om te luisteren naar welke muziek dan ook. Het enige waar we niet naar 

luisteren is muziek waarin godslasteringen te horen zijn of waar extreem veel in wordt 

gevloekt of over drugs, prostitutie en andere negatieve aspecten wordt gezongen alsof het 

cool en goed is.’ 

 

Uit bovenstaande conversatie wordt duidelijk dat men vrijer is in de muziekkeuze. Er wordt 

wel een onderscheid gemaakt tussen christelijke muziek en non-religieuze muziek, maar er is 

minder nadruk op het verbieden van het luisteren naar bepaalde muzieksoorten. Men is in de 

ADDF een stuk liberaler in het luistergedrag en er worden minder verbanden gelegd met de 

duivel in het beluisteren van non-religieuze muziek. Veel pinkstergelovigen die ik sprak 

gaven aan naar allerlei muziek te luisteren zowel christelijke als non-religieuze muziek. Zo 

luisteren veel pinkstergelovigen naar de eerder beschreven populaire muzieksoorten.  

Ondanks dat men een vrijere keuze heeft in het luisteren naar muziek, worden er 

grenzen getrokken in wat luisterbaar is en niet. Zo zet men zich af tegen muziek waarin veel 

gevloekt wordt, waar over drugs gesproken wordt en muziek waarin het geloof wordt 

bekritiseerd. Daarnaast gaven sommige kerkgangers aan toch liever te luisteren naar 

christelijke muziek. Een muziekgenre waar veel naar werd geluisterd door de jongeren in de 
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kerk is punkrock. Rock is populair in het christendom. Zo zijn er wereldwijd verschillende 

christelijke rockbandjes en heb ik waargenomen hoe er in sommige kerken in Buenos Aires 

als de IPDA zelfs rock wordt gespeeld tijdens de diensten. Sommige kerklieden die ik sprak 

in de ADDF vonden dat de kerk hun liberale beleid naar non-religieuze muziek toe meer 

moeten incorporeren in de muziek binnen de kerk. Zo sprak ik een aantal jongeren die de 

muziek in de kerk te formeel vonden en graag wat meer rock zouden willen horen. Een aantal 

van deze jongeren ging dan ook vaak na de diensten op zondagochtend in de ADDF naar een 

andere zeer informele kerk waarmee de ADDF banden mee onderhoudt, de Iglesia Punk. In 

het komende stuk zal ik dieper ingaan op deze kerk, die populair is onder de jongeren van de 

ADDF en steeds meer aanhangers krijgt.  
 

3.6 Punk en religie, Iglesia Punk 

 

De Iglesia Punk is een kerk die op het eerste gezicht niet gauw als kerk zou bestempelen. De 

kerk is gesitueerd in een buurtcentrum en de reünies vinden plaats in een lokaal waarbij men 

aan een grote tafel aanschuift en uren discussieert, praat en soms muziek luistert. De kerk is 

erg informeel en wordt geleid door één pastoor die ‘el negro’ wordt genoemd. De naam van 

de kerk is gebaseerd op het feit dat veel leden afkomstig zijn uit de punkbeweging en of 

muzikanten zijn of zijn geweest in dit muzikale genre. Het woord ‘punk’ refereert volgens de 

kerkgangers naar drie zaken, afval, marginaliteit en niet behorend tot de adel, de bovenlaag 

van de maatschappij. Er is sprake volgens de kerkleden sprake van een eigen subcultuur en 

identiteit. Men ziet zichzelf als een christelijke punkstroming. In deze kerk hebben punkrock 

en religie zich met elkaar verweven.63 Daarmee is duidelijk te zien hoe het christendom, 

waaronder ook het pinkstergeloof, niet geïsoleerd is van andere culturele vormen. Zo is er 

sprake van beïnvloeding, vermenging en nemen kerken juist in relatie tot onder ander non-

religieuze culturele vormen een bepaalde vorm aan.  

Een andere opmerkelijkheid van deze kerk is het kerkgaande publiek. Zo bestaat het 

kerkgaande publiek niet alleen uit pinkstergelovigen, maar zijn er ook baptisten en leden van 

andere protestantse denominaties aanwezig.64 De leden van de kerk beschouwen zichzelf 

                                                
63 Tijdens mijn veldwerkperiode zag ik vaker hoe rock een veel gespeeld muziekgenre is in de kerken. Meestal 
gaat het om een soort poprock, maar een aantal kerklieden van de IPDA gaven aan dat er ook steeds hardere rock 
te horen is in de kerken. Eventueel vervolgonderzoek over de ontwikkeling van rock binnen pinksterkerken kan 
hier meer inzicht in geven.  
64 In andere protestantse kerken heb ik vaker gezien hoe meerdere protestantse groeperingen in één kerk 
deelnamen aan diensten. Zo bestaat het kerkpubliek van de protestantse kerk Iglesia del Centro naast een grote 
groep pinkstergelovigen ook uit kerkgangers met een andere protestante achtergrond. www.iglesiadelcentro.org.  
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christenen, maar geven aan niet te passen in de traditionele kerk omdat er de voorkeur is om 

te handelen buiten de tradities van de kerk om.65 De kerk is uniek volgens de kerkgangers, 

omdat deze als enige kerk van christus, onzichtbaar en tegelijkertijd universeel is. Bovendien 

wordt er samengewerkt met verschillende ‘christenbroeders’ als pinkstergelovigen, baptisten 

en andere denominaties. De jongeren die ik sprak en deelnamen aan de reünies gaven aan 

geïnteresseerd te zijn in deze kerk omdat deze kerk informeel en hip is. De nadruk ligt 

volgens kerkgangers meer op vrijheid en het interpreteren van de bijbel op een andere manier. 

Zo geeft men aan naar alle muzieksoorten te mogen luisteren zolang het in jouw optiek god 

niet beledigt.66 Er wordt gebruik gemaakt van verzen uit de bijbel om deze gedachte kracht bij 

te geven. Zo maakt men op de website van de kerk een verwijzing naar de bijbel om aan te 

geven welke opinie de kerk heeft ten aanzien van muziek.67 

 

De apostel Paulus vertelt ons dat wij als christenen vrij zijn om veel dingen te doen, maar er 

moeten grenzen zijn. Het probleem ontstaat wanneer we misbruik maken van deze vrijheid en 

een slechte dienst bewijzen aan onze collega bekeerlingen. We kunnen naar elke muziek 

luisteren die we willen. Het is echter van belang om te weten wanneer de muziek God beledigt 

of niet. Als je luistert naar bepaalde muziek en je ervan overtuigd bent dat het God beledigt, 

dan moet je er niet naar luisteren. Een teken van volwassenheid is het leren identificeren 

welke muziek God beledigt, welke muziek satanisch is en welke niet. Leer te onderscheiden, 

dit is veel waardevoller dan het verzinnen van een set regels en geboden die we vaak niet 

begrijpen. Onderscheidingsvermogen is één van de dingen die zal helpen ons te versterken in 

het geloof, daarvoor moeten we de bijbel bestuderen. Hoe kan je anders weten welke dingen 

God beledigen als je zijn woord niet kent? 

 

Bovenstaande citaat geeft weer hoe men tot op zekere hoogte vrij is in het luisteren van 

muziek zolang er geen sprake is van het beledigen van God. Muziek waarin direct 

beledigingen van God, Jezus, religie en de heilige geest zijn te vinden worden afgekeurd. 

Hoewel men aangeeft tot op een zekere hoogte vrij te zijn in het beluisteren van muziek wordt  

sommige muziek afgekeurd en als duivels bestempeld.  

In deze kerk is te zien hoe nieuwe grenzen verlegd worden in het christendom. Zo gaf 

een informant mij aan dat pinksterkerken zich vroeger enorm afkeerden tegen punkrock,  

                                                
65 www.iglesiapunk.org.arg 
66 In de ADDF geldt een vergelijkbaar standpunt ten aanzien van non-religieuze muziek.  
67 www.iglesiapunk.org.com 
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maar dat punkrock nu steeds meer geïncorporeerd wordt in het christendom en er steeds meer 

christelijke punkrock bandjes zijn. Men weet in de Iglesia Punk op een unieke wijze het 

geloof te ‘moderniseren’ door bepaalde populaire muzieksoorten als punk minder af te keuren 

en zelfs te incorporeren in de diensten. De keren dat ik aanwezig was tijdens de reünies zag ik 

hoe men veel discussieerde over het geloof, over muziek en hoe men nieuwe grenzen opzoekt 

door soms christelijke punkrock te spelen tijdens de diensten. In de ADDF worden 

vergelijkbare doctrines gehanteerd, maar veel jongeren gaven aan de Iglesia Punk 

aantrekkelijker te vinden omdat het informeler is en men meer vrijheid heeft in onder andere 

het gebruik van piercings en tatoeages. De eerste keer dat ik binnen liep en de ‘kerkgangers’ 

zag, had ik ook niet het gevoel dat ik me onder kerkpubliek bevond. Zo waren veel jongeren 

volledig versierd met tatoeages en piercings en was men enorm informeel gekleed in korte 

broeken, hemdjes en T-shirts. Ik sprak met Mika, een vaste bezoeker van de reünies in de 

Iglesia Punk en vroeg haar waarom ze juist deze kerk zo leuk vond.  

 

‘In deze kerk kun je gewoon zijn wie je bent en hoef ik me niet zorgen te maken over 

afkeurende blikken in de kerk wanneer je bijvoorbeeld tatoeages of piercings vertoont. Hier 

kun je gewoon in je alledaags kleding zitten en niks is raar. We hebben het hier ook veel over 

muziek. Hoewel in de ADDF we in principe ook vrij zijn om te kunnen luisteren naar wat we 

willen, wordt er minder gesproken naar welke muziek wel naar geluisterd kan worden en 

naar welke niet. Daarnaast worden er soms toch indirect grenzen gesteld, zo was men in 

eerste instantie huiverig ten aanzien van punkrock, ook christelijke punkrock. Maar nu is de 

kerk, de ADDF, hier ook veel neutraler in geworden. Het leuke aan deze kerk, Iglesia Punk,  

is dat we veel praten over muziek en we aan de hand van de bijbel veel meer weten over welke 

muziek goed voor ons is en niet. Daarnaast komen hier over het algemeen alleen jongeren en 

krijgen we informatie over goede christelijke bands. Soms organiseren concerten, waar deze 

kerk en haar volgers vaak bijeenkomen. We luisteren dan niet naar het type muziek dat in de 

kerk wordt gespeeld maar er wordt van alles gespeeld, waaronder christelijke punk en 

reggae.’ 

 

De citaat van Mika maakt duidelijk dat hoewel men in zekere zin vrij is in het beluisteren van 

muziek, er ook in deze kerk en de ADDF grenzen worden gesteld. Men maakt in de Iglesia 

Punk ook een conceptueel onderscheid tussen christelijke muziek en non-religieuze muziek, 

maar de grenzen worden verder verschoven. Zo worden er nieuwe muzikale genres in het 

christendom geïncorporeerd. Men weet gebruik te maken van non-religieuze populaire 
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muziek door zich er niet alleen van af te zetten, maar ook te incorporeren in het geloof. Zo 

heeft de Iglesia Punk veel contact met christelijke punkbandjes, maar is ook christelijke 

reggae populair. Een voorbeeld hiervan is de band van de eerder genoemde reggaepastoor 

Beto Sanchez. Op zijn concerten komen volgens de kerkgangers die ik sprak in de ADDF niet 

alleen pinkstergelovigen af maar een groter publiek, waaronder ook ‘niet-gelovigen’. Door de 

incorporatie van nieuwe muziekgenres binnen het pinkstergeloof kan men een groter publiek 

bereiken.  

Uit de vorige paragrafen is gebleken dat er grote verschillen zijn tussen 

pinksterkerken. Omschreven is hoe pinksterkerken op verschillende wijzen de capaciteit 

bezitten om ook non-religieuze culturele vormen als armoede en non-religieuze muziek te 

incorporeren in de diensten van de kerk. Getoond is hoe er onderscheid gemaakt wordt tussen 

christelijke en non-religieuze muziek en er verschillen zijn in de houding ten opzichte van 

non-religieuze muziek en de wijze waarop men hiervan gebruik maakt. Onderstreept is dat het 

pinkstergeloof niet geïsoleerd is van andere culturele vormen, maar juist in relatie tot deze 

vormen haar vorm krijgt. Zo worden bijvoorbeeld nieuwe muziekgenres geïncorporeerd 

binnen het geloof. In het volgende hoofdstuk ga ik verder op deze ontwikkeling en omschrijf 

ik  hoe muziek wordt ingezet als evangelisatiemiddel.  
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4.  Muziek, hét evangelisatiemedium 

 
De pinkstergelovigen die in dit onderzoek centraal staan maken op een unieke wijze gebruik 

van de populaire geluiden in Buenos Aires. In dit laatste hoofdstuk demonstreer ik hoe de 

twee pinksterkerken elk op hun eigen manier gebruik maakten van de geluiden van Buenos 

Aires. Het is in relatie tot onder andere de in hoofdstuk 2 beschreven populaire muziek dat het 

pinkstergeloof in de twee kerken haar vorm krijgt. Het pinkstergeloof in Buenos Aires is niet 

geïsoleerd van andere non-religieuze culturele vormen, maar presenteert zich met en in relatie 

tot deze vormen. Muziek vormt daar een onderdeel van. Zowel de IPDA als de ADDF 

bezitten de eigenschap om zich goed te kunnen aanpassen aan de plaatselijke situatie door 

onder andere gebruik te maken van plaatselijke populaire muziek. Ik zal in het komende stuk 

omschrijven hoe zowel de IPDA als de ADDF, elk op een eigen wijze, muziek inzetten als 

evangelisatiemiddel.  

 

4.1 Woorden van God galmend over het plein 

 

In een eerder stuk omschreef ik hoe er in pinksterkerken een onderscheid wordt gemaakt 

tussen de eigen christelijke muziek en de muziek van de wereld, de non-religieuze muziek. In 

de IPDA is dit onderscheid enorm van belang. Er ligt in deze kerk een grote nadruk op de 

toekomst, het breken met het verleden en het zich afzetten tegen bepaalde culturele vormen 

als bepaalde muzieksoorten en daarbij geassocieerde levensstijlen. Het breken met het 

verleden en de conversie moeten in mijn optiek niet gezien worden als een abrupte 

gebeurtenis waarbij men op één dag een nieuwe identiteit en levensstijl aanneemt. Bij de 

bekering en het aannemen van nieuwe identiteit komt veel zelfdiscipline kijken. Men neemt 

niet zomaar een nieuwe identiteit aan, ‘it has to be enforced by the appropiate behavior’ 

(Oosterbaan 2010: 195). Het luistergedrag vormt hierbij een belangrijk onderdeel. Het 

luisteren naar christelijke muziek en christelijke radiostations is een integraal onderdeel van 

het conversieproces (Ibid: 195). Het is voor de leden van de IGPA enorm van belang om de 

eigen muziek te luisteren. De christelijke muziek die in de kerk, maar ook in de thuiskring 

wordt gespeeld is niet alleen van belang om in contact te komen met de heilige geest, maar 

speelt tevens een rol in het zich kunnen identificeren en draagt bij aan een 

gemeenschapgevoel. Zo demonstreren pinkstergelovigen aan de hand van muziek, de música 
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pentecostal,, hun sociale positie. Men onderscheid zich aan de hand van de eigen muziek van 

andere groeperingen.  

Muziek wordt echter niet alleen gebruikt om zich te onderscheiden, muziek vormt één van 

de meest belangrijke instrumenten om het woord van God te verspreiden en nieuwe leden te 

werven. Zo sprak ik met een kerkganger die regelmatig in de kerk speelde op zijn elektrische 

gitaar en vaak bij voor de ingang van de kerk rondliep. Ik vroeg hem waarom hij vaak voor de 

kerk stond met zijn gitaar en waarom de deuren van de kerk altijd wagenwijd open stonden 

waarop hij mij antwoordde, 

 

‘Ik sta inderdaad vaak voor de kerk met mijn vrienden. Dit is om meerdere redenen, één van 

de simpele redenen is omdat ik hier afspreek met de anderen voordat we spelen in de kerk, 

maar ik moet eerlijk toegeven dat het ons ook een bepaald gevoel geeft hier buiten de kerk te 

staan. Ik heb soms het gevoel alsof God het belangrijk vindt dat ik hier sta. Ik zie mensen 

passeren die ons aankijken en kijken naar onze instrumenten en ik merk gewoon dat ze 

nieuwsgierig worden. Ik voel me soms een soort boodschapper, een verzender van het woord 

van god. In de kerk, maar soms ook buiten de kerk als ik speel, kom ik in contact met de 

heilige geest en zijn geest is aanwezig in de muziek. Ik vind het daarom goed dat de 

kerkdeuren altijd open staan. Het is belangrijk om het geluid van de heilige geest te 

verspreiden. Wanneer mensen passeren en luisteren dan komen ze in contact met de heilige 

geest. Wanneer we de deuren op zetten in de kerk, is het bereik van de heilige geest daarom 

veel groter. Onze muziek is tijdens reünies aan het eind van het plein nog te horen.’ 

 

Naast de gitarist gaven meer informanten in de IPDA mij aan in de muziek de heilige geest te 

ervaren en hoe via deze direct contact tot God mogelijk is. Ik hoorde vaak dat kerkleden het 

gevoel hadden dat ze door de muziek de heilige geest op anderen konden overbrengen. Niet 

alleen door de deuren van de kerk open te laten zodat het geluid van het pinkstergeloof ver te 

horen is tracht men mensen te bereiken. Zo sprak ik een aantal pinkstergelovigen die mij 

aangaven ook in de thuiskring christelijke muziek te spelen in de poging mensen de heilige 

geest te laten ervaren. Muziek wordt op deze ingezet als evangelisatiemiddel. In het volgende 

stuk omschrijf ik hoe pinkstergelovigen ook op een andere manier muziek inzetten als 

evangelisatiemiddel. Zo worden er nieuwe muziekgenres geïncorporeerd in het 

pinkstergeloof, waardoor de gospel mogelijk een grotere doelgroep kan bereiken.  
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4.2 Reggaeton, Tango, Rock, Cumbia en pinkstergelovigen  

 

De pinkstergelovigen die centraal staan in dit onderzoek gaven aan niet alleen in de kerk naar 

christelijke muziek te luisteren, maar ook in de thuiskring wanneer mogelijk. Zo vertelde 

Jorge, één van mijn informanten uit de IPDA, in zijn winkel vaak christelijke muziek op te 

zetten.  

 

‘Wanneer ik aan het werk ben dan zet ik bewust christelijke muziek aan. Vroeger luisterde ik 

veel naar andere muziek en zodra ik een stap buiten mijn zaakje zet komen de geluiden van de 

cumbia me vaak tegemoet. Ik vind het enorm belangrijk om daarom christelijke muziek te 

draaien. Ik voel dat de heilige geest dan aanwezig is, me beschermt en me helpt. Hoewel ik 

voornamelijk muziek voor mezelf draai en niet het doel heb om mijn klanten te overtuigen van 

het christendom gebeurt het regelmatig dat klanten luisteren naar de muziek, deze goed 

vinden en me vragen welke band er speelt. Zo luister ik naar allerlei soorten muziek, reggae, 

rock, reggaeton, als het maar christelijke artiesten zijn.’ 

 

Pinksterkerken in Buenos Aires weten op unieke wijze om te gaan met de locale situatie. Zo 

worden op het gebied van muziek constant nieuwe grenzen opgezocht in welke muziek 

toegangbaar is en niet en weet men populaire non-religieuze muzieksoorten te incorporeren in 

het geloof. Op deze wijze ontstaan er veel nieuwe muziekgenres binnen het christendom zoals 

uit bovenstaande conversatie met Jorge ook duidelijk wordt.  Hiermee lijken pinksterkerken in 

Buenos Aires overeenkomsten te hebben met kerken in Brazilië. Zo stelt Martijn Oosterbaan, 

‘While the distinction between the worldly en godly music remains the driving force behind 

most churches, they incorporate many styles that were considered worldly in an attempt to 

use their appeal for the benefit of spreading the gospel efficiently and changing the world 

according to Christian norms and values’ (Oosterbaan 2010: 243). 

Door het incorporeren van nieuwe muziekgenres kan de muziek van het pinkstergeloof 

voor velen aantrekkelijker worden. Dit proces is in mijn optiek juist één van de grootste 

krachten van het pinkstergeloof waarmee het zich tevens ook onderscheid van veel andere 

religieuze stromingen. Zo sprak ik met de huisbaas van een vriend van mij in Buenos Aires 

die mij aangaf, 

 

‘Wist je dat hier om de hoek een pinksterkerk zit? Ik ben zelf niet gelovig maar ik moet je 

eerlijk toegeven dat ik een paar keer bijna op het punt heb gestaan om de kerk in te lopen. Zo 
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hoorde ik de eerste keer dat ik voorbij de kerk liep echt goede rock uit de kerk komen. Ik moet 

zeggen dat ik echt genoot van de rock die gespeeld werd. Het was bijna alsof er binnen een 

goede rockartiest bezig was in plaats van een aantal pinkstergelovigen.’ 

 

Bovenstaande citaat geeft aan hoe krachtig en aantrekkelijk de muziek van het pinkstergeloof 

kan zijn. Ik heb ervaren hoe sommige pinkstergelovigen besloten om van kerk te veranderen. 

Muziek speelde bij deze keuze voor sommigen een belangrijke rol. Zo gaf Luisa, één van mijn 

informanten in de ADDF mij aan,  

 

‘Weet je wat het leuke is en het goede aan deze kerk. Wij hebben contacten met allerlei 

christelijke bands, in welke genre maar ook. Zo ken ik punkbandjes, hardrockbandjes en ben 

ik zelf enorm fan van Beto Sanchez, een reggaepastoor die samen met de kerk werkt en een 

reggaebandje heeft. In de vorige kerk was men veel huiveriger ten opzichte van andere 

muziekgenres, zelfs als deze christelijk waren.’ 

 

In het pinkstergeloof in Buenos Aires worden niet alleen in het algemeen nieuwe  

muziekgenres geïncorporeerd68, ook binnen de kerken zelf zijn er veranderingen gaande op 

het gebied van muziek. Zo wordt in veel pinksterkerken steeds meer rock gespeeld. Ik heb 

gezien hoe er verschuivingen plaats aan het vinden zijn en men nieuwe grenzen opzoek. Zo 

was ik bijvoorbeeld aanwezig in de pinksterkerk Cumbre Mundial de Los Milagros waar 

meerdere rockbandjes optraden, waarvan één band vrij stevige hardrock speelde. Ik sprak 

tijdens deze bijeenkomst met de pastoor Hector Giménez69, die mij vertelde dat ik wel vaker 

wat hardere rock zou kunnen gaan horen in andere pinksterkerken.  

 

‘In onze kerk spelen we allerlei soorten muziek, rock is bijvoorbeeld een muziektype waar we 

veel gebruik van maken. Niet alleen in onze kerk, maar in andere pinksterkerken wordt 

veelvuldig rock gebruikt. Wijzelf hebben bijvoorbeeld verschillende soorten rockbandjes, 

waarvan één zelfs meer naar heavyrock neigt.’ 

 

Pinksterkerken gebruiken muziek als medium om publiek aan te trekken. Muziek is ‘the 

principle medium in the spread of Pentecostal movement’ (Cox 1995: 121).  
                                                
68 Met christelijke muziek in het algemeen wordt verwezen naar het totale muzikale assortiment dan er binnen 
het pinkstergeloof aanwezig is. Hieronder vallen bijvoorbeeld christelijke muziekbandjes met uiteenlopende 
christelijke muziekgenres. Het gaat hier minder om de muziek die in de kerk wordt gespeeld.  
69 http://www.pastorhectorgimenez.com.ar/ 
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Niet alleen in Latijns-Amerika wordt muziek als evangelisatiemiddel ingezet, ook in 

Europa is muziek ingezet als middel om meer mensen te bereiken. Zo omschrijven Thomas 

Bossius en Andreas Häger dat populaire muziek werd geïncorporeerd in kerkdiensten van 

bepaalde protestantse kerken in Europa met als doel een grotere reikwijdte en 

aantrekkingskracht op mensen te hebben (Bossius & Häger 2011: 4). Bossius en Häger 

beschrijven hoe in sommige kerken in Europa de inzet van populaire muziek echter minder 

effectief bleek dan men gehoopt had (Bossius & Häger 2011: 4). Hoewel ik hier niet direct 

bewijs voor heb lijkt het alsof men in de ADDF een vergelijkbare gedachte heeft. Zo ligt in 

deze kerk de nadruk minder op het incorporeren van populaire muziek binnen de kerkdiensten 

om haar bereik te vergroten.  

Deze kerk maakt op een andere wijze gebruik van muziek om een groter publiek aan te 

spreken. De muziekschool in de ADDF speelt hierbij een grote rol. Zo worden er in deze 

school zowel religieuze als non-religieuze liederen gespeeld en geleerd. Dit wordt bewust 

gedaan. Zo organiseert men regelmatig concerten op verschillende locaties in de stad waarin 

de band niet alleen christelijke liederen speelt. Er worden zoals in het vignet aan het begin  

van deze scriptie is terug te lezen, vooral non-religieuze liederen gespeeld. Men zet bewust 

non-religieuze muziek in om de reikwijdte van de kerk te vergroten, publieke erkenning te 

verkrijgen en bekend te worden bij nieuw publiek. Zo vertelde de dirigent van kerkband mij,  

 

‘Het is belangrijk om ons niet alleen te richten op christelijke muziek. In onze kerk wordt 

tijdens de reünies wel alleen christelijke muziek gespeeld, hoewel we af en toe ook wel eens 

bekende tangoliederen spelen tijdens speciale gelegenheden. Buiten de kerk spelen we echter 

van alles, van tango, blues, jazz tot bekende kinderliedjes. Dit doen we bewust, niet alleen 

omdat we deze muziek ook graag beluisteren, maar omdat we ook weten dat we een groter 

publiek bereiken. Wanneer we concerten hebben spelen we voornamelijk bekende Argentijnse 

liederen, hiermee creëren we een grotere toeschouwergroep. Pas in de pauzes nemen we de 

tijd om te vertellen wie we zijn, God te bedanken en mensen uit te nodigen om een keer een 

bezoek aan de kerk te maken. Je zal verbaasd staan hoeveel mensen opkijken als ze horen dat 

wij pinkstergelovigen zijn. Ik hoor ook zo vaak positieve reacties van mensen. Bijvoorbeeld 

dat mensen niet wisten dat pinkstergelovigen zoveel gebruik maken van muziek en dachten dat 

pinkstergelovigen zo streng waren. Daarnaast krijgen we vaak complimenten over de muziek 

die we spelen en mensen vragen vaak waar  we geleerd hebben zo goed te spelen. Muziek is 

belangrijk in ons land, onder de mensen, in onze kerk, je staat verstelt van wat muziek met 

mensen kan doen.’ 
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Het lijkt alsof de ADDF een meer liberaal beeld van zichzelf tracht te schetsen in het publieke 

leven. Dit doet men onder andere door concerten te geven waarin non-religieuze muziek 

wordt inzet om een groter publiek te bereiken. Men weet wat het publiek wil horen en maakt 

gebruik van populaire muzieksoorten zoals de wereldwijd bekende  tango. Ik ben van mening 

dat men dit niet alleen doet om de naamsbekendheid van de kerk te vergroten en het woord 

van God te verspreiden, maar tevens gebruikt men deze muziek als middel om zich te 

onderscheiden van andere kerken.  

 

In dit hoofdstuk is beschreven dat pinksterkerken op verschillende manieren muziek inzetten 

als evangelisatiemiddel. Zo zetten pinkstergelovigen in de kerk maar ook in de thuiskring 

muziek in als evangelisatiemiddel. Daarnaast worden nieuwe muziekgenres geïncorporeerd 

binnen het pinkstergeloof waarmee men onder andere tracht om het bereik van het 

pinkstergeloof te vergroten.   
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5. Conclusie 
 

Het pinkstergeloof is een stroming binnen het evangelisch christendom dat zich de laatste 

decennia wereldwijd snel verspreid heeft. Het kan gezien worden als een succesvolle van 

vorm van culturele mondialisering. Vooral Latijns-Amerika kent een enorme groei van 

pinksterkerken. Zo heeft het pinkstergeloof zich ook in Argentinië de laatste dertig jaar 

verspreid. De groei en populariteit van het pinkstergeloof is door vele wetenschappers 

bekeken. Sommige wetenschappers verbinden het succes van het pinkstergeloof aan grotere 

processen van mondialisering. De groei van het pinkstergeloof wordt op deze wijze vaak 

verklaard als voorkomend uit sociale en economische veranderingen. Armoede speelt volgens 

veel wetenschappers een grote rol. Daarnaast wordt er vaak gekeken naar de meer 

persoonlijke dynamica van conversie tot het pinkstergeloof. Persoonlijke redenen voor 

bekering en de wijze waarop onder andere religieuze instanties verschillende strategieën 

hebben geïmplementeerd binnen het religieuze veld staan hierbij centraal.  

Minder onderzoekers richten zich op de muziek binnen het pinkstergeloof. Onderzoek 

naar muziek is echter zoals ik met deze scriptie geprobeerd heb aan te tonen, een wijze om 

nieuwe inzichten te verkrijgen in de populariteit van het pinkstergeloof. Zo kwam ik door te 

kijken naar muziek er niet alleen achter dat muziek binnen de kerken een enorm belangrijke 

rol speelt en een polyvalente functie kent. Daarnaast ondervond ik ook hoe het pinkstergeloof 

in Buenos Aires niet geïsoleerd is, maar zichzelf presenteert met en in verhouding tot andere 

non-religieuze culturele vormen.  

Ik heb ervaren dat armoede een grote rol speelt in de aantrekkelijkheid van het 

pinkstergeloof. In Buenos Aires is het pinkstergeloof vooral populair onder de lagere sociale 

economische klassen van de maatschappij. Het pinkstergeloof kan een strategie zijn om zich 

te verdedigen tegen de armoede, het geweld en andere negatieve praktijken waarmee veel 

inwoners in de armere wijken van Buenos Aires dagelijks mee te maken krijgen. Daarmee 

worden conclusies uit eerder onderzoek onderstreept. Minder onderzoekers hebben aandacht 

besteed aan de grote rol die muziek speelt in dit proces. Zo is uit dit onderzoek naar voren 

gekomen dat muziek een grote rol speelt in het leven van  pinkstergelovigen. Muziek is onder 

pinkstergelovigen hét medium om direct de aanwezigheid van de heilige geest te ervaren. 

Juist dit aspect is van groot belang aangezien het voor veel Argentijnen die in moeilijke tijden 

verkeren, het belangrijk is om de macht van God te ervaren.  
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Daarnaast kan geconcludeerd worden dat muziek een bijdrage kan leveren in het 

creëren van een groepsgevoel en een eigen identiteit. Muziek zorgt in de kerken niet alleen 

voor een onderlinge verbondenheid, ook buiten de kerk kan de eigen christelijke muziek een 

wijze zijn in het uitdrukken en aannemen van een eigen identiteit. Zo wordt er vaak een 

onderscheid tussen de ‘eigen’ christelijke muziek en de muziek van de wereld gemaakt 

waarmee men zich onder andere distantieert. Verder komt naar voren dat de muziek die 

gespeeld wordt in de kerken ook een vorm van vermaak is. De muziek, het dansen en het 

spektakel in veel pinksterkerken wereldwijd kan op veel mensen een aantrekkingskracht 

hebben. Dit aspect moet niet onderschat worden, wereldwijd speelt muziek voor veel mensen 

een substantieel onderdeel van het leven.  

Door te kijken naar muziek is gebleken dat pinksterkerken ook de non-religieuze 

culturele vormen die het dagelijks leven van mensen vormgeven, incorporeren in het geloof. 

Eén van deze culturele vormen is muziek. Pinksterkerken in Buenos Aires maken gebruik van 

non-religieuze populaire muzieksoorten waar inwoners dagelijks mee worden geconfronteerd. 

Juist in relatie tot onder andere deze muzieksoorten neem het pinkstergeloof bepaalde vormen 

aan. In dit onderzoek is getoond hoe er grote verschillen zijn tussen pinksterkerken. Door te 

kijken naar muziek kunnen verschillen tussen kerken worden ontdekt. Zo is er binnen de 

pinksterkerken met een Braziliaanse achtergrond als de IPDA en de Universal Church of the 

Kingdom of God  een grotere nadruk op de aanwezigheid van de duivel. In deze kerken maakt 

men gebruik van populaire muzieksoorten door zich er vaak van af te zetten en te bestempelen 

als duivels. Het luisteren van deze muzieksoorten moet vermeden worden. Bij sommige 

muzieksoorten als bijvoorbeeld cumbia villera wordt een duidelijke levenswijze geassocieerd 

waar pinkstergelovigen zich van af dienen te keren. Het luisteren naar dit type muziek is een 

duivelse praktijk en men kan hierdoor bezeten raken door de duivel. Dit kan voor 

pinkstergelovigen die woonachtig zijn in de armere buurten van Buenos Aires waar dit type 

muziek veel te horen valt, mede verklarend zijn voor al het geweld en de armoede waarmee 

men dagelijks te maken heeft. Het voor is hen van belang om de eigen muziek te luisteren om 

niet bezeten te raken door de duivel en gelokt te worden tot bepaalde levensstijlen die met dit 

type muziek geassocieerd worden. Het geluid van het pinkstergeloof vormt een wijze om zich 

te beschermen tegen de duivel en wordt daarnaast ook ingezet als evangelisatiemiddel. Zo 

worden de deuren in sommige pinksterkerken tijdens de diensten bewust open gelaten, niet 

alleen om de toegankelijkheid tot de kerk te tonen, maar ook om door middel van de in de 

kerk gespeelde muziek, de heilige geest als het ware over te dragen op anderen.  
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In andere pinksterkerken is de duivel minder aanwezig en maakt men op andere wijzen 

gebruik van muziek. Zo is in de ADDF muziek enorm belangrijk. In deze scriptie heb ik 

aangetoond hoe men zelfs een eigen muziekschool kent. Een muziekschool kan de 

populariteit van de kerk vergroten. Daarnaast is deze kerk een stuk liberaler in haar doctrines,  

wat ook doorwerkt in het luistergedrag. Er wordt wel een conceptueel onderscheid gemaakt 

tussen de eigen en non-religieuze muziek, maar het luisteren naar non-religieuze muziek 

wordt tot een bepaalde hoogte niet afgezworen. In deze kerk, maar ook in het pinkstergeloof 

wereldwijd maakt men gebruik van locale populaire non-religieuze muziekgenres. Zo worden 

er veel nieuwe genres geïncorporeerd binnen het pinkstergeloof. Deze processen spelen een 

belangrijk onderdeel in de populariteit van het pinkstergeloof. Echter worden nieuwe genres 

niet enkel geïncorporeerd binnen het christendom, nieuwe grenzen worden opgezocht. Zo 

vormt voor de ADDF muziek hét middel om mensen te bereiken en zet men niet alleen 

christelijke muziek in maar wordt zelfs populaire non-religieuze muziek ingezet buiten de 

kerk om de populariteit van de kerk te vergroten. Op deze wijze weten pinkstergelovigen een 

groter publiek te bereiken en wordt het pinkstergeloof voor velen aantrekkelijker.  

Geconcludeerd kan worden dat muziek een mogelijke rol kan spelen in de populariteit 

van het pinkstergeloof. Er kan echter niet gesteld worden dat de populariteit van het 

pinkstergeloof volledig gebaseerd kan worden op muziek. Meerder aspecten kunnen een 

belangrijke rol spelen die in dit onderzoek niet mee zijn genomen.  
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