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Nederlandse Samenvatting – Dutch Summary 

Gewelddadige Bekering: Braziliaans Pentecostalisme en het Stedelijk 
Pionieren van Vrouwen in Mozambique 

 
In Maputo, de hoofdstad van Mozambique, zijn Braziliaanse Pinksterkerken in de 
afgelopen jaren spectaculair gegroeid. De Pinksterbeweging, ook wel aangeduid als het 
Pentecostalisme, is tegenwoordig de snelst groeiende beweging binnen het 
Christendom. In deze beweging ligt de nadruk op de Heilige Geest, die de discipelen 
van Jezus Christus volgens de Bijbel (Handelingen 2) op de Pinksterdag ontvingen. Het 
Pentecostalisme groeit vooral snel in de stedelijke gebieden van Afrika, Latijns-
Amerika en Azië. Steeds vaker ontstaan Pinksterkerken vanuit transnationale Zuid-Zuid 
relaties – in Mozambique speelt de relatie met Brazilië een voorname rol en zijn de 
Braziliaanse Pinksterkerken in de afgelopen jaren steeds invloedrijker geworden.  

Van 2005 tot en met 2007 verbleef ik in Mozambique om de groei van 
Braziliaanse Pinksterkerken in stedelijke gebieden te bestuderen. Het werd mij spoedig 
duidelijk dat deze kerken vooral sociaal-economisch succesvolle vrouwen aantrekken. 
Veel van deze vrouwen bezoeken de kerkdiensten vanwege problematische 
liefdesrelaties. Over het algemeen wordt gezegd dat hun relaties mislukken door geesten 
die hun seksualiteit belemmeren en die zorgen voor spanningen in hun relaties met 
verwanten en partners. Deze vrouwen voelen zich aangetrokken door Braziliaanse 
voorgangers die openlijk ‘kwade’ geesten bestrijden en spreken over romantische liefde 
en veranderende familierelaties.  

Sinds 1990, na het einde van een zestien jaar lang durende burgeroorlog, 
hebben Brazilianen in Mozambique Pinksterkerken gevestigd. De grootste en meest 
prominente Braziliaanse kerk in Mozambique is de Igreja Universal do Reino de Deus 
(Universele Kerk van Gods Rijk). De meeste Braziliaanse kerken en zendelingen in 
Mozambique maken deel uit van de zogenoemde neo-Pentecostale beweging of 
gebruiken elementen daaruit. In vergelijking met oudere Pinksterkerken staat in deze 
kerken vooral ‘spiritual warfare’ centraal: een oorlog tussen God en de Duivel, tussen 
het koninkrijk van het licht en het rijk der duisternis. Gelovigen moeten de wapens 
opnemen om de geestelijke strijd aan te gaan. Ook moeten ze zich bewust zijn van hun 
fouten en die van voorouders, omdat die consequenties hebben voor het heden en de 
toekomst. In de Afrikaanse context brengt dit een grote preoccupatie teweeg met 
vooroudergeesten. Een ander belangrijk kenmerk van de neo-Pentecostale kerken is de 
zogenoemde welvaartstheologie: door een strijdbaar en moedig geloof en inzet worden 
gelovigen gelukkig, gezond en welvarend – zowel materieel, sociaal als individueel. 
Hierbij is de gedachte van zaaien en oogsten belangrijk: wie veel zaait, zal ook veel 
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oogsten. In het geval van het Braziliaans neo-Pentecostalisme betekent dit bijvoorbeeld 
dat je een auto aan de kerk geeft vanuit de gedachte en met de verwachting dat je er 
twee of drie auto’s voor terug krijgt. Tenslotte kenmerken neo-Pentecostale kerken zich 
vaak door hun ondernemingsgewijze organisatie en hun sterke internationale oriëntatie.  

In tegenspraak met veel studies over de Pinksterbeweging, ontdekte ik dat veel 
van de bekeerde vrouwen geen gelukkig gezinsleven ontwikkelen en geen rust, 
veiligheid, steun en welvaart vinden in de kerken. Integendeel, het bekeringsproces 
blijkt vaak gewelddadig uit te pakken omdat spanningen in de relaties van vrouwen 
toenemen en escaleren: ze breken met hun familie en ze gaan regelmatig failliet als 
gevolg van de hoge financiële eisen die de leiders van de Pinksterkerken aan hen 
stellen. Deze studie onderzoekt waarom en hoe de bekering van vrouwen tot het 
Braziliaans Pentecostalisme in Mozambique is uitgegroeid tot een dergelijk 
gewelddadig proces. Gewelddadig betekent hier in navolging van Hans Achterhuis en 
Diederik Boeykens: ‘het min of meer intentioneel toebrengen of dreigen toe te brengen 
van schade aan mensen of voorwerpen’. 

 

Pentecostaal pionieren en de Mozambikaanse stedelijke samenleving  

De groei van het Braziliaans neo-Pentecostalisme in Mozambique is het meest zichtbaar 
in de hoofdstad Maputo. In hoofdstuk 1 en 3 beschrijf ik hoe de meeste inwoners 
Maputo zien als een stad met veel mogelijkheden maar ook als een stad van 
onzekerheden. Het is dé plek om hoger onderwijs te volgen of een goede baan te 
vinden. Tegelijkertijd is er ook veel werkloosheid en concurrentie, en het leven is er 
duur en hard. Andere uitdagingen en onzekerheden hebben te maken met de 
onduidelijkheid over wat de Mozambikaanse cultuur eigenlijk inhoudt. Mensen vragen 
zich af wat het precies betekent om Mozambikaan te zijn. Door de recente turbulente 
geschiedenis deden zich snelle en verschillende opeenvolgende sociale veranderingen 
voor onder achtereenvolgend het Portugese koloniale regime (tot 1974), een 
socialistische regering na de onafhankelijkheid (+/- 1974-1989), een burgeroorlog (+/- 
1976-1992) en de introductie van neo-liberale socio-economische en democratische 
structuren (jaren 90 van de vorige eeuw). Ook het overheidsbeleid met betrekking tot 
culturele normen en waarden, waaronder de rol van mannen, vrouwen en de familie in 
de samenleving, wisselde sterk tijdens deze jaren.  

Dit alles heeft geleid tot diverse en tegengestelde samenlevingsvormen, 
waarbij vrouwen met een opwaartse sociale mobiliteit in Mozambique vandaag de dag 
vragen en zorgen hebben over hun relaties met verwanten en geesten, het vinden van 
een partner en het organiseren van een huwelijk en gezinsleven. Antwoorden en 
oplossingen zijn vaak onduidelijk, maar er bestaat daardoor ook de mogelijkheid om 
vage en onbegrensde ruimtes te onderzoeken, in te vullen en te creëren. Na de 
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socialistische periode, waarin de overheid probeerde om het leven van mensen sterk te 
controleren, kunnen mensen in de huidige liberale tijd zich vrijer bewegen en nieuwe 
kansen zoeken en benutten. In dit opzicht kan Maputo een pionierssamenleving worden 
genoemd, waar opwaarts mobiele vrouwen onbekende domeinen verkennen in hun 
pogingen om een beter leven te scheppen. Deze vrouwen zoeken naar manieren om 
nieuwe en betere posities in te nemen in de stedelijke ruimte. Als ‘pioniersvrouwen’ 
hebben zij banen die onbereikbaar waren voor hun moeders. Ze veroveren posities die 
vroeger voor vrouwen verboden en ondenkbaar waren, zoals in de stad wonen als 
ongetrouwde en zelfstandige vrouw en meer geld verdienen dan mannen van dezelfde 
leeftijd. Deze vrouwen betwisten en overschrijden daadwerkelijk allerlei sociaal-
culturele grenzen. 

Pentecostalisme blijkt goed te passen bij een dergelijke pioniersmentaliteit. In 
de stedelijke ruimte van Maputo, waar iedereen druk bezig is politieke, economische en 
culturele posities te claimen, nemen de Pentecostalen deze terreinen op spirituele wijze 
in. Een concreet voorbeeld is dat mensen tijdens de samenkomsten met hun voeten op 
de grond stampen om ‘kwaadwillende anderen’, die hun levensruimtes proberen in te 
nemen, klein te maken en weg te sturen. De bekeerlingen worden sterk gestimuleerd om 
kansen te benutten, nieuwe bedrijven op te zetten en een professionele carrière te 
ontwikkelen. In een omgeving waar nieuwe economische activiteiten en sociaal-
culturele praktijken moeten worden uitgevonden, biedt deze vorm van het 
Pentecostalisme aanhangers de kans om nieuwe en alternatieve levensvormen te 
ontdekken en te creëren, onder andere door de cursussen die voorgangers geven over 
zakendoen en over het huwelijk. Het Pentecostale discours en bijbehorende praktijken 
dwingen de volgelingen om grenzen te verleggen, zelf hun leven in de hand te nemen en 
een nieuw leven te scheppen door gebruik te maken van de kracht van de Heilige Geest.  

In hoofdstuk 4 beargumenteer ik dat deze pionierselementen versterkt worden 
door de specifieke Zuid-Zuid transnationale relatie tussen Brazilië en Mozambique. De 
Zuid-Zuid transnationale verbindingen van de Pinksterbeweging bieden specifieke 
mogelijkheden tot het overstijgen van wat lokaal is en tot het verleggen van sociaal-
culturele grenzen. Zo worden diepgaande transformaties teweeg gebracht.  

De transformerende kracht van de Zuid-Zuid transnationale ruimte heeft in het 
Braziliaanse Pentecostalisme een specifiek historisch kader. Door de transatlantische 
slavenhandel zijn in het verleden veel Afrikaanse slaven naar Brazilië vervoerd. 
Volgens de Braziliaanse voorgangers zijn op deze manier ook ‘boze geesten’ uit Afrika 
met de slaven de Atlantische Oceaan overgestoken en deze geesten spelen nu een 
belangrijke rol in de Afro-Braziliaanse cultussen in Brazilië, zoals Candomblé en 
Umbanda. Braziliaanse zendelingen zijn nu op hun beurt de Oceaan overgestoken om 
de wortels van dit kwaad te bestrijden. De voorbeelden die de Braziliaanse pastors 
gebruiken wanneer zij spreken over Afro-Braziliaanse geesten spelen een belangrijke 
rol in de manier waarop Mozambikanen gebeurtenissen in hun leven duiden. Verhalen 
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over geesten die in Maputo de ronde doen en ontmoetingen van mensen met geesten 
worden geïnterpreteerd volgens het perspectief van de Braziliaanse pastors op Afro-
Braziliaanse praktijken. Tegen deze achtergrond heeft het Pentecostale pionieren een 
specifieke kracht omdat de Braziliaanse voorgangers historische, culturele en spirituele 
grenzen zijn overgestoken en hebben ontkracht. Nu bieden zij Mozambikaanse vrouwen 
de ruimte om hetzelfde te doen. Transnationale mobiliteit belicht hoe, als een persoon 
haar leven opnieuw wil inrichten, zij op ontdekkingstocht moet gaan en in beweging 
moet komen. Men moet het bekende - de familie, verwantschapsrelaties en culturele 
vormen - overstijgen en ontberingen lijden om nieuwe mogelijkheden te creëren. Op 
basis van een historische culturele nabijheid in de Zuid-Zuid relatie ontwikkelen de 
Braziliaanse pastors op deze wijze een culturele afstand tot 'Afrika', en zijn gericht op 
het vernietigen van elementen van de 'Afrikaanse cultuur'. De krachtige sfeer van strijd 
en verovering die het Zuid-Zuid Pentecostalisme daarmee teweeg brengt, is belangrijk 
voor het begrijpen van zijn gewelddadige technieken en effecten. In hoofdstuk 5 
portretteer ik verschillende Pinkstervrouwen die verwikkeld zijn in de Zuid-Zuid 
geestelijke oorlog.  

 

Gewelddadige Bekering 

In de hoofdstukken 6, 7 en 8 onderzoek ik de interacties tussen de Braziliaans 
Pentecostale vertogen, praktijken, voorgangers en bekeerlingen in de context van de 
geestelijke oorlog. In hoofdstuk 6 ga ik in het op het verschijnsel dat vrouwen 
voorafgaand aan hun bekering gekweld worden door een gewelddadige geest die met 
hen getrouwd is. Deze geest van wraak is vaak gerelateerd aan oorlogen en eist van de 
familie van iemand die een (oorlogs)slachtoffer heeft gemaakt, een geschenk ter 
verzoening in de vorm van een maagd, meestal een meisje en in sommige gevallen ook 
een jongen. De geest wordt op deze wijze de spirituele echtgenoot van jonge vrouwen. 
Een andere manier waarop vrouwen een relatie krijgen met een geest is een vorm van 
hekserij waarbij familieleden een maagd weggeven of verkopen aan een geest die de 
familie rijk zal maken. Vrouwen vertelden mij regelmatig geslachtsgemeenschap te 
hebben met hun spirituele echtgenoot zonder de aanwezigheid van een fysiek persoon. 
Dit 'huwelijk' maakt het voor hen onmogelijk om een mens van vlees en bloed te 
trouwen; als ze dat wel doen, ervaren ze veel problemen in relaties met mannen, hebben 
te maken met huiselijk geweld en kunnen geen kinderen krijgen. Ik betoog dat het 
huidige hoge aantal spirituele echtgenoten die met kracht de levens van vrouwen 
binnendringt, getuigt van de moeilijkheden in de betrekkingen tussen verwanten, tussen 
partners en tussen mensen en geesten in de naoorlogse en neo-liberale Mozambikaanse 
samenleving. Opwaarts mobiele vrouwen bezoeken Pinksterkerken om zich te ontdoen 
van deze geest van oorlog en hekserij, en van verwanten die hen dwingen om te 
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trouwen met een dergelijke geest. Door steeds meer vervuld te raken van de Heilige 
Geest leren de vrouwen hun lichaam af te sluiten, om zo spirituele indringers en 
veeleisende verwanten te weren.  

Echter, ook de manier waarop de Heilige Geest de lichamen van de vrouwen 
binnentreedt in de Zuid-Zuid transnationale Pinksterbeweging blijkt gewelddadige 
vormen aan te nemen. De bekeerde vrouwen maken onderdeel uit van een spirituele 
oorlog waarin ze leren om zich geestelijke wapens toe te eigenen. Gekleed in deze 
geestelijke wapenrusting strijden zij tegen geesten, verwanten en partners door middel 
van gebed, vasten, het weggeven van geld en het zich afsluiten voor hun verwanten. Zo 
nu en dan delen de voorgangers zwaarden en hamers uit van hout en plastic die de 
bekeerlingen mee naar huis nemen om hen te herinneren aan hun positie van 
‘Pentecostale soldaat’. Als onderdeel van deze oorlog zien bekeerde vrouwen hun 
verwanten en echtgenoten steeds meer als personen die vervuld zijn met kwade machten 
en vertrouwen zij hen niet meer. Als gevolg hiervan ervaren zij toenemende spanningen 
in hun relaties, plaatsen zij zich buiten hun (familie)netwerken van sociale zekerheid, 
hebben slapeloze nachten en eten te weinig. Ze begeven zich feitelijk aan het front van 
hun samenleving, waar de socio-culturele conflicten worden uitgevochten en waar ze 
zich die conflicten gedurende het bekeringsproces ook diepgaand toe-eigenen. Zo 
komen ze alleen te staan.  
 De vrouwen moeten volgens de Braziliaanse voorgangers ook in staat zijn om 
bij henzelf te onderzoeken of alle noodzakelijke manieren om Gods soldaat te zijn 
werkelijk wortel hebben geschoten in hun hele lichaam. Al hun zintuigen moeten erop 
gericht zijn dat zij continu attente en gereedstaande soldaten zijn. Ze verkeren dus altijd 
in een oorlogssituatie en moeten een sterke en vastberaden houding tonen. Tekenen van 
de aanwezigheid van de Heilige Geest in hun leven zijn daarbij niet beperkt tot het 
sluiten van een gelukkig huwelijk en de wens om succesvol te worden, maar omvatten 
ook een geheel eigen manier van zijn en handelen. Gelovigen kunnen daarom jaren van 
training nodig hebben. Ze nemen daartoe actief deel aan cycli van wekelijkse 
kerkdiensten (correntes) en speciale campagnes waar gevraagd wordt om grote offers in 
de vorm van vasten, nachtelijk waken en de betaling van grote sommen geld 
(sacrifício).  

Een ander markant voorbeeld van deze training is de therapie van de liefde 
(terapia do amor). In hoofdstuk 7 beschrijf ik dat de Braziliaanse pastors de deelnemers 
aan deze therapie laten zien hoe ze kunnen genieten van romantiek, trouw en geluk in 
hun affectieve relaties. Dit gebeurt door hun bepaalde omgangsvormen aan te leren die 
in de lokale context erg confronterend zijn, zoals het zoenen en omhelzen van een 
partner in het openbaar, bijvoorbeeld voorin de kerk. Op deze manier wordt onderwezen 
hoe potentiële partners met succes benaderd kunnen worden en hoe vastgelopen 
huwelijksrelaties nieuw leven ingeblazen kan worden. Zo kan de Heilige Geest tijdens 
de therapie partners bij elkaar brengen. Maar de wens en de druk om een partner te 
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vinden en te trouwen blijkt ook regelmatig te resulteren in premature huwelijken waar 
zich in plaats van liefde vooral misverstanden en zelfs haat ontwikkelen. In zo’n geval 
worden partners vervolgens nogals eens gedemoniseerd. Weerstand en eenzaamheid 
worden gezien als een logisch onderdeel van de bestrijding van een vijand en van 
grensverleggende praktijken. Voorgangers en bekeerlingen illustreren dit met Bijbelse 
voorbeelden uit de levens van Abraham en Jacob.  

Hoofdstuk 8 biedt een analyse van de financiële campagnes en de enorme 
offers die deel uitmaken van het Braziliaanse Pentecostalisme in Maputo. Gelovigen 
betalen letterlijk een hoge prijs voor hun bekering omdat zij grote sommen geld moeten 
doneren aan de kerk – soms ter grootte van een heel jaarsalaris. Ook sluiten mensen 
hiervoor leningen af. Dergelijke financiële offers maken deel uit van de Pinksterpraktijk 
van ‘zaaien en oogsten’. Het gevolg is dat veel bekeerlingen een groot deel van hun 
inkomsten en spaargeld weggeven en failliet gaan. Toch geven bekeerlingen hun geld 
weg vanwege de noodzaak om de 'Mozambikaanse cultuur' eens en voor altijd te 
vernietigen. Dit zet allerlei relaties in de samenleving onder druk. Zo begroeven 
bekeerlingen, als onderdeel van een campagne ter bevordering van welvaart, op een dag 
doodskisten in of nabij het kerkgebouw – iets dat sterk indruist tegen lokale gewoontes. 
Terwijl de kisten gevuld waren met voorwerpen uit het oude leven van de bekeerlingen 
dat ze nu voorgoed achter zich hadden gelaten, dachten hun familie en buurtgenoten dat 
de kerk meewerkte aan hekserij, omdat het gebruik van grafkisten zonder gebruikelijke 
reinigingsrituelen gevaarlijk is en anderen schade berokkent. Met het aanbieden van een 
heel jaarsalaris in de kerk onttrekken bekeerlingen zich aan de lokale uitwisseling van 
geld als onderdeel van verwantschapsrelaties. Tegelijkertijd biedt de participatie in de 
financiële campagnes van Pinksterkerken de mogelijkheid tot het realiseren van een 
nieuw leven in de huidige neo-liberale stedelijke samenleving. De vrouwen voelen zich 
aangetrokken door het feit dat Pinksterpastors geen hulp bieden, maar hen dwingen om 
zichzelf te helpen. Dit is een houding waar opwaarts mobiele vrouwen naar streven en 
waardoor ze hun pioniercapaciteiten kunnen ontwikkelen en demonstreren. Offeren, 
vechten en worstelen zijn manifestaties van de participatie van deze vrouwen in de stad, 
waar concurrentie, wantrouwen en kansen centraal staan.  

Tijdens mijn onderzoek is gebleken dat de Pinkstervrouwen op uiteenlopende 
wijzen betrokken zijn bij de transnationale Braziliaanse Pinksterbeweging en de 
geestelijke oorlog, en dat de ervaringen van geweld dan ook divers zijn. Sommige 
bekeerlingen gaan failliet, terwijl anderen hebben geleerd om zich te distantiëren van de 
voorgangers en zelf te beoordelen hoeveel ze bereid zijn te investeren in een nieuw 
leven. Ik concludeer dat deze verscheidenheid samenvalt met generatieverschillen en 
afhankelijk is van de ervaringen van de bekeerde vrouwen met een neo-liberale 
stedelijke samenleving. Zoals in hoofdstuk 5 is beschreven, beïnvloedt de plaats van 
vrouwen in de sociale verandering in Mozambique mede hun participatie in de kerken. 
Over het algemeen zijn oudere vrouwen minder geïntegreerd in de neo-liberale 
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economische orde en vinden zij het ook lastig om de druk van pastors te weerstaan. 
Door hun interactie met de Pinksterpastors tijdens bijvoorbeeld business workshops, 
ontvangen zij een ‘effectieve’ training in wat het beleid van een vrije markt kan 
betekenen. De jongere generatie is meer vertrouwd met het liberale tijdperk waarin ze 
zijn groot gebracht en zij beschouwen de voorgangers vaak als personen om zaken mee 
te doen.  
 Tegelijk houden de verschillende effecten van bekering ook verband met de 
persoonlijke capaciteiten van mensen om zich het Pinkstergeloof eigen te maken. De 
leiders van de kerken spreken regelmatig over het concept van ‘intelligent geloof’ (fé 

inteligente), wat betekent dat het niet voldoende is om deel te nemen aan kerkdiensten 
en demonen uit te drijven, maar dat het ook noodzakelijk is zich alle geloofselementen, 
zoals vertrouwen en rationaliteit, eigen te maken. Afhankelijk van hoe snel men erin 
slaagt om een goed opgeleide Pinkstergelovige te worden, door het volgen van de cycli 
van kerkdiensten, cursussen en therapieën en als gevolg van de interactie met 
voorgangers, kan een nieuw en gelukkig leven gaan ontstaan.  

 

Pentecostalisme en sociale verandering 

Er is vaak gezegd dat de bekering tot het Pentecostalisme een reactie is op processen 
van globalisering en sociaal-economische en politieke ontwikkelingen. Volgens deze 
benadering biedt het Pentecostalisme mensen stabiliteit in tijden van veranderingen en 
door haar internationale netwerken is het Pentecostalisme eveneens een toegangsticket 
tot bijvoorbeeld de internationale economie (hoofdstuk 2). Echter, de Mozambikaanse 
vrouwen die zich bekeren tot het Braziliaans Pentecostalisme zijn niet zozeer gericht op 
het vinden van hulp en stabiliteit en bovendien zijn ze veelal relatief succesvol op de 
arbeidsmarkt. Zij zijn actief bezig om zelf hun leven vorm te geven, ze nemen risico’s 
en creëren door hun participatie in de Braziliaans-Mozambikaanse of Zuid-Zuid 
transnationale Pinksterbeweging een eigen vorm van globalisering. Zij wachten niet op 
het moment dat globlasering en sociale veranderingen hun leven gaat verslechteren of 
verbeteren, maar gesterkt door een specifiek Braziliaans Pentecostaal pionieren – een 
praktijk van geestelijke strijd en grenzen doorbreken – scheppen zij eigen vormen van 
sociale verandering en globalisering.  

Ik betoog daarom dat de bekering van vrouwen niet primair moet worden 
gezien als een antwoord op globalisering en sociale transformaties, maar als een kracht 
van verandering en globalisering in zichzelf. In dit proces zijn de Pinkstervrouwen 
bovendien niet allereerst bezig met het stabiliseren van hun positie of het zoeken naar 
veiligheid, maar gooien ze veeleer hun sociale en financiële zekerheden overhoop door 
te breken met het verleden, zoals met de afhankelijkheden van hun families en met 
heersende socio-culturele normen en waarden. De gevolgen hiervan zijn niet altijd te 
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overzien en kunnen regelmatig gewelddadige vormen aannemen. Dit gewelddadige 
karakter van de bekering van de vrouwen tot het Braziliaans Pentecostalisme in 
Mozambique heeft implicaties voor het inzicht in de samenhang tussen religie en 
sociale transformaties. In het laatste gedeelte van deze samenvatting ga ik kort in op 
deze implicaties in relatie tot de thema’s familie en gender, (on)veiligheid en 
ontwikkeling zoals behandeld in het concluderende hoofdstuk 9.  

In de participatie van Mozambikaanse vrouwen in het Braziliaans 
Pentecostalisme staat de rol van de familie, huwelijk en gender in hun maatschappij 
centraal. De onderzochte Pinkstervrouwen zijn druk bezig te breken met gevestigde 
conventies, grenzen te verruimen en nieuwe domeinen van sociale interactie, zowel 
privé als publiek, te creëren. De vraag is of zij de Mozambikaanse stedelijke 
samenleving of een deel daarvan blijvend zullen veranderen. Naar mijn mening hangt 
het antwoord in grote mate af van de (toekomstige) rol van mannen in het Braziliaans 
Pentecostalisme in Maputo. Tot nu toe zijn er relatief minder mannen betrokken bij 
deze vorm van Pentecostalisme en lijkt de bekering van vrouwen te hebben bijgedragen 
tot een groeiende kloof tussen mannen en vrouwen. Het veroveren van sociale posities 
die eerder vooral mannen toebehoorden en het veranderen van gewoontes realiseren 
deze vrouwen vooralsnog vrijwel alleen en ze stuiten daarbij regelmatig op weerstand, 
met name van mannen die geen deel uitmaken van dit bekeringsproces. De pastors, 
grotendeels mannen, richten hun preken en activiteiten vooral op vrouwen omdat zij er 
het meest voor open staan en laten de transformatie van mannen en mannelijke 
domeinen over aan vrouwen. Maar vaak worden mannen gedemoniseerd door de 
Pinkstervrouwen en slechts in enkele gevallen worden ze gezien als collega-soldaten. 
Deze scheiding leidt tot gewelddadige conflicten tussen mannen en vrouwen en in 
families en gezinnen. Als de transformatie van genderrollen, van familieverhoudingen 
en van huwelijken door de bekering tot het Pentecostalisme voornamelijk een zaak van 
vrouwen blijft en geweld oproept, is het is de vraag of de Pinksterbeweging een 
belangrijke rol kan spelen in een feminisering van de samenleving en het scheppen van 
werkbare genderrollen en goede relaties. Mensen zullen moe worden van het geweld, 
zoals diegenen die ik tijdens mijn onderzoek tegenkwam die het Pentecostalisme 
verlaten hadden. 

Het gewelddadige karakter van de bekering tot het Braziliaans Pentecostalisme 
betekent dat de sociale veiligheid van mensen afneemt, zowel voor Pentecostalen als 
niet-Pentecostalen, bijvoorbeeld door de spanningen in relaties en door het onstaan van 
gebrek aan geld. Dit roept vragen op over de mogelijke samenhang tussen niveaus van 
(on)veiligheid in een samenleving en gewelddadige bekering. Mensen die zich het 
meest lijken te verbinden met deze vorm van Pentecostalisme zijn diegenen die 
proberen te profiteren van de onduidelijke, onzekere en nieuwe ruimten in hun 
maatschappij, zowel in geestelijke als fysieke zin. De Pentecostale pionierstechnieken 
lijken een grote impact te hebben in omgevingen met een sterke survival of the fittest 
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mentaliteit. De Pinksterpraktijken krijgen in dergelijke omstandigheden zelfs nieuwe 
dimensies. Afhankelijk van de risico’s die bekeerlingen bereid zijn te nemen, kunnen 
voorgangers de (letterlijke) prijs verhogen van de offers die ze eisen. De risico's die 
bekeerlingen nemen lijken gerelateerd te zijn aan een bepaald type samenleving. Dit kan 
ook worden geïllustreerd door de pragmatische en vrije manier waarop verschillende 
bekeerlingen omgaan met de pastors en hun kerken. De Pinksterkerken worden meestal 
niet gezien als sociale instituties waar vertrouwen een belangrijke rol speelt en 
verschillende bekeerlingen verlaten de kerken dan ook gemakkelijk om vervolgens een 
nieuwe Pinksterkerk te bezoeken. De kerken zijn een essentieel onderdeel van een 
onzekere samenleving en versterken wantrouwen en onzekerheid.  

De gewelddadige dynamiek van het bekeringsproces roept tenslotte ook vragen 
op over het type  ontwikkeling van de samenleving dat het Braziliaans Pentecostalisme 
in gang zet en wil zetten. Bekeerlingen zijn vurige tegenstanders van ontwikkeling 
gebaseerd op wat wel de ‘traditionele Mozambikaanse cultuur’ wordt genoemd – een 
ontwikkelingsmodel dat de Mozambikaanse overheid en veel lokale en internationale 
NGOs lijken te omarmen. Bekeerlingen willen zich juist losmaken van lokale 
genezingsrituelen, huwelijksvormen en verwantschapsrelaties. Ze zijn bezorgd over de 
negatieve gevolgen van wraakzuchtige geesten als gevolg van de oorlog en 'tovenaars' 
op zoek naar rijkdom (hoofdstuk 6). Het specifieke spirituele kader van Braziliaanse 
Pinksterbeweging, dat alle geesten en lokale gebruiken demoniseert, omvat een 
effectieve houding om dergelijke problemen op confronterende wijze aan te pakken. 
Deze opstelling van de Pentecostalen beïnvloedt de vorming van een gezamenlijke 
nationale identiteit. Niet-Pentecostale medeburgers vinden dat Pentecostalen door het 
ontkennen en het willen vergeten van het verleden, als ook door het zich onttrekken aan 
relaties met anderen, een gedeelde verbondenheid en verantwoordelijkheid 
verwaarlozen. De Pentecostalen op hun beurt vinden dat zij hun medeburgers niet 
kunnen vertrouwen.  

De Pentecostalen zijn ook kritisch over de internationale donoren en hun 
programma’s voor ontwikkelingssamenwerking. Volgens de Pentecostalen hebben zij 
een mentaliteit van afhankelijkheid gecreëerd en van handen ophouden, terwijl de 
Pinkstervoorgangers mensen stimuleren of dwingen om zichzelf te helpen en zelf 
verantwoordelijkheid te nemen. In deze zin lijkt de Pinksterbeweging, in navolging van 
socioloog Max Weber, een vorm van sociaal-economische ontwikkeling te bevorderen 
die nuttig kan zijn in een markteconomie. Toch is het belangrijk om te beseffen dat 
Pinksterleiders voornamelijk zelf gebruik maken van de kansen die de neo-liberale 
samenleving hun biedt, in plaats van bekeerlingen te helpen om vaardigheden te leren 
die ze nodig hebben in een (nieuwe) kapitalistische orde. De Pinksterleiders lijken juist 
de grenzen van de huidige neo-liberale werkelijkheid te verleggen. Ze grijpen de kansen 
die zij zien op een religieuze markt waar zij weinig gecontroleerd worden.  
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Op deze wijze stimuleren de Braziliaans-Mozambikaanse transnationale 
Pentecostalen een specifiek ontwikkelingsmodel waarbij ze elkaar niet ondersteunen 
maar onder druk zetten om kansen en uitdagingen aan te gaan en te benutten. Met 
minimale steun trekken de strijdbare Pinkstervrouwen erop uit om hun plek in de stad in 
te nemen, zelfs als dit betekent dat ze verder gaan dan wat haalbaar is – om uiteindelijk 
de hemel op aarde te realiseren.  
  


