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Samenvatting 

 
 

Achtergrond, doel en opzet 

Ingrijpende gebeurtenissen op een bepaalde plaats die worden gekenmerkt door 

geweld, schending van rechten en marginalisering, creëren een gevoel van 

onveiligheid. Dit maakt dat individuen die daar wonen zich wenden tot spirituele 

copingstrategieën, zoals een relatie met het heilige, het lezen van of mediteren op 

religieuze teksten, gebed en andere religieuze activiteiten. Deze spirituele coping 

zorgt voor een gevoel van veiligheid, emotionele betekenis, genezing en hoop op deze 

moeilijke plaats. Ondanks de groeiende literatuur over religie en plaats in de sociale 

antropologie en religiegeschiedenis, is er weinig bekend over hoe de wisselwerking 

van religie en plaats kan worden geïnterpreteerd vanuit een psychologisch 

perspectief. Deze studie, die grotendeels gebaseerd is op inzichten uit psychologische 

theorieën, ontwikkelt alternatieve theoretische bijdragen voor de analyse van de rol 

van religie bij het ervaren van en leven op een bepaalde plaats, als een aanvulling op 

de literatuur over de psychologische interpretatie van religieus gedrag en religieuze 

voorstellingen. In deze studie worden zowel plaats als religie geconceptualiseerd als 

objecten van hechting voor het behoud van nabijheid, en als symbolische objecten die 

dienen als een veilige haven bij gevaar en een veilige basis voor individuele groei. Om 

te bepalen hoe de ervaring van plaatsen en aspecten van religie voldoen aan de 

criteria van een hechtingsrelatie, ontwikkelt deze studie theoretische perspectieven 

(bijv. bijbels-historisch, hechting en motivatie) en presenteert het empirisch 

onderzoek om te begrijpen hoe Sub-Sahara Afrikaanse migranten in Nederland, in 

een diaspora context, objecten van hechting ervaren in de vorm van religie en plaats 

en wat de psychologische factoren zijn die deze ervaringen verklaren. 

 De relatie tussen religie en plaats in een diaspora-context is een 

psychologisch fenomeen waarin het gaat om hechtingsprocessen en om hoe de 

ervaringen van individuen in een gastland hun spiritualiteit (met name de relatie met 

God) beïnvloeden. Deze relatie tussen religie en plaats werd onderzocht vanuit 

theoretische, historische en empirische perspectieven. Eerst werd het verband tussen 
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religie en plaats bekeken vanuit psychologische perspectief (bijv. volwassen hechting, 

motivatiesystemen), zoals beschreven in hoofdstuk 2, 3, 4 en 5. In deze hoofdstukken 

werden religie en plaats geconceptualiseerd als objecten van hechting met unieke 

blijvende effecten op personen die erdoor worden aangetrokken of gemotiveerd zijn 

om deze te verkennen. Ten tweede werd in hoofdstuk 3 vanuit een historische lens de 

wisselwerking van religie en plaats onderzocht in de verhalen van mensen in 

diaspora, zowel in de Bijbelse geschiedenis als in de joodse exoduskroniek. 

Aangetoond werd dat mensen in een diaspora context in tijden van nood ertoe neigen 

zich te hechten aan een symbolisch object en daar individueel of collectief aan 

groeien. Ten derde werden empirische studies uitgevoerd met behulp van cross-

sectionele gegevens van 175 leden van Afrikaanse diaspora gemeenschappen in 

Nederland, waarbij werd gekeken naar (a) de migratie gerelateerde en socio-

demografische determinanten van plaatsattitudes (hoofdstuk 6), (b) de relatie tussen 

religie en plaats (hoofdstuk 7), en (c) de rol van verblijfsduur, religieuze achtergrond 

en regio van verblijf in Nederland in relatie tot het zoeken naar hechting aan God in 

een vreemd land (hoofdstuk 8). 

 

Onderzoeksvragen 

 De belangrijkste onderzoeksvraag van de studie, zoals gepresenteerd in 

Hoofdstuk 1, was: "Hoe kunnen we de relatie tussen religieuze hechting en plaats in 

een diaspora-context theoretiseren en operationaliseren om te begrijpen hoe 

migranten God ervaren in een vreemd land en welke factoren deze ervaringen 

verklaren?" Secundaire onderzoeksvragen waren: 

 (a) hoe kunnen we de wisselwerking van religie en plaats psychologisch 

conceptualiseren?  

 (b) hoe beïnvloeden migratie en sociaal-demografische factoren de attitudes 

ten opzichte van plaats binnen de Afrikaanse Diaspora in Nederland?  

 (c) welke factoren beïnvloeden het zoeken en behouden van hechting aan 

God onder Afrikaanse Diaspora's in Nederland? 

 

Theorie 

 In de godsdienstpsychologische literatuur wordt religie geconceptualiseerd 

als een hechtingservaring, waarbij de relationele ervaringen met anderen religieuze 

gedragingen en voorstellingen van het individu beïnvloeden. Religieuze ervaringen 
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en toewijding aan God kunnen ontstaan als gevolg van relatieproblemen met 

belangrijke mensen in iemands leven en als gevolg van een migratie-ervaring. Beide 

ervaringen kunnen leiden tot een relatie met een goddelijk wezen dat wordt gezien 

als een surrogaat hechtingsfiguur. Theorie over de hechting bij volwassenen wordt 

gebruikt om de aan een plaats toegeschreven betekenissen te begrijpen in termen van 

hoe mensen zich verhouden tot de sociale en omgevingskenmerken van een plaats. 

Met andere woorden, plaatsen worden zo meer dan geografische locaties met 

concrete kenmerken: zij zijn dynamische contexten van sociale interactie die 

affectieve banden activeren. Dit perspectief is de afgelopen jaren besproken als ‘sense 

of place’, ‘place identity’, ‘dependence of place’, ‘insideness’ en ‘rootedness’. In deze 

concepten is plaats een belangrijke psychologische locus van menselijke interactie op 

basis van de functionele waarde ervan als een gewenst hechtingsobject. Door de in de 

volwassenheid toegenomen cognitieve vermogens kunnen individuen zich hechten  

aan objecten zoals geografische plaatsen en goddelijke wezens. Dit soort emotionele 

hechting vormt in deze studie het venster om aspecten van religieuze voorstellingen 

en gedrag, ontstaan in de context van een geografische plek, te verkennen. Dit 

conceptuele venster wordt besproken in deel I (Hoofdstukken 2, 3, 4, 5). Onderzocht 

werd hoe bepaalde ervaringen op een plaats kunnen leiden tot toewijding aan God en 

hoe spirituele worstelingen de verkenning van plaatsen kunnen beïnvloeden. 

 De psychologische verkenning van het verband tussen religie en plaats 

leidde tot een begrip van plaats als een multidimensionaal construct dat drie 

hoofddomeinen omvat: hechting aan fysieke en niet-fysieke elementen; 

afhankelijkheid van activiteiten / gebeurtenissen; en identiteit of karakter van een 

plaats. Deze domeinen werden geconceptualiseerd in termen van affect, gedrag en 

cognitie - het ABC van plaatsattitudes - in Hoofdstuk 2. Dit leidde tot de analyse van 

aan een plaats gerelateerde Bijbelse gebeurtenissen in Hoofdstuk 3, waarbij duidelijk 

werd hoe die Bijbelplaatsen verbonden waren met de spirituele ervaringen van de 

Israëlieten, gestrand in een 'vreemd land'. In Hoofdstuk 3 wordt betoogd dat 

plaatsgebonden spiritualiteit niet alleen een hedendaags verschijnsel is, maar een 

oud fenomeen, dat de basis vormt van de christelijke theologie. In Hoofdstuk 4 wordt 

een theorie van plaatsspiritualiteit ontwikkeld met behulp van de compensatie- en 

correspondentiemodellen uit de theorie over religie en hechting, waarbij 

plaatsspiritualiteit wordt beschreven als de band tussen een individu, een plaats en 

God, op een zodanige manier dat een emotionele hechting aan God het bijproduct 
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wordt van de ervaringen van het individu met een plaats. Vervolgens wordt in 

Hoofdstuk 5 een motivationele systeembenadering ontwikkeld om te onderzoeken 

hoe plaatsspiritualiteit verbonden is met religieuze hechting. Er wordt betoogd dat 

zowel hechting aan God als verkenning van plaats vorm krijgen door twee centrale 

motiverende driften (het aangaan van hechtingsbanden – ‘attachment affiliation’, en 

verkenningsnieuwsgierigheid – ‘exploration curiosity’), die individuen in staat stellen 

om te kiezen met welk object zich te engageren, op basis van onder andere hun 

intenties, gevoelens, behoeften, motieven en driften. Het uiteindelijke doel hiervan is 

het aangaan van hechtingsbanden en verkenningsnieuwsgierigheid, wat de twee 

hoofddoelen zijn van contact maken met, of het verkennen van, een betekenisvolle 

plaats of een goddelijk wezen, om daar een relatie mee aan te gaan. 

 

Empirisch onderzoek 

 Opzet van het empirisch onderzoek 

 De bovengenoemde theoretische kaders werden getoetst in de empirische 

studies in hoofdstuk 6, 7 en 8 aan de hand van een cross-sectionele steekproef van 

175 deelnemers - Afrikaanse migranten - in noordelijke en westelijke delen van 

Nederland. Survey gegevens werden verzameld met behulp van een 

sneeuwbalprocedure van november 2015 tot april 2016. Deelnemers werden 

gerekruteerd via verwijzingen door gemeenschapsleiders binnen bestaande 

Afrikaanse diaspora gemeenschappen in Noord- en West-Nederland. Deze leiders 

informeerden hun gemeenschappen / groepen over het onderzoek en een datum voor 

de dataverzameling werd afgesproken tijdens een van hun evenementen. Deelnemers 

waren betrokken bij verschillende evenementen georganiseerd door Afrikaanse 

studenten, religieuze leiders en gemeenschapsleiders. Bij aankomst op een 

evenement kregen de leden van de betreffende groepen / gemeenschappen te horen 

dat het onderzoek ging over hoe hun relationele ervaringen met God hen hielp om te 

gaan met problemen rond belonging (erbij horen), identiteit en migratie in 

Nederland. Geïnteresseerden werden uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. 

Demografische gegevens van de deelnemers waren de volgende: 67% van de 

deelnemers waren inwoners van steden in West-Nederland; 59% van de deelnemers 

woont meer dan 5 jaar in Nederland en de rest minder dan 5 jaar (41%); 52% was 

vrouw; en 82% van de totale steekproef sprak Nederlands of had een beetje kennis 

van de taal. De meeste deelnemers waren jong volwassenen; 72% van hen waren 
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tussen 18 en 45 jaar en de overige boven de 45. In de totale steekproef had 56% 

tertiair onderwijs voltooid, terwijl de rest (44%) alleen een middelbare school of 

lagere opleiding had genoten. De meerderheid van de deelnemers (51%) was 

getrouwd, 43% alleenstaand en 6% gescheiden of weduwe. Wat betreft de religieuze 

achtergrond van de deelnemers: 94% was christen, 4% moslim, 1% aanhangers van 

traditionele Afrikaanse religie, en 1% beschreef hun religie als 'anders'. 

 

 Resultaten 

 In hoofdstuk 6 werden de voorspellende factoren van plaats ervaringen 

onderzocht en verschillende migratie- en sociaal-demografische factoren 

geïdentificeerd als voorspellers van plaatsattitudes met betrekking tot het 

ontwikkelen van een Nederlandse identiteit, en hechting aan en afhankelijkheid van 

de Nederlandse samenleving. Met name de regio van verblijf van Afrikaanse 

migranten in Nederland was positief gerelateerd aan afhankelijkheid van de 

Nederlandse samenleving, waarbij migranten in West-Nederland een sterkere 

gedragsafhankelijkheid van plaats hadden (bijvoorbeeld zich wenden tot 

leerinstellingen en activiteiten in Nederland) in vergelijking met die in de Noordelijke 

regio. Taalvaardigheid vertoonde een negatieve relatie met gedragsafhankelijkheid 

van voorzieningen in de Nederlandse samenleving onder Afrikaanse migranten met 

een beetje kennis van het Nederlands in vergelijking met degenen die vloeiend 

Nederlands konden spreken. Oudere migranten met een Afrikaanse achtergrond 

(tussen 46 en 55 jaar) hadden meer kans om zowel hechting aan, als afhankelijkheid 

van de Nederlandse samenleving te ontwikkelen dan jongere migranten (tussen 18-

25 jaar). Het niveau van hechting aan de Nederlandse samenleving was aanzienlijk 

lager voor deelnemers met een tertiaire onderwijsachtergrond in vergelijking met 

degenen met een middelbare schoolopleiding of lagere opleiding; onze studie kon de 

herkomst van de onderwijskwalificaties van migranten echter niet beoordelen. Het 

niveau van afhankelijkheid van de Nederlandse samenleving was lager bij vrouwen 

dan bij mannen, en migranten uit West-Afrika hadden een sterkere plaats 

afhankelijkheid vergeleken met die uit Centraal-Afrika. 

 In hoofdstuk 7 werd de rol van spiritualiteit in een 'vreemde' plaats 

onderzocht; de empirische gegevens bevatten aanwijzingen voor een relatie tussen 

religie en plaats. Dit verband was allereerst zichtbaar in de positieve relatie tussen 

hechting aan God en hechting aan de Nederlandse samenleving, gecontroleerd voor 
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opleidingsniveau, land van herkomst, leeftijdsverschil en verblijfsduur. De bevinding 

dat er een directe relatie is tussen hechting aan God en hechting aan plaats 

suggereert dat de spirituele hechting van deelnemers een betrouwbare veilige basis 

kan zijn van waaruit ze hun bredere omgeving verkenden, wat weer gerelateerd was 

aan hun hechting aan de Nederlandse samenleving. Bovendien werd de modererende  

rol van het zoeken naar een relatie met God onderzocht in het verband tussen 

negatieve plaats ervaringen (zoals gevoelens van plaats onzekerheid, 

rassendiscriminatie en angst voor het leven in de Nederlandse samenleving) en 

dimensies van plaatsattitudes. Interessante bevindingen waren dat er bij migranten 

met een hoge mate van spirituele hechting een verband was tussen 

rassendiscriminatie en het ontwikkelen van een positieve hechting aan de 

Nederlandse samenleving. Bij mensen met een laag niveau van spirituele hechting 

was er een negatieve relatie tussen onveiligheidsgevoelens in Nederland en de 

ontwikkeling van de Nederlandse identiteit. 

 In Hoofdstuk 8 werden de interactie-effecten tussen de duur van het verblijf 

en de religieuze achtergrond bij het zoeken naar hechting met God verder 

onderzocht. De resultaten lieten zien dat migranten in sociaal samenhangende 

gemeenschappen in West-Nederland vaker een relatie zochten met God dan 

migranten die in minder sociaal samenhangende gebieden in de Noordelijke regio 

woonden. Dit wijst op een door correspondentie gekenmerkte hechting, omdat de 

migranten in West-Nederland ook al sociaal verbonden waren met belangrijke 

mensen in hun leven in de regio. Hoewel er geen directe relatie was tussen de duur 

van het verblijf en het zoeken naar een relatie met God, was er een significant 

interactie-effect tussen verblijfsduur en religieuze achtergrond bij het voorspellen 

van het zoeken naar een relatie met God. Recent aangekomen (minder dan 5 jaar) 

religieuze Afrikaanse migranten scoorden hoger op het zoeken naar en behouden van 

een band met God en positieve attitudes tegenover God in de Nederlandse 

samenleving, in vergelijking met recent aangekomen niet-religieuze migranten. 

 

Conclusie 

Ten slotte worden in Hoofdstuk 9 de bevindingen van de studie besproken met 

betrekking tot de relaties tussen gelovige en God en tussen mensen en plaatsen – 

ervaringen die elkaar beïnvloeden en zo een doorstroomeffect hebben in het dagelijks 

leven van migranten. De nadruk van dit proefschrift ligt echter niet op de vraag of de 
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genoemde onderliggende factoren al dan niet hechting aan plaats of God 

veroorzaken, maar op de vraag of de richting van dat effect waarschijnlijk een ander, 

parallel effect voorspelt. De relatie tussen religie en plaats leidt tot inzicht in de 

complexe dynamiek van volwassen relaties die belangrijk zijn voor ons dagelijks 

leven en die van de ene relatie naar de andere ‘doorstroomt’ in een opeenstapeling 

van parallelle processen. Ook worden de implicaties van deze studie besproken voor 

de Afrikaanse transnationale spiritualiteit, die wordt geconceptualiseerd als een 

psychologisch fenomeen waarbij sprake is van surrogaat hechting aan religie en 

plaats. 

 Samenvattend pleit de studie voor een theorie van plaatsspiritualiteit, 

waarbij de nadruk wordt gelegd op de rol van spiritualiteit bij het bevorderen van 

hechting aan een belangrijke plaats onder migranten. Het begrijpen van de aard van 

deze relationele processen, met plaatsen en met God, is relevant voor zowel 

onderzoek als de praktijk. Overheidsinstanties en personen die werken met mensen 

in de diaspora en groepen buiten de marges van de samenleving hebben een meer 

geavanceerd inzicht nodig in relationele ervaringen met objecten van hechting om 

effectief integratiebeleid voor migranten van alle soorten en rassen te formuleren en 

bevorderen. 

 

 

  

262


	Samenvatting

