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Voorwoord 

 

“Wat moet je nu in godsnaam in zo’n bananenrepubliek?” 

“Kun je geen onderzoek doen op de Veluwe?” 

 

Deze vragen waren de eerste reactie van mijn vader, toen ik vertelde dat ik voor mijn 

afstudeeronderzoek naar Guatemala wilde. De laatste vraag heb ik beantwoord met nee, wat 

natuurlijk antropologisch gezien niet correct is. Zodra er mensen zijn, is er altijd iets te 

onderzoeken. Maar deze wetenschap heb ik niet met mijn vader gedeeld. 

Mijn ambities voor dit onderzoek waren al duidelijk voor ik in september 2008 begon aan de 

Master Multiculturalisme in vergelijkend perspectief ; ik zou in februari naar Guatemala gaan voor mijn 

afstudeeronderzoek met als onderwerp: het erfgoed in Antigua en de identiteit van vrouwen. 

En niemand, ook niet mijn vader, zou daar iets aan kunnen veranderen! 

Inmiddels is zijn idee over Guatemala enigszins veranderd. Hoewel hij het na een bezoek aan mij 

in het veld nog steeds een corrupt land vindt. Hiermee doelt hij op de politiek, maar ook op de 

mensen. “Het feminisme is hier zeker onbekend, hè, Wen?; wat een arme bedoeling!; ze lopen 

hier echt in klederdracht!”. Hierdoor heeft mijn vader geconcludeerd dat Guatemala te 

onderontwikkeld is voor woorden, waar iedereen arm is en geen goed onderwijs heeft genoten. 

Helaas is het niet zo simpel. Sommige Guatemalteken zijn inderdaad erg arm en proberen een 

Europees meisje aan de haak te slaan. Anderen vinden de duizenden toeristen vervelend of ze 

vinden het juist gezellig. Deze laatste mensen zijn dan ook een eerste ingang tot het veld. Zij 

hebben mij geïntroduceerd in het echte Guatemalteekse leven, waarvoor mijn vader helaas te kort 

in Guatemala was. 

Door mijn onderzoek in Guatemala heb ik het gevoel dat ik het land heb leren kennen. De 

mensen zijn erg open, zeker wanneer ik hen vertelde dat ik onderzoek deed naar hun cultuur en 

stad. Interesse is daar het sleutelwoord om binnen te komen. De vrouwen die ik heb 

geïnterviewd, hebben uren verteld over hun ervaringen in Antigua. Hierdoor hing de zwart-witte 

conclusie van mijn vader aan een zijde draadje. Alle geïnterviewde vrouwen zijn sterke dames, 

waarvan sommigen het hebben getroffen en anderen niet. Sommige vrouwen hebben een goede 

opleiding achter de rug en anderen moeten bedelen om geld, zodat ze hun kinderen eten kunnen 

geven. Sommigen kunnen de corrupte regering omzeilen en anderen niet of hebben er niets mee 

te maken. 

Deze vrouwen wil ik graag bedanken voor hun openheid en gezelligheid. In het bijzonder wil ik 

mijn gastmoeder bedanken voor haar hulp en kookkunsten. Daarom wil ik deze masterthesis 

Santa Antigua – Universiteit van Utrecht 2009 3



graag opdragen aan de vrouwen van Antigua. Bovendien wil ik mijn ouders bedanken voor hun 

vertrouwen en luisterend oor. Ook mijn vrienden en collega’s wil ik graag bedanken voor hun 

steun en tips. En ‘last but not least’ wil ik mijn afstudeerbegeleider Patrick Eisenlohr bedanken 

voor alle input en feedback. 

 

Antigua Guatemala, het was me een waar genoegen. 

 

Adios. Wendy. 
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Opgedragen aan alle vrouwen van Antigua. 
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Landkaart van Guatemala 

Hieronder is Antigua, de stad van mijn onderzoek, omcirkeld op de landkaart van Guatemala. 

 

 

 

 

 
Afbeelding 1: Landkaart van Guatemala1

                                                 
1 www.anderlicht.nl/landkaart_guatemala.html, 3 juli 2009. 
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Stadskaart van Antigua 

Hieronder is een plattegrond van Antigua te zien. De grijze cirkels wijzen op de belangrijkste 

kerken van de stad.  

 

 

 

     

 HUIS

Afbeelding 2: Stadskaart van Antigua2

                                                 
2 www.larutamayaonline.com/guatemala/maps/antigua_guatemala_map.php, 3 juli 2009. 
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Hoofdstuk 1 

Inleiding: De invloed van cultureel erfgoed 

 

1.1 De inleiding 

Het colosseum, de rotswoningen in Petra, de Notre-Dame, Machu Picchu, de Chinese muur, de 

boeddhabeelden van Bamiyian, Robbeneiland, de medina in Marrakesh, de molens in Kinderdijk 

en zo kan ik nog even doorgaan. Deze voorbeelden staan op de werelderfgoedlijst van de 

UNESCO. Deze organisatie zorgt op mondiaal niveau voor het behoud van cultureel erfgoed. 

Hiervoor houdt UNESCO een lijst bij met alle erfgoederen die als mondiaal erfgoed zijn erkend. 

Het doel van de lijst is om een gebalanceerd en representatief overzicht te geven van erfgoederen 

in de hele wereld. ‘Gebalanceerd’ en ‘representatief’ houden in dat alle culturele, religieuze en 

historische ontwikkelingen vertegenwoordigd moeten worden om een geloofwaardig overzicht te 

creëren. 

Naast losse gebouwen staan ook steden op de lijst. Deze steden bestaan geheel uit bijzondere 

architectonische gebouwen, huizen en straten, zoals Venetië in Italië en Trinidad in Cuba. Alleen 

is het effect van een ‘werelderfgoedstad-zijn’ weinig onderzocht. Ik vraag me namelijk af wat 

voor invloed het wonen in een werelderfgoedstad heeft op de inwoners. Zijn ze extra trots op 

hun woonplaats? Zien ze de historische waarde in van de erfgoederen? Of is het erfgoed ten 

prooi gevallen aan het toerisme? 

Om antwoorden te krijgen op deze vragen ben ik in februari 2009 voor mijn afstudeeronderzoek 

in het kader van mijn Master Multiculturalisme in vergelijkend perspectief vertrokken naar een van de 

steden die op de werelderfgoedlijst staan, namelijk Antigua in Guatemala (zie: land- en stadskaart 

op blz. 9 en 10). In deze stad werd ik opgevangen door de familie Osorio ofwel mijn gastfamilie 

en viel ik gelijk met mijn neus in de boter. Er werd namelijk direct gevraagd of ik meeging naar 

een processie. 

De processie was het eerste teken van Semana Santa ofwel in de heilige week voor Pasen. Hoewel 

het begin van Semana Santa nog een paar maanden zou duren, werden er wekelijks processies 

georganiseerd. Hierbij geldt hoe dichterbij Semana Santa komt, hoe meer processies er op straat 

te zien zijn. 

Ik had nog nooit een processie meegemaakt en ben ook niet religieus opgevoed. Hierdoor stond 

ik verstelt van het pracht en praal dat in een optocht-vorm aan mij voorbij trok. Paarse gewaden, 

wierook, grote Jezus- en Mariapoppen en minstens 300 mannen en vrouwen die opgetrommeld 

waren om mee te lopen in deze optocht. Hun vertrekpunt was bij ons voor de deur en hun 

eindpunt was de kerk, waar een gebed werd ingezet door de pastoor.  
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Ik had geen idee dat processies zo groot werden aangepakt en was overweldigd door de 

katholieke sfeer. In de loop van mijn tijd in het veld heb ik ontelbaar processies meegemaakt, 

maar deze waren lang niet zo indrukwekkend als mijn eerste processie in Antigua. 

De processies spelen een belangrijke rol in mijn onderzoek, aangezien ze een vorm zijn van 

immaterieel erfgoed die met materieel erfgoed als decor worden uitgevoerd. In de volgende 

paragraaf wordt kort ingegaan op dit onderscheid gevolgd door een korte introductie van 

verschillende theorieën. Deze theorieën vormen de basis van de onderzoeksvraag en                       

-verwachtingen. 

In paragraaf 1.3 zal de methodologie van dit onderzoek worden behandeld. Hierin worden onder 

andere de toegepaste dataverzamelingsmethoden uitgelegd. Hierna komt in paragraaf 1.4 de 

geschiedenis van Guatemala aan bod, waarbij ik vooral in zal gaan op de ontstaansfactoren van 

het erfgoed in Antigua. Vervolgens wordt in paragraaf 1.5 nadruk gelegd op de wetenschappelijke 

verantwoording van de doelgroep. Daarna zal ik in paragraaf 1.6 de maatschappelijke relevantie 

van dit onderzoek behandelen, waarna ik zal eindigen met de leeswijzer van deze masterthesis in 

paragraaf 1.7. 

 

1.2 Het onderzoek 

In deze paragraaf komen de kernpunten van mijn onderzoek aan bod. Eerst zal ik op basis van 

wetenschappelijke theorieën mijn onderzoeksvraag inleiden. Waarna een korte introductie van 

mijn onderzoekslocatie volgt om te eindigen met de theoretische verwachtingen. 

 

1.2.1 De onderzoeksvraag  

Cultureel erfgoed is te onderscheiden in materieel erfgoed (ofwel gebouwen) en in immaterieel 

erfgoed (ofwel gewoonten en tradities) (Grijzenhout, 2007:1). Regelmatig is een combinatie van 

beiden te zien, waarbij een traditioneel schouwspel wordt uitgevoerd tegen de achtergrond van 

een bepaald monument.  

Beide vormen van erfgoed laten symbolen zien die kenmerkend zijn voor een bepaalde groep. 

Deze symbolen zijn meestal gebaseerd op elementen als geschiedenis, religie, klasse, levensstijl, 

beroep en sekse. Met name op basis van de eerste drie elementen wordt erfgoed op lokaal, 

nationaal en internationaal niveau bewaard. Hiermee wordt geprobeerd om de meest 

uiteenlopende etnische groepen een beeldende basis te geven voor hun collectieve identiteit 

(Handler, 1984: 61). 

Er zijn twee benaderingen van identiteit, namelijk de essentialistische benadering en de 

constructivistische benadering. De essentialistische benadering behelst: “…an insidious neoliberal 
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strategy of social containment that makes simplistic or universalizing assumptions about 

domination and the uncritically assumes the possibilities or impossibilities of resistance based on 

a particular form of collective identity.” (Fischer, 1999:475). Het essentialisme benadert identiteit 

als een vast gegeven van de sociale en culturele context van een bepaalde groep (Ghorashi, 

2003:26). 

De tweede benadering is de constructivistische benadering en behandelt identiteit niet als een 

vast gegeven. Bij deze benadering wordt identiteit gezien als een continu veranderend proces 

(Ghorashi, 2003:26). Ghorashi (2003) geeft in haar boek Ways to survive, Battles to win aan dat de 

constructivistische benadering beter aansluit bij de definitie van identiteit in de context van de 

hedendaagse samenleving. 

Hierbij maakt Jenkins (2008) een onderscheid tussen de individuele en de collectieve identiteit. 

De individuele identiteit wordt gevormd door een combinatie van meerdere collectieve ofwel 

groepsidentiteiten. Deze groepsidentiteiten worden voornamelijk extern bepaald (Jenkins, 

2008:75). Taylor (1994) stelt dat de identiteit van een groep kan bestaan, omdat anderen deze 

identiteit erkennen. Erkenning kan alleen ontstaan als er een dialoog tussen de wij- en zij-groep 

kan worden gecreëerd. Hij noemt dit proces ‘politics of recognition’.  

Een collectieve ofwel groepsidentiteit bestaat uit mensen met een gedeeld element dat hen 

verenigd tot een eenheid in de ogen van anderen. Bij gedeelde elementen is te denken aan de 

eerder genoemde symbolen, zoals: religie, geschiedenis en klasse, waarbij erfgoed gezien kan 

worden als het tastbare bewijs.  

Maar niet alleen de groep zelf heeft belang bij het beschermen van hun erfgoed. Ook toeristen 

zijn tegenwoordig op zoek naar ‘authentieke’ elementen van de meest exotische culturen en 

proberen zich onder te dompelen in de desbetreffende cultuur. Dit erfgoedtoerisme kan 

commodificatie tot gevolg hebben, waarbij erfgoederen worden getransformeerd tot producten 

om ze kant-en-klaar aan te bieden aan toeristen. Hierdoor kunnen de erfgoederen hun historische 

en religieuze waarde verliezen (Handler, 1984: 58, 60).  

Dit waardeverlies kan betekenen dat de rol van erfgoed bij het vormen van een identiteit kleiner 

wordt. Lokale inwoners kunnen het erfgoed gaan zien als een toeristische trekpleister waar geld 

kan worden verdient. Maya-vrouwen gaan bijvoorbeeld met hun geweven koopwaar bij 

erfgoederen staan, aangezien daar toeristen ofwel hun klanten rondlopen. Daarom worden de 

erfgoederen regelmatig omringd door Maya-vrouwen en niet door Ladino-vrouwen.  

Dit onderscheid wordt onder andere veroorzaakt doordat Ladino-vrouwen toegang hebben tot 

beter onderwijs. Deze discrepantie heeft tot gevolg dat de beroepen van de Ladino-vrouwen vaak 
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minder direct afhankelijk zijn van het erfgoedtoerisme. Zij hoeven niet net zoals Maya-vrouwen 

dagelijks te bedelen om geld. 

Hierbij vraag ik me af wat voor invloed dit verschil heeft op de identiteit van vrouwen? 

Koesteren de Maya-vrouwen een wrok jegens de Ladino-vrouwen of andersom? Zijn er nog meer 

verschillen te herkennen tussen beide groepen? Welke rol is hierbij weggelegd voor het cultureel 

erfgoed van Antigua? Zijn de vrouwen zich bewust van de culturele erfgoederen? Zijn de 

vrouwen zich bewust van hun tradities? En gebruiken ze bij hun tradities het erfgoed? Met deze 

vragen in mijn gedachten heb ik de volgende onderzoeksvraag opgesteld: 

 

In hoeverre wordt identiteit gevormd door cultureel erfgoed? 

 

Deze onderzoeksvraag wil ik beantwoorden door middel van een case study. Deze case study 

betreft het erfgoed van de stad Antigua in Guatemala en haar vrouwelijke inwoners. Voor het 

beantwoorden van de hoofdvraag heb ik de volgende deelvragen opgesteld: 

 

1. Welke culturele erfgoederen worden het meeste gebruikt ofwel bezocht door de 

inwoners van Antigua? Welke groepen maken het meeste gebruik van de erfgoederen 

en waarom doen ze dat? 

2. In hoeverre is er een verschil te herkennen in het gebruik van de culturele erfgoederen 

tussen de Ladino-vrouwen en de Maya-vrouwen?  

3. Welke waarden kennen vrouwelijke inwoners van Antigua toe aan het cultureel 

erfgoed van de stad? En op welke manier oefenen deze waarden invloed uit op de 

identiteit van de vrouwen? 

4. In hoeverre speelt toerisme een rol bij de identiteitsvorming van de vrouwelijke 

inwoners op basis van het Antiguaans cultureel erfgoed? 

 

1.2.2 De onderzoekslocatie 

De onderzoekslocatie betreft de stad Antigua in Guatemala. Deze stad staat sinds 1979 op de 

werelderfgoedlijst van UNESCO. Door dit gegeven is Antigua een geschikt decor voor mijn 

onderzoek naar de invloed van cultureel erfgoed op de identiteit van vrouwen. 

Het erfgoed van de stad is het resultaat van de Spaanse bezetting en natuurlijke invloeden als 

aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. De Spanjaarden hebben de stad in 1543 gesticht en gaven 

het de naam Santiago de Guatemala. Gedurende 17de en de 18de eeuw was Antigua het 
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economische, politieke en religieuze centrum van Midden-Amerika. De ruïnes van kloosters en 

kerken laten deze vergane glorie nu nog zien.  

Door meerdere aardbevingen en vulkaanuitbarstingen verloor de stad haar centrale functie en 

vertrokken de bezetters naar Guatemala Stad. Deze stad werd gelijk benoemd tot de nieuwe 

hoofdstad van het land. Hierdoor kreeg Antigua, wat de oude stad betekent, haar huidige naam. 

(Lees meer over de geschiedenis van Antigua en Guatemala in paragraaf 1.4.) 

Wel heeft die glorieuze periode gezorgd voor het huidige uiterlijk van de stad en de plaats op de 

werelderfgoedlijst. Deze plaats betekent naast goed onderhoud van de erfgoederen, ook de komst 

van veel toeristen. De toeristen komen af op het monumentale schoon van de stad en brengen 

inkomsten mee voor de inwoners. Daarom is het belangrijk dat in dit onderzoek rekening wordt 

gehouden met het toeristische aspect van cultureel erfgoed.  

De inwoners van de stad zijn min of meer te verdelen in twee groepen, namelijk de Ladino’s en 

de Maya’s. De Ladino’s zijn de afstammelingen van de Maya’s en de Spanjaarden ofwel ze hebben 

een gemixte achtergrond. De tweede groep stamt daarentegen geheel af van de Maya’s. Deze 

mensen behoren meestal tot de lagere klasse van de samenleving en zijn vaak laag opgeleid. Het is 

dan ook opmerkelijk dat klassenlabels in Latijns-Amerika niet als vaste gegevens worden gezien, 

zoals ras (Fischer, 1996). 

Toch blijft dit proces en de scheiding tussen Ladino’s en Maya’s op veel vlakken onderbelicht. 

Verschillende vragen blijven mijn interesse voeden, zoals: welke tradities en gewoonten hebben 

de Maya’s en Ladino’s? Welke rituelen voeren ze uit? Gaan ze allemaal naar dezelfde kerken?  

Het lijkt voor de hand te liggen dat de Ladino’s naar de Spaanse katholieke kerken gaan en Pasen 

uitbundig vieren met deze kerken als decor. Ook lijkt voor de hand te liggen dat de Maya’s zich 

niet thuis voelen in dit decor en hun culturele identiteit op een andere manier praktiseren. 

Daarentegen wordt in de theorie aangehaald dat er sprake is van een meltingpot, waaruit kan 

worden afgeleid dat beide groepen zich tegenwoordig thuis voelen in het koloniale decor van 

Antigua. 

 

1.2.3 De verwachtingen 

In de laatste alinea van de vorige paragraaf wordt een klein begin gemaakt met de verwachtingen 

van dit onderzoek. In deze paragraaf zullen zes verwachtingen ofwel hypotheses worden 

opgesomd. Deze hypotheses heb ik voor mijn vertrek opgesteld aan de hand van de 

wetenschappelijke context van mijn onderzoek. Deze theoretische context zal in de komende 

hoofdstukken worden besproken. Graag wil ik in de conclusie van deze thesis toetsen of de 

theoretische hypotheses tot de waarheid behoren door ze te vergelijken met mijn resultaten.  
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• Hypothese 1: Cultureel erfgoed is regelmatig het decor voor ‘invented traditions’ die 

uitgevoerd worden door ‘imagined communities’. 

• Hypothese 2: De ‘imagined communities’ zijn enerzijds de Ladino’s en anderzijds de 

Maya’s. Er is nog steeds een scheiding te herkennen tussen deze twee groepen op basis 

van tradities, levenstijl en economische positie. Dit heeft geleid tot een wij- en een zij-

groep. 

• Hypothese 3: Uit het onderscheid tussen Ladino- en Maya-vrouwen vloeien twee 

collectieve identiteiten. Cultureel erfgoed speelt hierbij een belangrijke rol, omdat 

erfgoederen het tastbare bewijs zijn van hun cultuur. Hun identiteiten zijn hoofdzakelijk 

gebaseerd op geschiedenis, religie of levensstijl. 

• Hypothese 4: Het erfgoed waaraan de lokale bevolking de meeste waarde hecht dan wel 

het meeste wordt bezocht, is een afspiegeling van de collectieve identiteit. 

• Hypothese 5: Door de vele erfgoedtoeristen neemt de historische en religieuze waarde 

van het erfgoed in de ogen van de lokale inwoners af. Ze zien het erfgoed als een product 

waar geld mee kan worden verdiend. 

• Hypothese 6: Het koloniale erfgoed speelt een belangrijkere rol in de identiteit van 

Ladino’s dan in de identiteit van Maya’s, aangezien zij afstammen van de Spaanse 

kolonisten. 

 

1.3 De onderzoeksmethoden 

Het antwoord op de onderzoeksvraag heb ik geprobeerd te vinden aan de hand van een case 

study. De case betreft aan de ene kant het cultureel erfgoed in Antigua Guatemala en aan de 

andere kant spelen de vrouwelijke inwoners van de stad een belangrijke rol. Zij vormen de 

doelgroep ofwel de respondenten van mijn onderzoek. Verdere specificatie van de doelgroep zal 

in paragraaf 1.3.2 aan bod komen. Uitgebreider is de wetenschappelijke verantwoording van de 

doelgroep te vinden in paragraaf 1.5. 

Dit onderzoek is uitgevoerd als een kwalitatief onderzoek, aangezien ik veel te maken heb gehad 

met subjectieve informatie (Seale, 2004:295). Om deze subjectieve informatie te vertalen naar 

representatieve resultaten heb ik ervoor gekozen om twee dataverzamelingsmethoden te 

gebruiken, namelijk interviewen en observeren. Deze methoden zullen uitvoerig worden 

besproken in deze paragraaf. 

Maar eerst zal ik dit onderzoek globaal in kaart brengen. Deze globale kaart is hieronder te 

vinden in de vorm van een onderzoeksmodel (zie: afbeelding 3 op blz.17). Hierin staan de twee 

belangrijke aspecten van de onderzoeksvraag centraal, namelijk identiteit en cultureel erfgoed. 
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Onder deze twee aspecten wordt een opsomming gegeven van de belangrijkste variabelen van het 

desbetreffende aspect. 
 

 

                  

Identiteit Cultureel 
erfgoed

• Gender

• Etniciteit

• Rassen

• Klassen

• Economische positie

• Opleidingsniveau

• (invented) Tradities en       

gewoonten

• Economische waarde

• Historische waarde

• Nostalgische waarde

• Culturele waarde

• Artistieke waarde

• Lokale vs. mondiale 

waarde

• Werelderfgoed

 
Afbeelding 3: Onderzoeksmodel 

 

1.3.1 Interviewen 

In het kader van mijn onderzoeksvraag heb ik twee groepen respondenten geïnterviewd, 

respectievelijk Ladino-vrouwen en Maya-vrouwen. Voor deze twee groepen is gekozen, omdat 

deze twee etnische groepen Antigua kleuren. De groepen hebben een andere historische en 

religieuze achtergrond. Ook de levensstijl van beide groepen verschillen op basis van klasse en 

economische positie. Deze verschillen worden in de literatuur verklaard door de scheve toegang 

tot onderwijs. Maya-vrouwen hebben minder toegang tot goed onderwijs dan Ladino-vrouwen. 

Hierdoor is sprake van een bepaalde hiërarchie. Deze hiërarchie heeft ertoe geleid dat ik vrouwen 

uit twee etnische groepen als onderzoekspopulatie heb gesteld. Op deze manier heb ik kunnen 

onderzoeken in hoeverre een verschil te herkennen is in identiteitsvorming van beide groepen 

inclusief de rol van cultureel erfgoed. 

Voor de selectie van de respondenten heb ik gebruik gemaakt van een gerichte steekproef op 

basis van de theorie. Op deze manier heb ik een representatieve groep aan respondenten 

gekregen en is er geen tijd verloren gegaan aan het interviewen van vrouwen, die mij niet konden 

helpen aan antwoorden (Seale, 2004:186). 

Deze selectiemethode heb ik op de volgende manier toegepast. Bij de selectie van Ladino-

vrouwen heb ik rekening gehouden met twee aspecten. Ten eerste heb ik geselecteerd op basis 
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van hun etnische achtergrond, omdat deze een combinatie moeten zijn van Spaans en Maya. Ten 

tweede heb ik geselecteerd op basis van hun economische positie. Ik heb gekeken naar de 

gangbare economische positie van een Ladino-vrouw, waarna ik vrouwen rondom deze standaard 

heb geïnterviewd.  

Ook bij de Maya-vrouwen hebben deze twee aspecten de basis gevormd van de theoretisch 

gerichte steekproef. Het eerste aspect ‘etnische achtergrond’ heeft bij deze groep een andere 

invulling; de vrouwen stammen namelijk geheel af van de Maya’s. Verder heb ik bij deze groep 

geprobeerd hun economische klasse te bepalen en binnen deze marges respondenten te 

selecteren.  

Het aantal interviews ligt per groep gelijk. Het precieze aantal interviews heb ik bepaald tijdens 

mijn dataverzameling in Antigua, aangezien ik van te voren niet kon voorzien hoeveel vrouwen 

geïnterviewd moesten worden. Ik heb gewacht tot een duidelijk teken van herhaling in de 

antwoorden van de vrouwen. Herhaling is het teken voor voldoende informatie in een kwalitatief 

onderzoek blijkt uit de boeken: Researching Society and Culture van Seale (2004) en Basisboek 

Kwalitatief Onderzoek van Baarda en De Goede (2005).  In het veld bleek dat ik 12 interviews met 

Maya-vrouwen en 12 interviews met Ladino-vrouwen nodig had. 

Voor beide groepen respondenten heb ik gekozen voor een halfgestructureerd interview, 

aangezien dit onderzoek dient om een gedetailleerde indruk te krijgen van gedachten van de 

respondent (Seale, 2004:165). Een voordeel van een halfgestructureerd interview is dat de vragen 

kunnen worden uitgelegd. Verder kunnen niet-verbale signalen worden opgevangen. Een ander 

voordeel is dat er een mogelijkheid is voor doorvragen. Daarnaast kon ik een inschatting maken 

van de houding van de respondent (open of gesloten), waarop ter plaatse de volgorde van de 

vragen kon worden aangepast. Op deze manier heb ik geprobeerd om de meest optimale 

antwoorden te krijgen in de interviews (Seale, 2004:165).  

In bijlage 1 is het halfgestructureerde interview te vinden. Hierin zijn de belangrijkste 

interviewvragen en een topic list te lezen, die als handleiding voor ieder interview hebben 

gediend. In bijlage 2 zijn de namen van de geïnterviewde vrouwen, hun leeftijd en beroep 

uitgeschreven. 

 

1.3.2 Observeren 

De tweede dataverzamelingsmethode is observeren. Tijdens de vier maanden van mijn veldwerk 

heb ik de rol van een participerende observator aangenomen. Deze rol betekent dat ik zelf deel 

nam aan feestelijke gebeurtenissen en het dagelijks leven in de stad. (Seale, 2004:229).  
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Voor mijn vertrek heb ik een aantal observatiemomenten ingepland. Zo vond in de periode van 

mijn veldwerk Semana Santa plaats. Semana Santa is de week die vooraf gaat aan Pasen en wordt 

uitbundig gevierd in het katholieke Antigua. Tijdens deze week heb ik geobserveerd hoe het 

cultureel erfgoed werd gebruikt door de inwoners. Tevens heb ik gekeken naar het grote aantal 

toeristen, die speciaal voor deze week naar de stad waren gekomen, waardoor ik kon 

onderzoeken hoe lokale vrouwen hiermee omgaan. Ik heb bijvoorbeeld aandacht geschonken aan 

de volgende vraag: heeft toerisme invloed op de manier waarop lokale vrouwen gebruikmaken 

van het cultureel erfgoed? Naast Semana Santa heb ik geobserveerd hoe de kerken en de 

kloosters in Antigua worden gebruikt op zondagen. Verder kon ik zelf als toerist de erfgoederen 

bezoeken om te zien hoe de vrouwelijke inwoners op mij reageerden. 

Om het observeren enigszins te structureren, heb ik van te voren een check list gemaakt. Deze 

check list is een combinatie van een topic list en een vragenlijst (zie: bijlage 3). 

 

1.4 Het veld in historisch perspectief 

De geschiedenis van Guatemala heeft verschillende stadia gekend, met name door de komst en 

het vertrek van de Spaanse kolonisten. Dit verleden is de verklaring voor de huidige inrichting 

van Guatemala en in het bijzonder van Antigua. Hieronder zal ik deze geschiedenis kort 

behandelen aan de hand van vier tijden, namelijk: de pre-koloniale periode, de tijd gedurende de 

Spaanse bezetting, de periode na de onafhankelijkheid en de tegenwoordige tijd. 

 

1.4.1 Het Guatemala van de Maya’s 

Voor de komst van de Spanjaarden was Guatemala het gebied van de Maya’s. De Maya’s waren 

verdeeld in verschillende stammen, die onderling niet konden beslissen wie de machthebbers van 

het gebied waren. De Maya’s lieten zich echter wel allen leiden door de Popol Vuh - het heilige 

boek van de Maya-religie. 

Popol Vuh is geschreven door de K’iche elite (een Maya-stam) en is een reactie geweest op de 

komst van de Spanjaarden die het katholieke geloof wilden verspreiden. Iedere Maya-stam zag de 

Popol Vuh als de basis, maar onderling waren veel verschillende stromingen van het Maya-geloof 

te herkennen evenals meer dan 20 Maya-talen (Fischer & Hendrickson, 2003:46-47).  

Vanaf 250 n.Chr. tot 900 n.Chr. was het offeren van bloed de meest gewaardeerde vorm van het 

eren en tevreden stellen van de Maya-goden. Het offeren was een pijnlijk ritueel, aangezien hier 

een tong of een penis voor nodig was. (Vandaag de dag worden nog steeds offers gebracht, maar 

dan van alcohol, eten en parfum. Toch worden bloedoffers ook nog steeds uitgevoerd, alleen wel 

beperkt tot het bloed van een kip of een geit (Fischer & Hendrickson, 2003:47).) 
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In deze periode zijn de Maya’s gaan bouwen aan indrukwekkende steden die nog steeds te 

bezichtigen zijn, zoals Tikal (in het noorden van Guatemala) en Copán (net over de grens in 

Honduras). Verder hebben ze een kalender- en hiëroglyfensysteem bedacht, maar ook agrarische 

technieken en een sociaal-politiek systeem voor handel, verering en oorlogvoering, die door 

inheemse civilisaties, die ver van de bewoonde wereld wonen, nog steeds worden gehanteerd. 

Door jaar na jaar tegenvallende oogsten te hebben gehad, waren veel Maya’s gedwongen om de 

mooie steden als Tikal en Copán te verlaten en terug te verhuizen naar het platteland. Hierdoor 

zijn veel van de eens zo indrukwekkende steden aan het begin van de 10de eeuw in verval geraakt. 

Hierna mobiliseerde een Maya-stam, genaamd de Kaqchikeles, zich in de hooglanden van 

Guatemala. Zij trachtten met harde hand de andere Maya’s in het land te onderdrukken door 

middel van oorlog. In deze tijd is weinig geschreven of bewaard gebleven, waardoor de eerst 

volgende informatie over de geschiedenis van Guatemala gekenmerkt wordt door de komst van 

de Spanjaarden (Fischer & Hendrickson, 2003:52). 

 

1.4.2 Koloniaal Guatemala 

In 1524 werd Guatemala binnengevallen door een klein leger van 300 soldaten onder leiding van 

Pedro de Alvarado, een luitenant van Hernán Cortes. Deze Spaanse mannen zetten koers naar 

het zuiden op zoek naar de Maya’s en hun goud. Na de verhalen van de rijkdom van de Azteken 

verwachtten ze hetzelfde bij de Maya’s. 

De drie jaren na hun komst werden gekenmerkt door seriemoorden en het vernietigen van Maya-    

bezittingen. Deze daden waren van een zodanige grote omvang dat er geen vergelijkbare situatie 

te noemen is (Bell, 1999:3). En dit werd allemaal ondernomen om de Spaanse dorst naar rijkdom 

te lessen. 

Desalniettemin was er weinig te vinden bij de Maya’s. Om deze reden gingen de Spaanse 

grootgrondbezitters de Maya’s inzetten als arbeidskrachten ofwel slaven. Op deze manier 

profiteerden de Spanjaarden toch van hun nieuwe kolonie. 

De Spaanse bezetters hebben Guatemala opnieuw ingericht. Zo werden nieuwe steden gebouwd 

in de kenmerkende Spaanse bouwstijl en er werd een nieuwe hoofdstad gekozen, namelijk 

Santiago de Guatemala (nu Antigua genaamd). Deze stad werd uit het niets opgebouwd met een 

kathedraal, een centraal plein en een paleis voor Alvarado. 

Alleen werd deze plek geteisterd door aardbevingen; de stad is namelijk omringd door drie 

vulkanen. Hierdoor konden de kerken, huizen en het paleis in Santiago eerder bestempeld 

worden als ruïnes dan prachtige Spaans architectonische gebouwen. De Spaanse bezetters kregen 
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hier genoeg van en verhuisden naar Guatemala Stad, dat in 1774 tot hoofdstad werd benoemd 

(Bell, 1999: 4-9). 

In de 19de eeuw werd de grip van de Spanjaarden steeds minder sterk. De lokale bevolking, wat 

inmiddels een mix van Maya-afstammelingen, Ladino’s en Afrikanen was geworden, kreeg steeds 

meer zeggenschap in het dagelijks leven. Ze hebben zich georganiseerd en wisten de bezetters in 

1821 te verdrijven. Maar na de onafhankelijkheid volgde weer een onrustige periode. 

 

1.4.3 Na de onafhankelijkheid 

De periode na de onafhankelijkheid werd gekenmerkt door een burgeroorlog, die momenteel nog 

levendig wordt herinnerd door de Guatemalteekse volwassenen. Het land heeft te maken gehad 

met veel guerrillalegers die dictator na dictator leverden. De burgeroorlog bereikte zijn 

hoogtepunt in de tweede helft van de 20ste eeuw. Niemand was meer veilig. Pas in 1996 werd het 

laatste vredesakkoord gesloten door de nieuwe president Alvaro Arzú (Fischer & Hendrickson, 

2003:30-33). 

Sinds dit laatste akkoord gaat het redelijk goed met Guatemala. De economie van het land is 

relatief gezien sterk in vergelijking met de buurlanden Honduras, El Salvador en Nicaragua. Toch 

leeft een groot gedeelte van de Guatemalteken in armoede. Het probleem is niet dat Guatemala 

een arm land is, maar dat het land een corrupte overheid heeft. De rijkdom in het land is zeer 

ongelijk verdeeld (Fischer & Hendrickson, 2003:27). 

Als er bijvoorbeeld gekeken wordt naar het Bruto Binnenlands Product (BBP) kan geconcludeerd 

worden dat Guatemala een ontwikkeld land is met veel natuurlijke grondstoffen. Het probleem 

met het BBP is dat er geen rekening gehouden wordt met weinig inkomensnivellering of met de 

sociale status van burgers. Hierdoor is het beter om een land te bekijken aan de hand van de 

Human Development Index (HDI), waarbij sociale aspecten worden ingecalculeerd. Hierbij is te 

denken aan sociale en politieke ongelijkheid. Als Guatemala aan de hand van dit cijfer vergeleken 

wordt met buurlanden zijn er veel minder verschillen (Fischer & Hendrickson, 2003:28). 

De economische ongelijkheid wordt gekenmerkt door een klassenongelijkheid. Maya’s behoren 

meestal tot lagere klassen dan Ladino’s. Maar Guatemala probeert wel steeds meer geld te 

genereren op basis van de Maya-cultuur. Alleen komt dit geld niet ten goede van de Maya-

afstammelingen. Het geld komt bij de corrupte overheid terecht. Toch worden de erfgoederen 

van de Maya’s, en ook van de Ladino’s, aangeprezen als de ideale vakantiebestemming voor rijke 

westerlingen. Het Guatemalteekse erfgoed wordt hierbij weggezet als een product. De 

Guatemalteekse economie draait tegenwoordig grotendeels op basis van erfgoedtoerisme (Fischer 

& Hendrickson, 2003:29). 
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1.4.4 De multiculturele samenleving van tegenwoordig 

De ongelijkheid tussen de Maya’s en de Ladino’s is al sinds de komst van de Spanjaarden te zien 

in de Guatemalteekse samenleving. Maar in de tweede helft van de 20ste eeuw hebben de Maya’s  

zich verenigd in inheemse bewegingen. Deze bewegingen pleitten voor eigen rechten. In de jaren 

1991 en 1998 hebben de Maya’s verschillende rechten toegewezen gekregen, zoals erkenning van 

hun taal, eigen educatiecurriculum en landrechten. Verder mochten de Maya’s politieke 

kandidaten voordragen voor lokale en nationale verkiezingen. 

Volgens Yashar (2005) kunnen inheemse bewegingen alleen succes behalen als de landelijke 

situatie aan drie factoren voldoet. Ten eerste moet er sprake zijn van een motief, namelijk een 

verandering in burgerschapregime van corporatistisch naar neo-liberaal. Deze verandering was te 

zien in de meeste Latijns-Amerikaanse landen en dus ook in Guatemala. Het effect hiervan was 

dat er publieke ruimte vrij kwam, waarbinnen de inheemse bewegingen zich konden profileren. 

Ten tweede moeten de bewegingen de capaciteit hebben om zich te mobiliseren door middel van 

transgemeenschappelijke netwerken. Door gemeenschappelijke doelen en problemen konden de 

Maya’s zich mobiliseren tot één transgemeenschap, waardoor ze zich als een eenheid konden 

presenteren op nationaal niveau. 

Als laatste factor moet er sprake zijn van politieke mogelijkheden. Om zichtbaar te kunnen 

vechten voor hun rechten moesten de Maya-bewegingen zich begeven op politiek niveau, zodat  

legaal afspraken en wetten konden worden gemaakt. 

In Guatemala waren al deze factoren aanwezig alleen wel later dan in andere Latijns-Amerikaanse 

landen, zoals Bolivia en Ecuador. Door de Guatemalteekse burgeroorlog was er nauwelijks 

politieke ruimte en ook de transgemeenschappelijke netwerken waren om zeep geholpen. Maar 

na de burgeroorlog hebben de Maya-bewegingen snel gewerkt, waardoor ze in 1995 een akkoord 

ondertekenden, namelijk het akkoord voor de inheemse identiteit en rechten. Deze overeenkomst 

pleit voor een pluri-etnische staat met een multicultureel beleid. Hoewel in de praktijk is nog 

steeds veel tegenstand te zien, bijvoorbeeld in de vorm van rassendiscriminatie (Rasch, 2008:23-

26). 

 

1.5 De doelgroep  

Voor dit onderzoek heb ik vrouwen als doelgroep genomen. Deze keuze heb ik gemaakt op basis 

van wetenschappelijke theorieën. Om deze keuze te verantwoorden wil ik deze theorieën 
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behandelen in deze paragraaf. Hierbij zal ik beginnen bij de positie van de vrouw en de 

verschillen tussen Ladino- en Maya-vrouwen. 

De positie van de Maya-vrouw is over het algemeen minder sterk dan de positie van de Ladino-

vrouw. Deze discrepantie is te verklaren doordat beiden leven onder andere rechten. De Ladino-

vrouw leeft onder de nationale rechten van Guatemala. Terwijl de Maya-vrouw leeft onder Maya-

rechten, die verkregen zijn door inheemse bewegingen in het kader van autonomie.  

De ‘external protections’ die de overheid heeft toegekend aan deze bewegingen hebben geleid tot 

de ‘paradox of multicultural vulnerability’. Deze paradox behelst “the unintended consequence of 

well-meaning state policies that aim at cultural accommodation but result in the women and 

children of these groups bearing a disproportionate burden.” (Benhabib, 2002:122) Bij deze last is 

bijvoorbeeld te denken aan het uithuwelijken van vrouwen.  

Tegenwoordig proberen Maya-vrouwen tegen deze lasten in te gaan en organiseren zich in 

vrouwenbewegingen. Wel proberen ze zo min mogelijk tegen de inheemse rechten in te gaan om 

de andere tradities en gewoonten in leven te houden (Mattiace, 2003:122). Tradities en rituelen 

zijn voor Maya-vrouwen een belangrijk onderdeel van het dagelijks leven. Deze vrouwen leiden 

een spiritueel leven en proberen dit ook mee te geven aan hun kinderen. 

Maya-vrouwen spelen dus een centrale rol in immaterieel erfgoed, zoals bij geboorten en 

trouwerijen, maar ook bij weven, spinnen en het spreken van inheemse talen. De centrale rol van 

vrouwen in deze Maya-activiteiten is te verklaren door de ongelijke verhoudingen tussen mannen 

en vrouwen.  

Deze rolverdeling is niet alleen te herkennen in Guatemala, maar is ook te zien op mondiaal 

niveau. Het is namelijk nog steeds een universeel gegeven dat vrouwen een tweederangs status 

hebben en een ondergeschikte positie hebben ten opzichte van de man. Deze ondergeschikte 

positie is volgens Lewin (2006) te herkennen in de rollen die vrouwen innemen in de 

samenleving. Deze rollen zijn vaak minder prestigieus en op minder hoog niveau dan mannen. 

Wel verschilt deze ondergeschikte rol per samenleving. In de westerse samenleving pleiten 

vrouwen bijvoorbeeld voor het verdwijnen van de salarisverschillen tussen de mannen en 

vrouwen. En in Latijns-Amerika pleiten vrouwen voor gelijk recht op educatie (Lewin, 2006:73). 

Een overeenkomst in de rol van vrouwen op mondiaal niveau is dat ze vrijwel altijd werken aan 

de sociale identiteit van hun familie of groep. Door het conserveren en stimuleren van hun 

tradities en gewoonten werken ze aan hun ‘invented traditions’. Deze ‘invented traditions’ 

behelzen het volgende: “Invented traditions is taken to mean a set of practices, normally 

governed by overtly or tacitly accepted rules and of a ritual or symbolic nature, which seek to 

inculcate certain values and norms of behaviour by repetition, which automatically implies 
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continuity with the past.” (Hobsbawm & Ranger, 1983:1) Wel verschilt de manier waarop 

vrouwen werken aan deze ‘invented traditions’ per samenleving (Lewin, 2006:189-190). 

Sanabria (2007) haalt aan dat vrouwen in Latijns-Amerika blijven steken bij traditionele 

activiteiten doordat ze minder toegang hebben tot educatie dan mannen. Hierbij geeft ze wel aan 

dat deze verklaring vooral voor Maya-vrouwen geldt en minder voor Ladino-vrouwen (Sanabria, 

2007:148).  

Doordat Maya-vrouwen over het algemeen minder educatie hebben genoten dan Ladino-

vrouwen behoren zij vaker tot een lagere klasse. Bij de Ladino-vrouwen heeft namelijk een 

herstructurering van rolpatronen plaatsgevonden, waardoor hun positie relatief gezien 

gelijkwaardiger aan de man is geworden (Sanabria, 2007:149). 

De centrale rol van vrouwen in het kader van immaterieel erfgoed is vaker onderzocht dan de rol 

van vrouwen in materieel erfgoed. Wel kan worden gespeculeerd over hun rol. Aannemelijk is dat 

ook bij materieel erfgoed een grote rol is weggelegd voor vrouwen. Wel moet een onderscheid 

worden gemaakt tussen Maya- en Ladino-vrouwen, aangezien zij hoogstwaarschijnlijk op een 

andere manier omgaan met het materieel cultureel erfgoed. Er kan namelijk worden gespeculeerd 

dat Maya-vrouwen meer nadruk leggen op de economische waarde van het erfgoed. Deze 

vrouwen proberen met behulp van hun kinderen de toeristen te bespelen om geld te verdienen. 

In de rol van Ladino-vrouwen zal hoogstwaarschijnlijk de historische waarde belangrijker zijn, 

omdat het gaat om koloniaal erfgoed. Deze erfgoederen hebben een belangrijke rol gespeeld in de 

geschiedenis van hun voorouders. Aannemelijk is dat deze vrouwen hun kinderen kennis laten 

maken met deze erfgoederen, bijvoorbeeld door ze mee te nemen naar de ruïne. 

Bij dit verschil tussen de Maya- en de Ladino-vrouwen moet er rekening gehouden worden met 

hun economische positie. Er bestaat namelijk een grote kans dat Ladino-vrouwen niet naar de 

economische voordelen van erfgoed hoeven te kijken in verband met hun betere economische 

positie. Deze bevindingen zijn echter nog enkel speculaties op basis van wetenschappelijke 

theorieën. Hopelijk zal dit masterthesisonderzoek met antwoorden komen betreffende dit 

onderwerp. 

 

1.6 De maatschappelijke relevantie 

Volgens de Volkskrant3 is het aantal krantenartikelen over cultureel erfgoed in laatste tien jaar 

sterk toegenomen. Is het niet over het nieuwe Nationaal Historisch Museum dan is het wel over 

de archeologische vondsten in Afrika, die door westerse archeologen worden meegenomen naar 

hun musea voor volkenkunde. Een ander voorbeeld is de aandacht voor het verval van het 

                                                 
3 Bevestigd op 10 juni 2009. 
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Venetiaanse erfgoed, waardoor een maximum aantal bezoekers per dag is vastgesteld. Of 

bijvoorbeeld de grote Boeddhabeelden van Bamiyan in Afghanistan die verwoest zijn door de 

Taliban onder de verdediging dat er geen andere religies dan de Islam vertegenwoordigd mogen 

worden binnen de landsgrenzen. Genoeg voorbeelden om op te noemen. De laatste twee 

voorbeelden vallen tegenwoordig onder UNESCO en staan net zoals Antigua op de 

werelderfgoedlijst.  

De erfgoederen worden gekozen door een prestigieuze ‘executive board’ en niet door de volkeren 

zelf.4 Speelt de ‘board’ wel goed in op de wensen van de desbetreffende volkeren en landen? 

Houden ze rekening met de inwoners van het land? Kan het land veel toeristen ontvangen, die 

afkomen op de erfgoederen?  

Deze vragen kunnen niet beantwoord worden, omdat er relatief weinig onderzoek is gedaan naar 

het gevolg van de benoeming tot werelderfgoed en wat voor gevolgen dit heeft voor de 

bevolking. Daarom zal ik in deze masterthesis proberen om deze spanningsboog in kaart te 

brengen door te kijken in hoeverre cultureel erfgoed een rol speelt in de identiteit van mensen.  

 

1.7 De leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk zal ik verder gaan met de resultaten van mijn onderzoek, die een 

som zijn geworden van interviews en observaties. In ieder resultatenhoofdstuk zullen de 

theoretische achtergronden van de desbetreffende begrippen worden behandeld. In hoofdstuk 

twee zal de theoretische achtergrond van cultureel erfgoed aan de orde komen en ingaan op het 

erfgoed in Antigua. Bovendien zal in dit hoofdstuk een antwoord worden gegeven op de eerste 

deelvraag. 

Hierna zal ik in hoofdstuk drie de rassen en klassen in Guatemala bespreken. Verder zal ik in dit 

hoofdstuk antwoord geven op de deelvragen twee en drie om erachter te komen welke 

verschillen te herkennen zijn tussen de identiteit van Ladino- en Maya-vrouwen. 

In hoofdstuk vier zal het fenomeen erfgoedtoerisme aan de orde komen. Eveneens ingeleid door 

de theoretische achtergronden gevolgd door het antwoord op deelvraag vier. Hierdoor gaat dit 

hoofdstuk in op de invloed van toerisme op de identiteitsvorming van de Ladino- en de Maya-

vrouwen. Vervolgens zal ik in hoofdstuk vijf de onderzoeksvraag beantwoorden door middel van 

de antwoorden op de deelvragen. Ook zullen de hypotheses worden getoetst; zijn deze 

verwachtingen uitgekomen of niet? 

                                                 
4 portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=25566&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html, 20 juni 2009. 
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Hoofdstuk 2 

Cultureel erfgoed in Antigua 

 

2.1 Inleiding 

 

“De inwoners zijn veel bezig met de culturele erfgoederen van Antigua. Vaak vormt de kerk 

of het centrale plein het onderwerp van gesprek. Tijdens de pauze van mijn Spaans les 

bijvoorbeeld spraken de docenten over de kerk waar zij heen gaan en waarom de ene kerk 

beter is dan de andere. Een ander voorbeeld is het gesprek dat mijn gastmoeder en dochter 

hadden tijdens het avondeten, waarbij ook de kerk ten tafel kwam. Hierin probeerden zij mij 

het belang van een kerk uit te leggen, omdat ik ze had verteld dat ik niet naar de kerk ga in 

Nederland.” (Veldwerkdagboek, 16 maart 2009) 

 

Dit citaat is een voorbeeld van mijn observaties waarin de rol van erfgoed in het dagelijks leven 

duidelijk wordt. Het cultureel erfgoed van Antigua is niet alleen het decor van dagelijkse 

handelingen, maar vormt ook nog eens het gesprek van de dag. Welke inwoners het meeste 

aandacht schenken aan het erfgoed en welke erfgoederen voor hen het belangrijkst zijn, zijn 

echter nog een onbeantwoorde vragen. Daarom zal dit hoofdstuk een antwoord vormen op de 

eerste deelvraag: 
 

• Welke culturele erfgoederen worden het meeste gebruikt ofwel bezocht door 

de inwoners van Antigua? Welke groepen maken het meeste gebruik van de 

erfgoederen en waarom doen ze dat? 

 

Om het antwoord op deze vraag te vinden, zal ik in de volgende paragraaf ingaan op het 

materieel erfgoed van de stad. Materieel erfgoed is, volgens Grijzenhout (2007), naast immaterieel 

erfgoed één van de twee hoofdcategorieën. “Het gebruik van het woord kent van oudsher twee 

hoofdbestemmingen. Aan de ene kant wordt het toegepast op een breed scala aan voorwerpen. 

Dan gaat het over objecten in musea: schilderijen, tekeningen, beeldhouwkunst, archeologische 

en historische voorwerpen. (…) Maar ook minder statische en soms minder grijpbare 

voorstellingen en creaties uit heden en verleden worden inmiddels tot het erfgoed gerekend: 

literatuur, toneel, muziek, film, televisie.” (Grijzenhout, 2007:1)  

Beide vormen worden tegenwoordig aangeduid met de verzamelnaam ‘cultureel erfgoed’. Toch 

wordt met de woorden ‘cultureel erfgoed’ vaker gedoeld op de materiële kant, zoals de objecten 

die bij de eerste opsomming zijn genoemd. De eerste hoofdcategorie heet dan ook materieel 
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cultureel erfgoed. Hierbij moet opgemerkt worden dat al het materiële erfgoed in Antigua op de 

werelderfgoedlijst staat. Dit heeft dus betrekking op alle huizen, pleinen, ruïnes, kerken, fonteinen 

en beelden in de stad. 

In de derde paragraaf van dit hoofdstuk zal ik ingaan op de tweede hoofdcategorie ofwel 

immaterieel cultureel erfgoed. Immaterieel erfgoed betreft onder andere de geestelijke erfenis van 

een historisch persoon, tradities van een bepaald volk of een bepaald geloof met alle 

bijbehorende normen, waarden en culturele activiteiten. Dit immateriële erfgoed is nauw 

verbonden met de eerste categorie. De tradities en rituelen worden namelijk vaak uitgevoerd 

tegen een decor van materieel erfgoed (Grijzenhout, 2007:10). 

 

2.2 Meest bezochte materiële erfgoederen 

Om er achter te komen welke erfgoederen het meest worden bezocht, was ik van plan om 

bestaande bronnen te gebruiken. Eenmaal in het veld aangekomen, kwam ik er vrij snel achter dat 

die bestaande bronnen beter onbestaande bronnen genoemd kunnen worden. Geen enkele kerk 

in Antigua houdt namelijk bij hoeveel mensen er per dag over de vloer komen. Bovendien zijn de 

pleinen en parken ook belangrijke erfgoederen, waarbij het onmogelijk is om precies bij te 

houden hoeveel mensen deze plekken bezoeken. Vrij snel na deze constatering ben ik begonnen 

met observeren om op deze manier er achter te komen wie, welke erfgoederen bezoekt.. 

Ik ben hiervoor onder andere op het 

centrale plein (zie foto: de fontein op het 

centrale plein) gaan zitten, waaraan de 

kathedraal en het paleis liggen. Op dit plein 

is het nooit rustig. Iedere dag is het goed 

gevuld met scholieren, verliefde stelletjes, 

toeristen en families die de nieuwste 

familieroddels doornemen. Wel is een 

verschil in drukte te merken wanneer ik 

rekening houd met de dag van de week. Op 

maandag tot en met donderdag is het plein enigszins rustig te noemen, maar van vrijdag tot en 

met zondag is het plein overvol. Wachten op een zitplekje is eerder een regel dan een 

uitzondering. Het centrale plein was bij de bouw van de stad in 1541 het eerste bouwwerk en 

hoort tot de basis van Antigua.  

Ook het paleis behoort tot deze basis. De drukte op het plein is niet te vergelijken met de rust in 

en om het paleis. Het paleis is door meerdere aardbevingen getroffen en is nu een ruïne. De ruïne 
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trekt zo goed als geen bezoekers, ook al hoort het paleis tot het koloniale verleden van de stad. 

De eerste Spaanse bezetters van Guatemala hebben namelijk in dit paleis gewoond. Het gebouw 

ziet er uit als een kaal grijs blok. Wel wordt het paleis momenteel gerestaureerd om na de 

n zijn. Er zijn bijvoorbeeld vijf verschillende 

 en een 

antal missen gezien. Veel inwoners zijn zeer te spreken over de inhoud van deze missen. 

 

verbouwing het nieuwe onderkomen van een historisch museum te worden.  

Wel een druk bezocht gebouw aan het plein is de kathedraal van Antigua. Dit wil niet zeggen dat 

de kathedraal ook de kerk met de meeste bezoekers is. De eerste plek in de bezoekers top drie 

deelt deze namelijk met een andere kerk, genaamd La Merced. Wel zijn de bezoekers erg te 

spreken over de kathedraal. De toeristen vinden de kathedraal prachtig om haar rustieke 

uitstraling en om alle versieringen die binnen te zie

versies van Jezus en drie van Maria te bezichtigen.  

Eén deel van de kathedraal wordt echter niet bezocht. Het achterste gedeelte is ten prooi gevallen 

aan de vele aardbevingen en heeft nu een ruïneachtige uitstraling. Ook de lokale bezoekers wagen 

zich niet in dit gedeelte, waardoor hun bezoek beperkt blijft tot de kern van de kathedraal, waar 

de mis wordt voor gedragen. Ik heb tijdens mijn veldwerk veel over deze missen gehoord

a

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

S

“Ja, natuurlijk ga ik naar de kerk. Ik ga iedere dag om me tot God te keren. Ik vind het erg 

fijn om naar de kerk te gaan met mijn familie, maar die gaan niet altijd met me mee. Meestal 

ga ik na mijn werk even alleen. Ik heb graag het idee dat ik dichtbij God ben en waar kan dat 

er wel 

voor zorgen dat dit uiteindelijk op de juiste manier wordt gedaan.” (Rebeca, 21, Maya) 

beter dan in een kerk. 

De vaste kerk waar ik heen ga is de kathedraal, waar de missen prachtig zijn. Maar ik vind het 

ook gewoon een fijne kerk om te zijn, want ik ga niet iedere dag naar een mis. Soms ga ik 

naar een andere kerk om te kijken hoe zij God vertegenwoordigen. Ik kan erg boos worden 

als dit op een verkeerde manier gebeurt, maar goed God hoort en ziet alles, dus hij zal 
 

“Op zaterdagen en zondagen ga ik naar de kathedraal bij het centrale park. Ik ga naar de 

kathedraal, omdat de pastoor zo mooi kan spreken. Veel mooier dan de pastors in andere 

kerken. Degene in de kathedraal heeft het vermogen op te preken in begrijpbare taal 

gekoppeld aan actualiteiten. Dit vind ik erg belangrijk. De bijbel mag dan een oud verhaal 

zijn, maar veel is te koppelen aan de ontwikkelingen en problemen van nu.” (Silvia, 50, 

Ladino) 
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Dit antwoord is gegeven door mijn gastmoeder Silvia op de vraag naar welke kerk zij altijd gaat. 

Na de uitleg van mijn onderzoek en mijn interview was ze erg enthousiast over het feit dat een 

24-jarige westerling zich interesseert voor het erfgoed, de historie en de vrouwen van haar 

Antigua. Ze was zelfs zo enthousiast dat ze mij direct mee nam naar de volgende kerkdienst. 

Voordat we gingen zitten, vroeg ik haar of er een speciale indeling is in de kerk. Zitten de rijken 

bijvoorbeeld helemaal vooraan? Of is er een scheiding tussen de Ladino- en de Maya-bezoekers? 

Volgens Silvia is dat niet het geval; ze vertelde dat iedereen gewoon gaat en mag zitten waar hij of 

zij wil. Wel is het zo, volgens mijn gastmoeder, dat door de jaren heen de vaste bezoekers 

inmiddels een (enigszins) vaste plek hebben. Ze vindt dit ook wel zo praktisch, want dan hoeft ze 

niet voor iedere dienst de hele kathedraal af te zoeken naar haar zus en haar dochters. Ook 

tijdens mijn bezoeken aan de missen van andere kerken kan ik geen specifieke indeling 

ontdekken. Alle verschillende leeftijdscategorieën, klassen en rassen zitten kriskras door elkaar. 

Als ik deze conclusie verifieer bij de pastoor en bij de vrouwen die ik heb geïnterviewd, krijg ik 

een bevestigend antwoord. 

Ondanks dat iedereen, ongeacht zijn of haar ras of klasse, overal mag zitten, blijven de Maya’s 

toch een aparte groep binnen de kerk. Tijdens de interviews werd namelijk door een aantal Maya-

vrouwen aangegeven dat ze graag naar een bepaalde kerk gaan, omdat de desbetreffende kerk 

wordt bezocht door een grote groep Maya’s. Een voorbeeld hiervan kan gegeven worden aan de 

hand van het volgende citaat uit het interview met Estela: 

 

 

“Ik ga iedere dag naar de kerk om even met God mijn zorgen, dromen en ideeën door te 

nemen. Op die manier voel ik me altijd dichtbij God, ook als ik niet in de kerk ben. Ik moet 

namelijk gewoon iedere dag werken op de markt anders komt er natuurlijk geen geld in het 

laatje. Ik ga meestal naar La Merced. De meeste mensen met een Maya-achtergrond gaan 

naar die kerk. Ik ken er veel mensen en voel me er thuis. We hebben een soort groep binnen 

de kerk.” (Estela, 32, Maya) 

 

De klassen en rassen zijn in de kerk en op straat duidelijk te herkennen. Er kan, zoals gezegd, een 

onderscheid worden gemaakt tussen Ladino’s en Maya’s (zie: hoofdstuk 3 voor een uitgebreidere 

behandeling van dit onderwerp). De samenstelling in de stad is ook zichtbaar in en om de 

erfgoederen. De inwoners van de stad bestaan naar schatting voor 70 procent uit Ladino’s en 

voor 29,5 procent uit Maya’s (en voor 0,5 procent uit Afro-Amerikanen). De meeste Ladino’s zijn 

middenstanders en de meeste Maya’s behoren tot de armste klasse van Antigua. Hierbij moet 

opgemerkt worden dat Antigua de rijkste stad van Guatemala is, waardoor de stad een relatief 
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grote middenstandsklasse kent. Er zijn bijvoorbeeld ook Maya’s die zich hebben opgewerkt tot 

deze middenstandsklasse. Deze vrouwen en mannen zijn makkelijk te herkennen door hun 

manier van kleden. 

 

 

“Op zondag gaan veel inwoners van Antigua naar de kerk. De hele stad is zwaar katholiek. 

Veel inwoners trekken op zondag hun beste kleding aan en gaan met hun hele familie naar 

een van de 18 kerken. Elke kerk zit overvol. Ook middenstanders met een Maya-achtergrond 

zijn van de partij. De vrouwen dragen hun inheemse klederdracht, maar wel op een moderne 

manier, namelijk met zwarte pumps aan hun voeten en een leger aan gouden kettingen om 

hun nek. Naast de verschillende achtergronden zijn ook verschillende generaties van de 

partij.” (Veldwerkdagboek, 15 maart 2009) 

 

Ondanks dat de samenstelling van de stad terug te zien is in de samenstelling van de bezoekers 

van de kerken en de pleinen, moet dit toch worden genuanceerd. Relatief gezien bezoeken 

namelijk meer Maya’s de kerk dan Ladino’s. De verklaring voor dit gegeven zal in het volgende 

hoofdstuk aan bod komen. 

Naast de pleinen en de kerken zijn er ook veel ruïnes te vinden in Antigua. Deze ruïnes zijn het 

resultaat van de talloze aardbevingen. Nog steeds heeft de stad met aardbevingen te maken. De 

inwoners zeggen dat er iedere dag een aardbeving plaatsvindt, maar dat er maar één per week 

voelbaar is. En inderdaad heb ik er een aantal mogen meemaken. 

De ruïnes zijn niet zo populair als de andere erfgoederen, want ik heb er gedurende mijn 

veldwerk weinig mensen zien rondlopen. Soms loopt er een Maya-vrouw die spullen probeert te 

verkopen aan verdwaalde toeristen. De stad zelf doet weinig om deze ruïnes ‘op te leuken’. Er is 

geen informatie te vinden over de vroegere bestemming van het verwoeste gebouw en sommige  

ruïnes lijken eerder op een vuilnisstortplaats dan een voormalige kerk.  

Uit mijn interviews blijkt ook dat 79 procent van de respondenten geen gebruik maakt van de 

ruïnes. Dit gegeven is te zien in bijlagen 4 en 5. In deze bijlagen zijn twee schema’s te zien, waarin 

de antwoorden van de geïnterviewde vrouwen worden gepresenteerd aan de hand van plussen en 

minnen. In de laatste regel van de schema’s is de kop ‘Gebruik erfgoed’ te zien. Hieruit is op te 

maken dat degenen die wel gebruik maken van de ruïnes allemaal een Ladino-achtergrond 

hebben. Bovendien is ook te zien dat iedere geïnterviewde vrouw gebruik maakt van de kerken en 

de pleinen. 
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2.3 Materieel versus immaterieel erfgoed 

Een erfgoedsite dat veel gebruik wordt door de inwoners van Antigua is de kerk La Merced en 

het plein dat voor deze kerk ligt (zie foto: een soort ‘all-you-can-eat-festival’ op het plein voor La 

Merced). Deze plek ligt tussen mijn huis en het centrum in, waardoor ik er dagelijks meerdere 

malen overheen liep. Iedere keer was het gegarandeerd druk op het plein. Doordeweeks zitten er 

veel stelletjes die op de een of andere manier niet naar school of hun werk hoeven; er zitten 

mannen die aan het bedelen zijn en die 

vrouwelijke toeristen lastig vallen met 

huwelijksaanzoeken; en er lopen Maya-

vrouwen rond die proberen hun kettingen en 

tafelkleden aan de man te brengen. In het 

weekend zit het plein vol met picknickende 

families, die na de kerkdienst een plaatsje in 

de schaduw hebben weten te veroveren. 

Verder is La Merced en het plein het 

centrum van feestvreugde tijdens Semana 

Santa ofwel de heilige week voor Pasen. Al weken voor Semana Santa staat het plein vol met 

kraampjes en standjes. 

 

 

“´s Avonds: Door alle kraampjes en standjes lijkt het plein wel op een festivaloord. Het is zo 

goed als niet mogelijk om van de ene kant van het plein naar de andere kant te lopen, 

aangezien het overbevolkt is met mensen; families die een gezellig avondje doorbrengen met 

elkaar, geliefden die op een date zijn, toeristen die hun verbazing niet kunnen verbergen, etc. 

En dit alles in het kader van Semana Santa. Iedere inwoner van Antigua wordt steeds 

zenuwachtiger, want er moet nog zoveel gebeuren voor Semana Santa kan beginnen, vertelt 

mijn gastmoeder me later. Veel mensen maken bijvoorbeeld een soort tapijt van fruit, 

bloemen en groenten, waar de hele nacht aan gewerkt schijnt te worden. 

Bovendien wordt iedere zondag in de aanloop naar Semana Santa een processie gehouden, 

waarvoor iedere week een andere Antiguaanse kerk verantwoordelijk is. Grote plateaus met 

Jezus en Maria worden door de hele stad gedragen op de schouders van mannen en vrouwen 

die lid zijn van de desbetreffende verantwoordelijke kerk.” (Veldwerkdagboek, 22 maart 

2009) 
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Dit citaat uit mijn veldwerkdagboek is een van de eerste keren dat er een soort ‘all-you-can-eat’ 

festival plaatsvond op het plein bij La Merced. Ik was erg verwonderd over de drukte en alle 

standjes. Vanaf dit moment werd het alleen maar drukker en was er iedere dag een soortgelijke 

markt te vinden met het toppunt van drukte in de avond.  

De festiviteiten betreffende Semana Santa kunnen gezien worden als immaterieel erfgoed dat 

wordt uitgevoerd tegen de achtergrond van het materiële erfgoed. Een voorbeeld van dit 

immateriële erfgoed is de processie die ik in het citaat hierboven aanhaalde. De processies hebben 

vanaf het moment van mijn aankomst in het veld tot mijn vertrek plaatsgevonden. Vanaf februari 

vinden op zondagen de openingsprocessies plaats. Gedurende Semana Santa zelf worden 

gemiddeld vijf processies per dag georganiseerd, waardoor zat ik soms een uur ‘opgesloten’ op 

het centrale plein, aangezien het plein omringd was met processies. En na de heilige week worden 

nog een aantal afsluitende processies georganiseerd. Hieronder is een citaat uit mijn 

veldwerkdagboek te lezen, waarin ik de eerste dag van Semana Santa beschrijf: 

 

 

“De drukte in de stad is bijna niet meer als prettig te beschouwen. De stad loopt over van de 

toeristen. Bovendien lijken veel nationale toeristen van de partij te zijn en ook de lokale 

bevolking heeft vandaag uitgekozen om massaal de straat op te gaan. De eerste dag van 

Semana Santa is aangebroken! In de dagen hierna is, als het goed is, weinig te merken van de 

feestweek. De echte feestvreugde barst pas los op donderdag en vrijdag. Daarna wordt het 

weer stiller, omdat de Guatemalteken dan met hun gezin Pasen gaan vieren.  

Vandaag zijn er de hele dag processies. De eerste begon al in alle vroegte. Voordat de 

processie begint maken vrouwen een soort tapijten van bloemen, groenten, fruit en zaden op 

de weg van de processie. Al dit werk wordt door de processie om zeep geholpen, waarna de 

straat wordt het schoongemaakt door een wagen. De mooiste kunstwerken worden zo in een 

minuut aan diggelen gelopen, maar dat is dan ook wel de bedoeling. 

Alle pleinen en parken staan weer overvol met de zogenaamde eetbraderieën, waar het een 

drukte van jewelste is. De bezoekers in de kerken lopen af en aan en zijn voornamelijk 

Guatemalteken. Er lopen wel veel toeristen, maar ik heb toch het idee dat het echt een feest 

is voor de inwoners. Het is een mooie Antiguaanse traditie, die in ere wordt gehouden vanuit 

geloofsredenen en niet om extra toeristen komen te trekken.” (Veldwerkdagboek, 5 april 

2009) 

 

 

In de interviews heb ik de vrouwen, die ik voor en tijdens Semana Santa heb geïnterviewd, 

gevraagd of ze andere erfgoederen dan normaal bezoeken tijdens deze heilige week. De meeste 
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vrouwen gaven aan dat ze naast naar hun eigen kerk ook naar andere kerken gaan. Meestal niet 

om een mis bij te wonen, maar om naar de mooie versieringen te kijken. In het bijzonder werden 

La Merced en de kathedraal genoemd als de kerken met de mooiste velaciones ofwel versieringen. 

Deze versieringen betreffen grote tapijten van bloemen, fruit, groenten en zaden. Bovendien zijn 

er ook decors te zien van onder andere Maria en Jezus. 

Andere vrouwen gaven aan dat ze juist gedurende Semana Santa meer moeten werken, aangezien 

er zoveel extra toeristen zijn. Een van de vrouwen werkt bijvoorbeeld in een toeristen-

informatiecentrum (zie: het citaat hieronder). De geïnterviewde Maya-vrouwen gaven aan dat ze 

juist tijdens Semana Santa meer de straat op gaan om hun spullen te verkopen. Ze vertelden dat 

ze in deze week goede zaken doen. Wel gaven ze aan dat ze het wel jammer vonden dat ze door 

deze drukte niet naar de kerk kunnen om God te eren, wat juist de bedoeling is van deze week. 

 

 

“Tijdens Semana Santa moet ik de hele week werken en heb ik geen tijd om andere kerken te 

bezoeken of deel te nemen aan de vele activiteiten die gedurende deze week worden 

gehouden. Nee, het wordt werken, werken en nog eens werken voor mij. Er komen namelijk 

heel veel toeristen naar Antigua tijdens Semana Santa. Ook dit jaar verwachten we er weer 

duizenden. Al die mensen weten niet precies waar ze moeten zijn en daarom moeten wij de 

hele week in het informatiecentrum zijn.” (Pamela, 22, Ladino) 

 

2.3 Conclusie 

Het erfgoed in de stad Antigua kent een duidelijke scheiding, namelijk het materiële en het 

immateriële erfgoed. Tot het materiële erfgoed behoren alle gebouwen in de stad, omdat de hele 

stad tot de categorie erfgoed behoort. Door mijn observaties ben ik er achter gekomen dat vooral 

de kerken en de pleinen tot het erfgoed behoren die een duidelijke rol spelen in het dagelijks 

leven van de inwoners. Zo goed als iedere respondent gaat naar de kerk en bezoekt de pleinen in 

de stad.  

Dit erfgoed kan dus gezien worden als de kern van het dagelijkse leven. Het zijn dé plekken waar 

bijvoorbeeld de geïnterviewde vrouwen hun familie en vrienden ontmoeten en dan in het 

bijzonder de kathedraal, het centrale plein en La Merced met het aangrenzende plein. Ondanks 

dat de samenstelling van de Antiguaanse inwoners wordt gedomineerd door de Ladino’s maken 

de Maya’s relatief gezien meer gebruik van de kerken. Het gebruik van de pleinen is gelijk aan de 

samenstelling van de inwoners. 
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Het immateriële erfgoed van de stad bestaat voornamelijk uit religieuze festiviteiten zoals 

processies. Alles draait om deze processies. Urenlang worden er tapijten gemaakt op straat en in 

de kerken, die allen de volgende dag worden verwoest door de processie.  

Iedereen in de stad is door deze processies in rep en roer. Alles moet op tijd beginnen en er 

moeten honderden mensen worden opgetrommeld om in de processie te lopen. Hierbij is 

duidelijk te zien dat er meer Ladino’s meelopen dan Maya’s. Dit verschil is te verklaren door te 

kijken naar de waarden die beide groepen toekennen aan het erfgoed, dat in het volgende 

hoofdstuk aan bod zal komen.  
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Hoofdstuk 3 

Rassen en klassen 

 

3.1 Inleiding  

Sinds de koloniale tijd zijn er drie rassen te herkennen in Guatemala, namelijk: zwarten 

(gedeporteerde Afrikanen), Ladino’s (mensen met een gemixte Spaanse en Maya-achtergrond) en 

Maya’s (ofwel oorspronkelijke afstammelingen van de Maya-Indianen). Ras is hierbij te definiëren 

als groepen van mensen gebaseerd op het idee dat deze mensen biologisch gezien dezelfde 

achtergrond hebben (Sanabria, 2007:120). Vooral de relatie tussen de Ladino’s en de Maya’s ligt 

gevoelig.  

De spanning tussen beiden is veroorzaakt door de komst van de Spanjaarden, waarna zij in een 

snel tempo de macht van de Maya-stammen overnamen. Hierna ontstonden er twee groepen, die 

in de hedendaagse samenleving nog steeds te herkennen zijn. De eerste groep zijn de nationale 

minderheden ofwel de Maya’s. Deze groep delft het onderspit ondanks dat zij de oorspronkelijke 

bewoners van Guatemala zijn. De tweede groep is een dominante etnische groep ofwel de 

Ladino’s, die afstammen van emigranten. Zij hebben de Maya’s gelijk onderdrukt (Kymlicka, 

1995:10-15). 

Deze onderdrukking leidde tot ‘neo-indigenismo’ ofwel een tendens van inheemse opstand en 

afzetting (Mattiace, 2003:60-66). Deze tendens leidde met name in de jaren ’90 tot de oprichting 

van inheemse Maya-bewegingen, die autonomie eisten van de plaatselijke, regionale of nationale 

overheid. Op deze manier pleitten ze voor het gebruik van hun eigen taal en het uitvoeren van 

hun tradities en gewoonten.  

De inheemse bewegingen probeerden tegenstand te bieden tegen de nationale politiek. De 

overheid van Guatemala wilde namelijk dat de Maya’s zich assimileerden en richtte hier speciale 

projecten voor op. Van assimilatie was echter geen sprake. De Maya’s bleven zich vasthouden 

aan hun tradities en gewoonten (Mattiace, 2003 en Yashar, 2005). Na meerdere successen van de 

inheemse bewegingen kregen de volkeren meer rechten, zoals land- en taalrechten. Deze rechten 

kunnen gezien worden als ‘external protections’. Hiermee wordt een groep van buiten af 

beschermd, meestal door de overheid (Kymlicka, 1995:35). 

Het verkrijgen van rechten betekent dat de inheemse groepering ofwel de Maya’s erkenning 

kregen van de Ladino-overheid. Door die erkenning konden de Maya’s hun identiteit verder 

ontwikkelen, want alleen in contrast met ‘anderen’ kan een groepsidentiteit bestaan. Erkenning is 

te creëren door het bewerkstelligen van een dialoog in de publieke sfeer, bijvoorbeeld door 
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middel van de media. Iedere groep heeft hierbij hun eigen vertegenwoordigers (Taylor, 1994:25-

32). Voor de Maya’s waren dit de inheemse bewegingen en voor de Ladino’s was dit de overheid. 

Op basis van deze geschiedenisfeiten zou ik de volgende verwachting kunnen opstellen: Er 

bestaat nog steeds een duidelijk wij- en zij-groep, waarbij de scheidslijn gebaseerd is op ras en dus 

de groepen Ladino’s en Maya’s vormt. De juistheid van deze verwachting zal in dit hoofdstuk 

worden behandeld aan de hand van de overeenkomsten en verschillen tussen beide groepen. 

Bovendien zal ik aandacht schenken aan de manier waarop een identiteit wordt gevormd. Er zijn 

twee basisbenaderingen van erfgoed, namelijk op de essentialistische benadering en op de 

constructivistische benadering.  

De essentialistische benadering behelst: “…an insidious neoliberal strategy of social containment 

that makes simplistic or universalizing assumptions about domination and the uncritically 

assumes the possibilities or impossibilities of resistance based on a particular form of collective 

identity.” (Fischer, 1999:475). Het essentialisme benadert identiteit als een vast gegeven van de 

sociale en culturele context van een bepaalde groep of individu (Ghorashi, 2003:26). 

De constructivistische benadering behandelt identiteit niet als een vaststaand gegeven. Bij deze 

benadering wordt identiteit gezien als een continu veranderend proces (Ghorashi, 2003:26). 

Ghorashi (2003) geeft in haar boek Ways to survive, Battles to win aan dat zij vindt dat de 

constructivistische benadering beter aansluit bij de definitie van identiteit in de context van de 

hedendaagse samenleving.  

In dit opzicht ben ik het met haar eens, aangezien ik in Antigua ook tot de conclusie gekomen 

ben dat de identiteit van de vrouwen ongeacht hun achtergrond niet meer te vergelijken is met 

hun identiteit van vijftig jaar geleden. Al is het maar om het feit dat de vrouwen nu in relatieve 

vrijheid leven en enkele decennia geleden zich nog moesten vormen naar de Guatemalteekse 

burgeroorlog. Daarom hanteer ik alleen de constructivistische benadering bij het beantwoorden 

van de volgende deelvragen: 

 

• In hoeverre is er een verschil te herkennen in het gebruik van de culturele 

erfgoederen tussen de Ladino-vrouwen en de Maya-vrouwen?  

• Welke waarden kennen vrouwelijke inwoners van Antigua toe aan het cultureel 

erfgoed van de stad? En op welke manier oefenen deze waarden invloed uit op 

de identiteit van de vrouwen? 

 

Deze deelvragen zullen in dit hoofdstuk worden beantwoord door de waarden te behandelen die 

in het onderzoeksmodel (zie: afbeelding 3 op blz. 17) en in de schema’s in bijlagen 4 en 5 te zien 
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zijn, respectievelijk de religieuze waarde, historische waarde, economische waarde, nostalgische 

waarde en de oudheidswaarde. Hier wil ik graag nog één waarde  aan toevoegen, namelijk 

nationale waarde. Waarom dit nodig is en welke verschillen tussen de Ladino- en Maya-vrouwen 

te herkennen zijn, zal in de volgende paragrafen duidelijk worden. 

 

3.2 Religieuze waarde 

Het katholieke geloof speelt een belangrijke rol in de levens van de vrouwelijke inwoners van 

Antigua ongeacht hun etnische achtergrond. Toch zijn er overeenkomsten en verschillen te 

herkennen in de manier waarop Ladino- en Maya-vrouwen omgaan met hun religie en het 

bijbehorende religieuze erfgoed, de Antiguaanse kerken. In de volgende subparagrafen zullen 

deze omgangsvormen aan de orde worden gesteld 

 

3.2.1 Een religieuze groepsidentiteit 

Voordat ik naar het veld vertrok, was ik me niet dermate bewust van de katholieke invloed op het 

doen en laten van de Antiguaanse inwoners. Ook in de wetenschappelijke theorieën betreffende 

dit aspect ben ik weinig tegengekomen. Daarom komt de term religieuze waarde niet in het 

onderzoeksmodel voor, maar heb ik dit tijdens mijn veldwerk toegevoegd. Deze toevoeging was 

drastisch nodig, aangezien de religieuze waarde de belangrijkste waarde van het Antiguaanse 

erfgoed blijkt te zijn voor de vrouwelijke inwoners van de stad. 

Wel wordt in de theorie op een indirecte manier verwezen naar de religieuze waarde van erfgoed. 

Van der Aa (2005) beschrijft bijvoorbeeld in zijn artikel Preserving the heritage of humanity? Obtaining 

world heritage status and the impact of listing dat cultureel erfgoederen zoals kerken, kloosters, tempels 

en moskeeën, kunnen getuigen van de aanwezigheid van bepaalde religies. Deze religieuze 

erfgoederen kunnen als bewijs dienen van het bestaan van bepaalde inheemse volkeren en 

vertellen hoe zij honderden jaren geleden leefden. Op deze manier heeft cultureel erfgoed een 

symbolische betekenis als het gaat om bepaalde groepsidentiteiten.  

Jenkins (2008) maakt hierbij een tweedeling, namelijk de individuele identiteit en de collectieve 

identiteit. De individuele identiteit gevormd door een combinatie van de meerdere collectieve 

ofwel groepsidentiteiten, die het desbetreffende individu heeft.  

Een groepsidentiteit bestaat daarentegen uit mensen met een gedeeld element wat hen in de ogen 

van anderen verenigd, aangezien identiteiten altijd extern worden bepaald (Jenkins, 2008:75 en 

Taylor, 1994:25-32). Jenkins vat dit als volgt samen: “Group identity is the product of collective 

internal definition…no less than group identification, is a generic interactional process, in this 

case of collective external definition.” (Jenkins, 2008:105) 
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De groepsidentiteiten zijn gebaseerd op meerdere gezamenlijke aspecten. Zo kan een 

groepsidentiteit gebaseerd zijn op etniciteit, sekse, taal, geschiedenis, religie, beroep, klasse en 

levensstijl (Jenkins, 2008:129-130). Bij al deze aspecten komt een bepaalde mate van symboliek 

kijken, omdat symbolen zorgen voor het gevoel dat er daadwerkelijk iets gedeeld wordt. Hierbij is 

bijvoorbeeld te denken aan rituelen en gewoonten van een bepaalde groep. Deze symbolen 

bevorderen de inclusie van de groep; het bevorderen van het ‘erbij horen-gevoel’ (Jenkins, 

2008:135-136). 

Voor vrouwelijke inwoners van Antigua is hun groepsidentiteit vooral gebaseerd op religie ofwel 

op het katholieke geloof. De religieuze erfgoederen zoals de kerken in Antigua zijn te herkennen 

als de symbolen van deze groepsidentiteit. Deze kerken zijn het bewijs van de Spaanse bezetters 

en dus van het koloniale verleden van de stad. Maar dit betekent niet dat de Ladino-vrouwen 

meer religieuze binding hebben met het 

koloniale erfgoed dan de Maya-vrouwen. 

Juliana (37) is van Maya-afkomst, maar 

heeft absoluut geen negatieve gevoelens 

jegens de Spanjaarden, net zoals de andere 

Maya-vrouwen die ik heb gesproken. Zo 

vertelde Juliana dat zonder de komst van de 

Spanjaarden haar voorouders misschien 

geen kennis hadden kunnen maken met het 

katholieke geloof en dan had ze nog steeds 

in meerdere goden geloofd, terwijl er maar één God is (zie foto: Maya’s in een processie om God 

te eren). 
 

 

“Zonder de Spanjaarden had ik de waarheid niet gekend en had ik mijn kinderen niet kunnen 

opvoeden met het juiste geloof, dat zou toch vreselijk zijn geweest.” (Juliana, 37, Maya) 

 

3.2.2 Katholieke Ladino’s versus katholieke Maya’s 

Toch voelen niet alle vrouwen in Antigua zich met elkaar verbonden, omdat iedereen gelooft in 

het katholicisme en zich verbonden voelen met de religieuze erfgoederen van de stad. Er is nog 

steeds een duidelijke scheiding te herkennen tussen de Ladino- en de Maya-vrouwen en is 

discriminatie op basis van ras nog iedere dag aan de orde.  

Ondanks dat de sociale classificatie in Guatemala niet gebaseerd is op ras, zo legt Fisher (1996) 

uit, is er wel nog sprake van rassendiscriminatie. De klassenlabels zijn namelijk gebaseerd op 
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etniciteit. Hierbij is etniciteit te definiëren als groepen van mensen met gezamenlijke elementen, 

zoals taal (Sanabria, 2007:120). Hierdoor is er sprake van een bepaalde mate van flexibiliteit 

binnen de sociale classificatie. Deze flexibiliteit is het beste te illustreren aan de hand van een 

citaat uit Maya cultural activism in Guatemala: “…many Indians have chosen to become Ladino’s in 

an effort to avoid cultural discrimination and to facilitate their integration into the national 

education system and regional commercial networks controlled by Ladino’s.” (Fischer, 1996:11)  

Het steeds veranderende systeem van sociale classificatie is samengesteld op basis van elementen 

als economische positie, opleidingsniveau, cultuur en taal en bepaalt de inrichting van de 

Guatemalteekse samenleving. Hierdoor mengen de verschillende rassen en ontstaat er een 

meltingpot. Maar zoals gezegd vormt ras nog steeds een reden voor discriminatie. Ondanks dat 

Maya’s verticaal opereren door de hele samenleving, blijven ze gezien worden als een 

achtergestelde groep (Skidmore, 1993:48-54 en Sanabria, 2007:114). Er is dus nog steeds sprake 

van een wij- en een zij-groep ofwel groepsidentiteiten die naast religie ook gebaseerd zijn op ras. 

Deze groepsidentiteit komt duidelijk naar voren wanneer rassendiscriminatie te herkennen is. Dit 

feit is beter uit te leggen aan de hand van een voorbeeld dat zich afspeelde in mijn Antiguaanse 

huis.  

 

 

“Mijn gastmoeder Silvia heeft een hulp in de huishouding, namelijk een lief klein vrouwtje 

met een Maya-achtergrond, genaamd Teresa. Ze komt rond een uur of zeven in de morgen 

en vertrek rond een uur of vijf in de middag en helpt met het eten, schoonmaken, zorgen 

voor haar (volwassen!) dochters, etc. Maar zodra ze weg is begint Silvia tijdens het avondeten 

over haar te klagen tegen haar dochters. Ze doet dit niet goed en dat niet goed en al snel 

komt haar Maya-achtergrond naar voren om te eindigen in beschuldigingen die eerder als 

algemene vooroordelen klinken over Maya’s dan specifieke beschuldigingen aan het adres 

van Teresa. ‘Lui’ en ‘achterlijk’ zijn de hoofdonderwerpen van de beschuldigingen.” 

(Veldwerkdagboek, 07 februari 2009) 

 

Een maand later: “Vijf weken na mijn aankomst wordt Teresa ontslagen en wordt een andere 

hulp in de huishouding aangenomen, Antionetta, met een Ladino-achtergrond. Volgens Silvia 

is ze perfect.” (Veldwerkdagboek, 10 maart 2009) 

 

Op het moment dat mijn gastmoeder begint met de algemene beschuldigingen van de Maya’s 

erkent ze de zij-groep, waartoe zij dus niet behoort en Teresa wel. Silvia noemt de Maya’s bewust 

als een andere groep dan de hare ofwel ze is zich bewust van haar eigen groepsidentiteit en is zich 
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in het bijzonder bewust van het feit dat er een andere groep om haar heen circuleert. Dit is een 

van de drie punten die Ghorashi (2003) noemt in haar benadering van identiteit, namelijk 

‘consiousness’ ofwel bewustzijn. 

Deze factor heeft betrekking op het idee dat de identiteit van mensen niet altijd gebaseerd is op 

bewust gemaakte beslissingen, maar ook door middel van logisch nadenken. Hierbij moet 

opgemerkt worden dat mensen hun identiteit niet zelf kiezen, maar toegewezen krijgen van de 

zij-groep. Deze toegewezen identiteit is gebaseerd op de al eerder genoemde interacties tussen de 

wij- en zij-groep (Ghorashi, 2003:28).  

Op basis van deze theorie en de praktijk in het veld zijn er twee hoofdgroepsidentiteiten in 

Antigua zijn dan ook: de katholieke Ladino’s en de katholieke Maya’s. 

 

3.2.3 Kerk of geen kerk 

In de schema’s (zie: bijlage 4 en 5) is te zien dat de Maya-vrouwen veel religieuzer zijn dan de 

Ladino-vrouwen. Ongeacht de leeftijd van de Maya-vrouwen het geloof in het katholicisme blijft 

constant. Bij de Ladino-vrouwen is te zien dat de mate van religiositeit afneemt naar mate de 

vrouwen jonger worden. Hieronder is bijvoorbeeld te lezen welk antwoord Hortencia gaf op de 

vraag: ga je wel eens naar de kerk? 
 

 

“Ik ga soms op zondag naar de kerk, maar niet altijd. Ik werk doordeweeks hele dagen, 

daardoor heb ik soms niet zo een zin om op zondag naar de kerk te gaan. Maar mijn ouders 

en grootouders vinden het erg belangrijk dat ik ga, dus ga ik gemiddeld één keer in de drie 

weken. Want ik geloof wel ik God, alleen ben ik van mening dat mijn geloof in hem niet 

beter tot zijn recht komt als ik iedere zondag in de kerk te vinden ben.” (Hortencia, 23, 

Ladino) 

 

Net zoals Hortencia heb ik andere meiden van Ladino-afkomst geïnterviewd, die eveneens af en 

toe naar de kerk gaan om hun ouders en grootouders tevreden te stellen. Bovendien zitten er ook 

een paar meiden tussen die meer naar de kerk gaan voor de gezelligheid dan voor hun geloof. 

Aangezien iedereen naar de kerk gaat, is ook iedereen daar te vinden. Als een persoon dus niet 

naar de kerk gaat, sluit hij of zij zich gelijk uit van bepaalde gezelligheidsactiviteit (die vaak aan de 

kerk verbonden zijn). Dit wil echter niet zeggen dat deze meiden niet in God geloven, maar net 

als Hortencia vinden ze dat ze hun geloof ook op een andere manier kunnen uiten. Niet geloven 

in God is in Antigua eigenlijk niet mogelijk. Geloven is God is net zo vanzelfsprekend als 

tortilla’s bij de lunch. Zelfs de minst religieuze inwoner van Antigua gelooft in God. 
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Mijn gastmoeder Silvia (50, Ladino) is duidelijk van een andere generatie dan Hortencia en sprak 

bijvoorbeeld vaak over het feit dat Antigua het katholieke centrum van het land is. Geen andere 

Guatemalteekse stad is zo mooi als Antigua, vertelde ze me regelmatig. Ze is duidelijk erg trots 

op de stad en de katholieke sfeer die er heerst. Drie keer in de week gaat ze trouw naar de kerk en 

kookt ze eten voor de kerkleden die niet genoeg middelen hebben om zelf een degelijke lunch op 

tafel te zetten. Bovendien gaat ze graag met haar familie naar de markt op het plein bij La 

Merced, ook al gaat ze zelf naar de mis van de kathedraal. 

Haar familie kwam ongeveer iedere dag over de vloer en op een dag zaten we te lunchen zoals 

altijd tot er een hevige discussie ontstond tussen een van haar dochters Fabiola en haar tante. Het 

ging erover dat de tante vond dat Fabiola veel meer naar de kerk moest gaan, want als ze op deze 

manier door zou gaan, zou ze nooit in de hemel komen. Hierop vertelde Fabiola haar tante dat ze 

wel naar de hemel gaat, omdat ze goed leeft en in God gelooft. Maar toch vond haar tante dat ze 

te weinig respect toonde voor God. De discussie werd steeds heviger tot Fabiola in huilen 

uitbarstte en wegliep. Deze discussie is een mooi voorbeeld van de scheiding tussen de oudere en 

de jongere generatie Ladino-vrouwen. 

De rol van religie in de identiteit van Ladino-vrouwen is dus veranderd. De jongere generatie vult 

deze rol op een andere manier in dan de oudere generatie. Dit voorbeeld kan gekoppeld worden 

aan een ander aspect van identiteit, die Ghorahi (2003) noemt in haar boek Ways to survive, Battles 

to win, namelijk ‘change’ ofwel ‘verandering’. Dit aspect heeft betrekking op het feit dat identiteit 

niet een vast gegeven is van een bepaalde groep of individu. Identiteiten worden gevormd aan de 

hand van een dynamisch proces, waarbij het idee van de wij- en zij-groep continu invloed op 

elkaar heeft en veranderd. De interacties tussen de wij- en de zij-groep wisselt regelmatig op basis 

van veranderingen in de samenleving (Ghorashi, 2003:26-27). 

 

3.2.4 De kerk als tweede huis 

De kerken en de voorliggende pleinen spelen dus een zeer belangrijke rol in het leven van de 

vrouwelijke inwoners. Deze erfgoederen kunnen gezien worden als de tweede huiskamer van veel 

vrouwen. Op de eerder besproken markten, die op de pleinen te vinden zijn, worden 

bijvoorbeeld alle kraampjes bemand door vrouwen. De meerderheid van geïnterviewde vrouwen, 

ook de jongere Ladino-generatie, spreekt gepassioneerd over de kerken als trots van de stad en 

het katholieke centrum van het land. 

De kracht van dit katholieke centrum en in het bijzonder de religiositeit van de Maya-vrouwen 

was goed te merken tijdens het stellen van de vraag: bezoekt u wel eens andere historische 

plaatsen in Antigua? (Deze vraag stelde ik nadat de kerk uitgebreid aan bod was gekomen.) De 
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antwoorden op deze vraag zal ik in de volgende paragraaf over de historische waarde van het 

Antiguaanse erfgoed bespreken. Echter zijn een aantal antwoorden beter van toepassing in deze 

paragraaf, aangezien zij wederom uitgebreid ingingen op de kerk. De kerk blijft in hun interviews 

de rode draad. Zelfs wanneer ik probeerde om het interview een andere koers te geven door te 

vragen naar niet-kerk gerelateerde onderwerpen wisten ze het altijd zo te draaien dat de kerk er in 

voor kwam zoals in de volgende twee citaten te lezen is. God is voor hen gekoppeld aan alles wat 

ze doen en laten. 
 

 

 

 

 
 

 “De kerken in Antigua zijn heel oud en zijn een onderdeel van de geschiedenis van de stad 

en zelfs een onderdeel van de geschiedenis van Guatemala. Daarom zie ik de kerken als de 

belangrijkste historische plekken van de stad, die we zeker moeten koesteren. Op dit moment 

is Antigua zelfs het katholieke centrum van het land en dat is zeker iets om trots op te zijn. 

Om dit zo te houden, moeten de kerken goed worden onderhouden, anders gaan ze eruit 

zien als ruïnes.” (Jakhelin José, 26, Maya) 

 

 “Nee, naast de kerken ga ik niet naar andere oude plekken in Antigua. Naar de kerken ga ik 

alleen om God te ontmoeten niet voor hun historie. Ik vind de kerken in Antigua wel erg 

mooi. Ik denk dat er geen andere stad in Guatemala is die zoveel mooie katholieke kerken 

heeft. Daar zijn de inwoners van Antigua ook wel heel erg trots op.” (Juliana, 37, Maya) 

 

(Hierbij moet opgemerkt worden dat de pleinen meestal niet worden gezien als historische 

plekken. Juliana verkoopster is namelijk op straat en dagelijks op een van de pleinen te vinden 

zijn. Alleen ziet zij dat niet als een historische plek, maar een plek om geld te verdienen.) 

 

3.2.5 Het katholicisme rules…! 

Tijdens de processies lijkt er, in tegenstelling tot de hierboven genoemden verschillen, geen 

onderscheid gemaakt te worden tussen Ladino’s en Maya’s, want iedereen loopt mee in de 

processies. Later wordt deze waarneming bevestigd door een man die ik ontmoette op het 

hoogtepunt van Semana Santa, namelijk tijdens de processie van de kathedraal op vrijdag 10 april 

2009. In het fragment hieronder is de ontmoeting met de man beschreven: 
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Ik ontmoet een man die uiterst gespannen staat te kijken naar de processie. Ik vraag hem of 

hij iemand kent die meeloopt in de processie. “Ja zeker”, zegt hij, “Mijn zoontje draagt voor 

de eerste keer het grootste plateau met Jezus erop en dat is altijd een hele eer. Ik sta al klaar 

met mijn camera.” Hierna kletsen we wat over het weer, waarna ik hem vraag of hij me 

misschien iets kan vertellen over de mensen die meelopen in de processie. Wie loopt er mee 

en wie niet is mijn vraag. De man vertelt me dat iedereen die lid is van de organiserende kerk 

mee mag lopen, maar dat de rollen worden toebedeeld, zoals het dragen van de plateaus. 

“Maakt het dan ook niet uit welke achtergrond iemand heeft?”, vraag ik. “Nee, dat maakt niet 

uit, zolang diegene maar lid is.” Het lijkt zo simpel, terwijl het toch algemeen bekend is dat er 

nog steeds sprake is van rassendiscriminatie, iets wat ook wel eens de sfeer in mijn gasthuis 

kleurt. Opmerkingen als: “Die indigenas zijn ook zo lui! Ze willen wel eten, maar werken? Ho 

maar!” vliegen met enige regelmaat door de keuken. (Veldwerkdagboek, 10 april 2009)  

(NB. Indigenas kan vertaald worden als inheemsen en verwijst hier naar de inwoners van Antigua 

met een Maya-achtergrond.) 

 

En inderdaad de processies worden gekleurd door alle leeftijden met verschillende achtergronden 

en ook de toeschouwers zijn een gemengd gezelschap. Daarom vond ik het erg raar dat ik op 3 

mei 2009 dus ongeveer drie weken na Semana Santa getuigen was van een processie met alleen 

mensen van Maya-afkomst (zie foto: 

processie met alleen mensen met een Maya-

afkomst). De processie bleek de afsluiting 

van Semana Santa te zijn en wordt ‘de dag 

van het kruis’ genoemd. Helaas kon 

niemand mij vertellen waarom er alleen 

maar mensen met een Maya-achtergrond 

meelopen in deze traditionele processie. 

Hieronder zal ik deze gebeurtenis be-

schrijven:  

 

 

Ik loop door de stad en nader het centrale park. Opeens ruik ik iets bekends. Er komt een 

processie om de hoek zetten, waarbij veel wierook wordt gebrand. Het ruikt hetzelfde als de 

processie tijdens Semana Santa, terwijl dat toch al een paar weken geleden tot een einde is 

gekomen. Ik blijf wachten tot de processie dichterbij komt. Tot mijn verbazing zie ik … 
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… alleen mensen met een Maya-achtergrond meelopen in de stoet.

Ik vraag aan Juliana (mijn parkvriendin die ik ook heb geïnterviewd) wat er aan de hand is. 

Zij vertelt mij dat het vandaag de dag van het kruis is ofwel de officiële afsluiting van Semana 

Santa. Ze vertelt dat het traditie is dat deze processie wordt georganiseerd door alle Maya-

leden van alle kerken in Antigua. Ik had inderdaad ook al geobserveerd dat alle Antiguaanse 

kerken meelopen in plaats van één kerk. De achterliggende reden voor deze traditie is haar 

niet bekend. Ook als ik het aan vier andere personen vraag, die ik zo langzamerhand ken, 

kunnen ze mij niet vertellen wat de achterliggende gedachten zijn en gooien het op een 

traditie. 

Alle personen die meelopen in de processie verzamelen zich voor de kathedraal in het 

centrale park. Voor de kathedraal staat een pastoor en de helft van het kerkinterieur is naar 

buiten geplaatst om zo een openluchtmis te kunnen houden. Maar voordat deze mis begint, 

wordt een ritueel uitgevoerd. Het is het Maya-ritueel dat me al tijdens meerdere interviews is 

beschreven, zowel door Ladino- als door Maya-vrouwen. Ik probeer dichterbij te komen, 

aangezien ik hier vrij lang op heb gewacht. 

Twintig vrouwen staan rondom een altaar, waar veel kaarsen en bloemen op staan. 

Vervolgens begint één vrouw te spreken in een Maya-taal, want ik versta er helemaal niets 

van. Ook nu ben ik weer aangewezen op Juliana, die mij vertelt dat alle kerken van te voren 

een gezamenlijke lijst aan zorgen, hoop en zonden hebben gemaakt om dat tijdens dit ritueel 

te kunnen delen met God. “God moet weten waarvan we spijt hebben en wat onze wensen 

zijn, anders kan Hij ook niets voor ons betekenen”, zo zegt ze. Hierdoor is de lijst dus vrij 

algemeen. 

Ik vraag haar of dit ritueel vaker plaats vind. Ze vertelt dat het wel vaker wordt uitgevoerd, 

maar dan op kleinere schaal. Het is dan niet van te voren uitvoerig gepland. Ook kan het 

ritueel thuis worden uitgevoerd voor een klein altaar dat vaak in een achtertuin te vinden is. 

Het ritueel wordt naar behoeften uitgevoerd. Als er bijvoorbeeld veel zieken in een familie 

zijn, kunnen de vrouwen van die familie dit ritueel uitvoeren om hierover met God te praten. 

Het ritueel voor de kathedraal duurt ongeveer een uur gevolgd door een preek van drie uur, 

waar alle personen die hebben meegelopen in de processie ademloos naar lijken te luisteren. 

(Veldwerkdagboek, 03 mei 2009) 

 

Zoals te lezen is in het fragment hierboven combineren de Maya’s de afsluitende processie met 

een eeuwenoud ritueel. Voordat ik getuigen was van dit ritueel had ik er al veel over gehoord. 

Santa Antigua – Universiteit van Utrecht 2009 44



Mijn Spaans docente Gladis (40, Ladino) had mij op mijn eerste lesdag reeds bewust gemaakt van 

dit ritueel en ook in andere interviews werd het ritueel benoemd. 

Eén van deze interviews was met Estela (32, Maya). Ze vertelde me dat dit ritueel in het verleden 

werd uitgevoerd om de goden gunstig te stemmen, maar dat het nu wordt uitgevoerd om haar 

voorouders te eren en om met God te praten. Het ritueel kan, volgens Estela, op verschillende 

niveaus plaatsvinden bijvoorbeeld vóór de kerk, maar dit mag alleen bij heel bijzondere 

aangelegenheden, waardoor Maya’s meestal aangewezen zijn op iemands achtertuin.  

Bij Estela thuis wordt het ritueel eens per jaar uitgevoerd namelijk op de verjaardag van haar 

moeder. (Helaas is zij in oktober jarig, anders had ik erbij mogen zijn.) Haar oma voert dan het 

woord en neemt een lijst door met alle wensen, ongemakken en ziekten van haar familie in de 

hoop dat God luistert en de lijst verhoord. 

Een ander ritueel dat alleen door de Maya’s wordt uitgevoerd, is het offeren van dieren om God 

te eren en tevreden te stellen. Estela’s familie offert altijd een dier tijdens Semana Santa, wat ze 

het liefst voor de kerk zouden willen doen, maar dat is ten strengste verboden. Daarom voeren ze 

ook deze traditie uit in de tuin, waarin meestal (bij gebrek aan een kerk) een kruis geplaatst is als 

decor voor de uitvoering van beide rituelen. 

Naast Estela’s familie voeren tevens andere respondenten dit ritueel uit in het bijzonder tijdens 

Semana Santa. En dit alles om God te eren. In het oude Maya-geloof werden ook offers gebracht 

om de goden gunstig te stellen alleen werden er toen mensen geofferd in plaats van dieren. Toch 

heeft het brengen van offers en het ritueel dat tijdens de afsluitende processie plaats vond de 

overstap van het Maya-geloof naar het katholicisme overleefd. Ook hier is de ‘change’-factor van 

Ghorashi (2003) te herkennen. De koloniale geschiedenis heeft er voor gezorgd dat de Maya’s 

overgestapt zijn op het katholieke geloof, waardoor het religieuze aspect in hun identiteit 

veranderd is. Vandaag de dag beschouwen de Maya-vrouwen de rituelen zelfs als onderdeel van 

het katholieke geloof. 

Hierdoor is er sprake van syncretisme ofwel gedeeld erfgoed. Gedeeld erfgoed behelst erfgoed als 

de symbolen die toebehoren tot twee of meer etnische groepen, in dit geval tot de Maya’s en de 

Ladino’s. Hierbij mengen vaak de bijbehorende tradities van de verschillende groepen. Een 

voorbeeld hiervan kan gegeven worden aan de hand van een koloniale kathedraal in Quito te 

Ecuador. Hierin hangt een replica van Het Laatste Avondmaal met op de tafel een cavia 

geschilderd. Een cavia is een delicatesse in de inheemse Ecuadoriaanse keuken (Sanabria, 

2007:183).  

Een ander woord hiervoor is hybriditeit, stelt Fischer in zijn artikel Cultural logic and Maya Identity 

(1999), dat hij uitlegt als manier om authentieke gewoonten en rituelen in leven te houden. De 
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Maya’s willen hun ‘ethnic distinctiveness’ te benadrukken als tegenreactie op de neokoloniale 

staat. Hiervoor combineren zij hun traditionele geloof met het katholicisme.  

Deze combinatie heeft betrekking op de derde en laatste factor van Ghorashi (2003), namelijk 

‘multiplicity’ ofwel meervoudige identiteiten. Met deze factor wordt gedoeld op het feit dat 

individuen meerdere identiteiten kunnen hebben, die gebaseerd zijn op de verschillende groepen 

waartoe een individu behoord. Deze identiteiten kunnen bijvoorbeeld gebaseerd zijn op basis van 

geslacht, politieke voorkeur en etnische achtergrond (Ghorashi, 2003:29). 

Meerdere identiteiten bij elkaar opgeteld leiden dan uiteindelijk tot het desbetreffende individu. 

Deze identiteiten kunnen uit twee optelsommen bestaan. Ter eerste kan het gaan om identiteiten 

die een individu in de loop der tijd heeft toebedeeld gekregen. En ten tweede kan het gaan om 

meerdere identiteiten op hetzelfde moment (Ghorashi, 2003:31). Hierbij is te denken aan een 

Maya-vrouw, die meeloopt in een katholieke processie van haar kerk samen met andere Maya’s en 

Ladino’s. 

Hierbij moet wel sprake zijn van een wederzijdse goedkeuring. Het katholieke geloof is naar 

Guatemala gebracht door de Spanjaarden waardoor het in de letterlijke zin van het woord 

toebehoort tot de Ladino’s. Toch hebben zij een soort stilzwijgende goedkeuring gegeven aan de 

Maya’s, die zich bekeert hebben tot het katholicisme, om de Maya-rituelen te blijven uitvoeren 

alleen in de trant van een ander geloof. De Maya’s hebben een deel van het geloof en het 

bijbehorende erfgoed toegeëigend. Hierdoor maken ze deel uit van de katholieke kerken en 

voeren dan ook het liefst hun rituelen uit met deze kerken als decor.  

Deze stilzwijgende overeenkomst heeft er toe geleid dat het katholieke geloof in Antigua tot 

grote hoogte heeft kunnen stijgen. Hierdoor kan de stad gezien worden als het katholieke 

centrum van het land en er wordt zelfs beweerd van heel Latijns-Amerika. Andere religies dan 

wel stromingen van het Christendom hebben weinig tot geen kans gekregen om zich te 

ontplooien, waardoor deze nauwelijks te herkennen zijn in Antigua. Er is één evangelische en één 

protestantse kerk. Gedurende mijn tijd in Antigua heb ik niemand ontmoet die naar deze kerken 

gaat. De kerken liggen ver buiten het centrum; ze zijn veel minder onderhouden en er is zo goed 

als niemand te bekennen. Op zondagen zijn er natuurlijk wel mensen die naar de mis komen, 

maar die zijn veel minder open over hun geloof. Het geloven in een andere religie dan het 

katholicisme als Antiguaan komt over als een gedoogde situatie. Het is er wel, maar er wordt niet 

over gepraat. ‘Het katholicisme rules…!’ 

Gelukkig is in het geval van de Ladino’s en de Maya’s duidelijk wie de oorspronkelijke eigenaar is 

van het erfgoed en welke groepen zich het erfgoed toe-eigenen op een vredelievende manier. 

Deze toe-eigening is van belang bij het vormen van een identiteit, omdat het desbetreffende 
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erfgoed behoort tot het geheugen van één groep of meerdere groepen. Het erfgoed speelt hierbij 

een belangrijke rol, aangezien het de tastbare symbolen zijn van de desbetreffende 

cultuur/identiteit (Grijzenhout, 2007). Hierdoor draagt het cultureel erfgoed bij aan de collectieve 

identiteit van een groepen. Door het toe-eigenen en de eerder genoemde hybriditeit wordt de 

scheidingslijn tussen de wij- en zij-groep ofwel de groepsidentiteiten erg dun. 

De kanttekening die geplaatst moet worden bij het proces van toe-eigenen is dat dit niet altijd 

vredelievend verloopt. Er kunnen namelijk hevige discussies ontstaan over het toe-eigenen van 

erfgoed. “Erfgoed wordt geclaimd en teruggeclaimd, letterlijk en figuurlijk, door nationale staten, 

door bijvoorbeeld families wier bezit tijdens de oorlog onteigend is.” (Grijzenhout, 2007:12) 

Door erfgoed te claimen of terug te claimen kan het weer deel uitmaken van de culturele 

identiteit van de desbetreffende groep. Het probleem is namelijk dat erfgoed niet te koop en er 

niet na verlies een nieuwe icoon gekocht kan worden. “Thus, the heritage of every nation is 

projected on its own priceless objects and sites. The identity of these objects, even when 

seperated from ownership, manifests the group’s history and tradition.” (Barkan, 2003:17). 

Het proces van toe-eigenen verhoudt zich niet specifiek tot de religieuze waarde van erfgoed, 

maar ook tot de andere waarden die in de volgende paragrafen worden beschreven, zoals tot de 

historische waarde. 

 

3.3 Historische waarde 

Een andere waarde is gebaseerd op de historie van cultureel erfgoed. Deze historische waarde 

wordt door Riegl (1996) onderscheiden als de ‘historical value’. Hiermee doelt hij op 

bouwwerken, die in het verleden een belangrijke rol hebben vervuld en daardoor een schakel zijn 

in een bepaalde historische gebeurtenis. Door die belangrijke schakel te bewaren kan de 

samenleving kennis nemen van de geschiedenis (Riegl, 1996:70). Hierdoor kan het verleden op 

een verbeeldende manier worden verteld en 

een bepaalde belevenis herleven 

(Lowenthal, 1998:168). 

De inwoners van Antigua worden iedere 

dag geconfronteerd met belangrijke schakels 

in de Guatemalteekse geschiedenis, aange-

zien de hele stad is gebouwd door de 

Spaanse bezetters en behoort tot koloniaal 

werelderfgoed. Alleen is niet iedere inwoner 

zich bewust van deze dagelijkse confron-

Santa Antigua – Universiteit van Utrecht 2009 47



tatie. De meeste mensen gebruiken de pleinen als relax-plekken en lijken zich niet te identificeren 

met het erfgoed waar ze zich op dat moment bevinden (zie foto op blz. 48: één van de 

picknickende gezinnen op het San Sebastian plein voor mijn huis).  

Uit de interviews blijkt ook dat de meeste vrouwen alleen de kerken als historisch erfgoed zien, 

maar gaven daarbij wel aan dat ze de kerken bezoeken voor hun geloof en niet om de historische 

betekenis. De vrouwen waarbij ik dit gedrag geconstateerd heb, zijn alle Maya-vrouwen en de 

jongere generatie van de Ladino-vrouwen. Deze vrouwen gaven aan weinig tot niets te hebben 

met geschiedenis en dus ook niet met de daaraan gekoppelde historische waarde van de 

Antiguaanse erfgoederen. Hieronder zijn drie citaten te lezen waaruit dit blijkt: 
 

 
 

 

 

 

“Nee, dat doe ik niet. Ik ga vaak naar de kerk, maar niet naar de ruïnes of zo iets dergelijks. 

Ik vind dat niet zo leuk om te bezoeken. Er is daar niets.” (Julia, 28, Maya) 

 

 

 

 

 

 

 

“Ik vind geschiedenis erg saai dus ik heb helemaal geen zin om op mijn vrije dagen naar de 

ruïnes of naar musea te gaan. Dat is echt veel te saai. (“En naar de parken en pleinen?”) Ja, daar 

ga ik vaak heen. Meestal ga ik met mijn vrienden. We kopen dan eten in de supermarkt en 

gaan dat lekker in het park opeten en kletsen dan de hele middag. Dit soort dingen doe ik 

veel liever in mijn vrije tijd.” (Pamela, 22, Ladino) 
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 “Ik bezoek vaak en graag de verschillende kerken in de stad. Ik voel me prettig in een kerk.

(En bijvoorbeeld de ruïnes en de pleinen?) De pleinen bezoek ik wel eens, maar omdat ik zoveel 

werk, heb ik daar niet altijd tijd voor. Als ik niet aan het werk ben moet ik thuis het eten 

voorbereiden, wassen of schoonmaken. En naar de ruïnes ga ik niet daar zie ik helemaal niets 

in. Het is geen kerk, het is geen museum, eigenlijk is het helemaal niets.” (Dora, 49, Maya) 
e oudere generatie Ladino-vrouwen ziet daarentegen wel de historische waarde van het erfgoed 

n. In het schema van de Ladino-vrouwen (zie: bijlage 4) is dan ook een verschuiving waar te 

emen, waarbij het belang van de historie afneemt naar mate de vrouwen jonger zijn. De jongere 

rouwen gebruikten vaak het woord saai bij de beschrijving van erfgoederen als ruïnes, zoals in 

et citaat van Pamela (Ladino, 22) te lezen was.  

e oudere vrouwen gaven aan het erg belangrijk te vinden dat de geschiedenis van de stad 

nclusief de historie van de erfgoederen wordt doorgegeven aan jongere generaties. Mijn 
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gastmoeder Silvia (Ladino, 50) neemt haar kleinzoon Kevin regelmatig mee naar de ruïnes en 

vertelt hem dan de geschiedenis van de kolonisten. Silvia vertelt trots dat hij altijd erg enthousiast 

reageert als ze hem meeneemt op een historisch uitje, terwijl hij pas vijf jaar oud is. Ook Sabina 

(Ladino, 44) probeert haar dochtertje iets mee te geven van de historie van de stad. 

 

 

“Ik ga graag naar het park, maar maak ook graag een wandeling door de stad. Ik denk dat de 

meeste Antiguanen deze activiteiten graag ondernemen. De meeste inwoners zijn namelijk 

erg trots op Antigua. We hebben de mooiste kerken en pleinen van Guatemala en waren ooit 

de hoofdstad. Maar door de vele aardbevingen zijn de Spanjaarden naar Guatemala Stad 

vertrokken. Door die aardbevingen hebben we nu veel ruïnes, die nog steeds een belangrijk 

onderdeel zijn van de geschiedenis van Antigua. Ik neem mijn dochtertje graag mee naar de 

ruïnes, aangezien ze later op de middelbare school zo goed als alleen maar geschiedenislessen 

krijgt over Europa en Azië. Ik wil dat ze ook de geschiedenis kent van haar eigen stad en 

land!” (Sabina, 44, Ladino) 

 

Mijn Spaans docente Gladis (Ladino, 40) probeerde ook een antwoord te formuleren op mijn 

vraag of zij naast de kerken ook andere historische plekken in de stad bezoekt en kwam tot het 

volgende antwoord: 

 

 

“Ja, ik ben naar veel historische plekken geweest in Guatemala en heb natuurlijk ook Antigua 

helemaal uitgekamd. Er zijn veel ruïnes in Antigua die een mooi onderdeel van onze 

geschiedenis vertellen. Ik ga graag naar deze plekken, omdat ze toch heel levend overkomen. 

Bovendien ga ik vaak naar de parken en pleinen in Antigua. In het centrale park bijvoorbeeld 

kom ik iedere dag. Er vinden veel activiteiten plaats in het park, die erg leuk zijn om te 

aanschouwen. Op zondag ga ik dan ook het liefst een paar uurtjes in het park zitten met mijn 

gezin. Alleen krijgen mijn dochters steeds meer de leeftijd dat ze op zondag dingen willen 

doen met hun vriendinnen.” (Gladis, 40, Ladino) 

 

Na het interview bleef zij verder praten over de historie van de stad en de erfgoederen. Ze 

vertelde me over de kolonisten en dat de stad eerst de hoofdstad van het land was. Ook al zei ik 

dat ik dat al wist, bleef ze doorpraten. Op een gegeven moment begon Gladis te vertellen over de 

burgeroorlog, die zij heeft meegemaakt. Ze vertelde hoe iedereen om negen uur binnen moest 
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zijn en hoe ze bedreigt is met een pistool op haar zwangere buik. Toch viel, volgens Gladis, de 

situatie in Antigua erg mee en was het een van de veiligste plekken in Guatemala.  

Tegenwoordig drukt de geschiedenis van de burgeroorlog niet meer op de stad en heeft niemand 

het er meer over. Niet omdat we het er niet over willen hebben, vertelde ze, maar omdat 

Guatemalteken gewend zijn om vooruit te kijken . Ze zien het nut niet in zien van oude koeien 

uit de sloot te halen. Het is zoals God het heeft bedoeld, gelooft Gladis. De reden die ze me 

hiervoor geeft, is dat er tegenwoordig weinig meer te zien is van de oorlog en zeker niet in 

Antigua. De oorlog zit alleen nog in de hoofden van de oudere Guatemalteken. Voor sommigen 

betekent dit grote trauma’s, maar de meesten kijken dus gewoon vooruit. 

Het zijn vooral de oudere Ladino-vrouwen, inclusief Gladis met haar geschiedenispassie, die de 

historische waarde van het cultureel erfgoed inzien. De oudere Ladino-vrouwen hebben blijkbaar 

een ander historisch bewustzijn dan de Maya-vrouwen en de jongere generatie van de Ladino-

vrouwen. 

Dit historisch bewustzijn is volgens Piere Nora (1984) een product van het collectieve geheugen 

of zelfs nationaal geheugen. Uit dit onderzoek blijkt dat het collectief geheugen van de oudere 

Ladino-vrouwen op dit punt verschilt met het collectief geheugen van de andere geïnterviewden. 

Dit verschil kan verklaard worden aan de hand van Nora’s Les lieux de mémoire, waarin hij stelt dat 

materieel cultureel erfgoed een laboratorium van herinneringen is. Hierbij vormt immaterieel 

erfgoed de kern van deze herinneringen. 

De historische herinneringen die wel te herkennen zijn bij de oudere Ladino-vrouwen zijn niet te 

herkennen bij de Maya-vrouwen en de jongere Ladino-vrouwen, omdat zij niet naar de 

historische ‘lieux de mémoire’ gaan. Blijkbaar zitten deze plekken niet in hun collectief geheugen, 

zoals bij de oudere Ladino-vrouwen. Binnen de groep Ladino-vrouwen bestaan dus weer twee 

subgroepsidentiteiten, waarbij de scheiding tussen de wij- en de zij-groep gebaseerd is op leeftijd. 

Ook hier is de ‘change’-factor van Ghorashi (2003) duidelijk te zien. De identiteit van de Ladino-

vrouwen is blijkbaar veranderd op basis van generatie. Het historische aspect in de identiteit van 

de jongere Ladino-vrouwen is anders dan die van de oudere generatie. Hierdoor kan worden 

gezegd dat de oudere Ladino-vrouwen meer gebruikmaken van het historisch erfgoed, omdat zij 

een sterkere band hebben met het koloniale verleden van de stad en het land.  

Om te toetsen of de Maya-vrouwen en de jongere generatie van de Ladino-vrouwen helemaal 

niets hebben met de historische betekenis van het erfgoed heb ik nog een vraag in mijn interview 

opgenomen, namelijk: bent u trots op Antigua? Zo ja, waarop bent u trots? Als deze groepen dan 

toch antwoorden geven met een historische inval, speelt geschiedenis uiteindelijk toch een rol. De 
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algemene indruk van de antwoorden op deze vraag is dat er geen één vrouw niet trots is op 

Antigua. Wel heeft deze algemene indruk verschillende achterliggende redenen. 

In de antwoorden van de oudere Ladino-vrouwen komt inderdaad naar voren dat ze vooral trots 

zijn op de koloniale geschiedenis van de stad en de manier waarop deze levendig wordt 

gehouden. Uit de antwoorden van de jongere generatie blijkt dat ze met name trots zijn op de 

sfeer en de uitstraling van de stad, maar reppen met geen woord over de historische betekenis. 

Ook al wordt de uitstraling natuurlijk wel gevormd door het koloniale uiterlijk van de stad. 

Hortencia (23, Ladino) gaf zelfs het volgende antwoord: 

 

 

“Ik weet wel zeker dat de inwoners trots zijn op de stad. Iedereen, inclusief mezelf, vinden 

het fijn om te kunnen zeggen dat ze in Antigua wonen. Het is ook iets om trots op te zijn. 

Antigua is een super mooie en schone stad. Wel denk ik dat de Ladino’s trotser zijn op het 

verleden van de stad en het feit dat de hele stad koloniaal erfgoed is. En dat de indigenas 

trotser zijn op de katholieke kerken in de stad en op het feit dat Antigua de katholieke 

hoofdstad is van Guatemala.” (Hortencia, 23, Ladino) 

 

Haar idee over de gedachten van de indigenas ofwel Maya’s blijkt correct te zijn. Bijna alle Maya-

vrouwen noemen wederom de kerken en Antigua als het katholieke centrum als reden van hun 

trotsheid. Bovendien blijkt de goede staat van de Antiguaanse economie ook een reden van hun 

trotsheid te zijn, wat eveneens een waarde is van erfgoed. Deze waarde zal ik in de volgende 

paragraaf aan de orde stellen. 

 

 

“Ja, ik ben wel trots op Antigua. Er komen veel toeristen naar de stad dus blijkbaar vinden zij 

de stad ook erg mooi. Ik vind vooral de sfeer in de stad erg prettig en in vergelijking met 

andere Guatemalteekse steden is Antigua ook erg veilig. Veiligheid is voor mij erg belangrijk, 

aangezien ik het grootste gedeelte van de dag op straat ben samen met mijn kinderen. 

Bovendien zijn de kerken natuurlijk erg mooi, zoals ik al heb verteld.” (Juliana, 37, Maya) 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Ik denk dat de inwoners van Antigua erg trots zijn op hun stad. De stad is economisch 

gezien een van de rijkste steden van Guatemala. Daarnaast is de stad natuurlijk erg mooi om 

te zien. Er zijn ongeveer 15 katholieke kerken te vinden in de stad; de één nog mooier dan de 

ander.” (Rebeca, 21, Maya) 

Santa Antigua – Universiteit van Utrecht 2009 51



3.4 Economische waarde 

Eén van de waarden die naar mijn idee mist in Riegl’s theorie (1996) is de economische waarde 

van erfgoed. Deze waarde heeft voornamelijk betrekking op het toerisme, dat vaak gekoppeld is 

aan cultureel erfgoed. Zeker wanneer iets bestempeld is tot werelderfgoed of zelfs tot 

wereldwonder trekt het vanzelf massa’s toeristen aan. Zo worden de Inca-tempels in Peru, 

genaamd Machu Picchu, bedolven onder (Westerse) toeristen. Ook Antigua heeft te maken met 

grote groepen toeristen, in het bijzonder 

tijdens Semana Santa waar duizenden 

nationale en internationale toeristen op 

afkomen.  

De economische waarde heeft weinig tot 

geen symbolische betekenis, maar kan wel 

invloed uitoefenen op de identiteit van 

een groep. Deze waarde van erfgoed 

oefent namelijk invloed uit op de lokale 

inwoners van de stad, dat zich in de 

praktijk vertaald in Maya-vrouwen die op straat werken en hun kettingen en tafelkleden aan de 

man proberen te brengen. Deze verkoopmanoeuvres voeren ze uit op strategische plekken, zoals 

op het plein voor de kathedraal of voor La Merced (zie foto: Maya-vrouwen aan het werk voor de 

kerk La Merced). Op een gegeven moment herkenden ze mij van de interviews en werd ik 

 vertellen twee Maya-vrouwen hun idee over het economische voordeel van de 

eristen. 

 

enigszins buiten beschouwing gelaten. 

Aangezien de beroepen van de Maya-vrouwen directer verbonden met het toerisme dan de 

beroepen van de Ladino-vrouwen leggen de Maya-vrouwen meer nadruk op het economisch 

belang van het erfgoed. Wel geven de Ladino-vrouwen aan dat iedere inwoner van Antigua 

uiteindelijk afhankelijk is van de toeristen die op het pracht en praal van de stad afkomen. 

Hieronder

to

 

“De toeristen zorgen voor mijn inkomen. Maar er zijn wel toeristen bij die gewoon niet 

aardig zijn. Soms wil ik gewoon een praatje maken, dan vraag ik hoe ze heten en waar ze 

vandaan komen, maar word vervolgens compleet genegeerd. Dat soort gedrag vind ik 

gewoon respectloos. En geloof het of niet, maar het zijn vrijwel altijd Amerikanen. Maar 

goed, economisch gezien, ben en blijf ik van ze afhankelijk, net zoals alle andere inwoners 

van Antigua.” (Juliana, 37, Maya) 
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“Antigua is de mooiste stad van Guatemala, dus het is meer dan logisch dat er zoveel 

toeristen op af komen. Ik vind het al lang prima, aangezien ik de toeristen nodig heb om geld 

te verdienen zodat ik mijn kinderen eten kan geven. Zolang er toeristen komen, kan Antigua 

zo een mooie stad blijven, want de stad verdient veel geld aan de toeristen. Ik heb dus liever 

dat ze wel komen dan niet.” (Julia, 28, Maya) 

 

Ondanks dat de Maya-vrouwen vaker naar de kerk gaan dan de Ladino-vrouwen geven alsnog 

drie Maya-vrouwen aan dat zij tijdens Semana Santa en drukke zondagen niet naar de kerk 

kunnen, terwijl ze eigenlijk wel willen. Deze onmacht wordt veroorzaakt door het feit dat ze juist 

op deze momenten veel verkopen. Hierdoor beïnvloedt de economische waarde van erfgoed wel 

het religieuze aspect van de identiteit van deze vrouwen. 

Deze situatie is bij de Ladino-vrouwen niet te herkennen. Hun financiën zijn zeker afhankelijk 

van de economische waarde van cultureel erfgoed, maar op een minder gedwongen manier. Zij 

hoeven geen kettingen en armbanden te verkopen op straat. Ze hebben bijvoorbeeld een 

reisbureautje of werken ze bij een shuttlemaatschappij. Deze werkzaamheden zijn qua inkomen 

standvastiger. Hierdoor worden de Ladino-vrouwen niet belemmerd in hun gebruik van cultureel 

erfgoed door de economische waarde. 

Beide groepen zijn zich bewust van de verschillen in financiële afhankelijkheid, waardoor de 

factor ‘consiousness’ van identiteit (Ghorashi, 2003) terug te zien is. De Ladino-vrouwen zijn 

zich ervan bewust dat veel Maya-vrouwen op straat moeten werken om hun kinderen te eten 

kunnen geven en zien dit als laag werk - werk dat hoort bij de lagere klassen in de samenleving. 

Hierdoor worden de wij- en zij-groepen bewust aangewezen: ‘wij’ de Ladino’s die niet direct 

afhankelijk zijn en ‘zij’ de Maya’s die dat wel zijn.  

Hieruit blijkt dat de economische waarde een negatieve, maar ook een positieve invloed kan 

uitoefenen op het gebruik van de erfgoederen en dus op de identiteit van vrouwen. Bovendien 

zijn er nog meer haken en ogen te herkennen betreffende het toerisme in de stad. Deze 

consequenties zullen in hoofdstuk 4 aan bod komen. 

 

3.5 De oudheidswaarde en de artistieke en nostalgische waarde  

In deze paragraaf zal ik drie waarden behandelen, namelijk de oudheidswaarde, de artistieke 

waarde en de nostalgische waarde. Deze waarden worden wel in de theorie beschreven, maar heb 

ik nauwelijks terug gezien in het veld. Alleen de oudheidswaarde was enigszins te herkennen. 
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3.5.1 De oudheidswaarde 

De oudheidswaarde van cultureel erfgoed heeft betrekking op het uiterlijk van erfgoed. “Age 

value is revealed in imperfection, a lack of completeness, a tendency to dissolve shape and color, 

characteristics that are in complete contrast with those of modern, i.e., newly created, works.” 

(Riegl, 1996:73)  

Deze imperfectie is zeker te zien bij de ruïnes. Alleen worden deze erfgoedsites door vrijwel 

niemand bezocht, alleen de oudere Ladino-vrouwen nemen hun (klein)kinderen op sleeptouw. 

Verder werden de ruïnes vooral beschreven als saai en nutteloos (zie: paragraaf 2.2). De 

oudheidswaarde van cultureel erfgoed wordt dus alleen toegekend door de oudere generatie van 

de geïnterviewde Ladino-vrouwen. 

De weinige aandacht voor de oudheidswaarde zou kunnen worden verklaard aan de hand van de 

historische waarde, waarbij duidelijk is geworden dat de historische betekenis van erfgoed bij 

zowel de jongere Ladino-vrouwen en de Maya-vrouwen niet terug te vinden is in hun collectief 

geheugen. Blijkbaar is betekent onderdeel van hun geschiedenis niet per definitie onderdeel van 

hun identiteit. 

 

3.5.2 De artistieke waarde 

De andere waarde van cultureel erfgoed die ook door Riegl (1996) wordt beschreven is de ‘artistic 

value’ ofwel de artistieke waarde. Deze waarde is moeilijk uit te leggen, omdat de artistieke 

waarde van erfgoed continu verandert en tijdelijk is. Riegl zegt hierover het volgende: “If there is 

no such thing as eternal artistic value but only a relative, modern one, then the artistic value of a 

monument is no longer commemorative, but only contemporary instead.” (Riegl, 1996:71) Deze 

waarde had ik voor vertrek wel opgenomen in het onderzoeksmodel, maar heb ik tijdens mijn 

veldwerk al snel van het lijstje gehaald. 

De artistieke waarde van de erfgoederen speelt geen rol voor de inwoners van Antigua. Niemand 

is zich bewust van de artistieke wonderen van de stad. Vrouwen hebben meer met de functie en 

de symbolische betekenis van een gebouw, bijvoorbeeld het huis van God, dan alleen met het 

uiterlijk. Dit gegeven wordt vooral duidelijk door de interviewvraag of ze erg trots zijn op 

Antigua, waarvan twee antwoorden te lezen zijn op blz. 51. 

Op één vrouw na is iedereen trots op Antigua. De vrouwen benadrukken onder andere de 

katholieke en veilige sfeer in de stad. Bovendien is vrijwel iedereen het eens dat Antigua de beste 

stad in Guatemala is om in te wonen. De stad heeft bijvoorbeeld een goede economie, die vooral 

overeind blijft door de vele toeristen. 
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3.5.3 De nostalgische waarde 

De nostalgische waarde behelst datgene wat erfgoed oproept aan herinneringen bij een individu 

of een groep, die gekoesterd moeten worden. Het gaat hierbij om een gevoel van vasthouden aan 

iets wat al tot het verleden behoort. Juist deze waarde heeft een symbolische waarde voor 

bepaalde groepen (Lowenthal, 1998: hoofdstuk 1).  

Een voorbeeld kan gegeven worden aan de hand van de Maya-tempels in Guatemala. Doordat 

Maya’s naar en in de tempels kunnen van hun voorvaderen, kunnen deze tempels een gevoel 

oproepen bij de afstammelingen om bepaalde rituelen uitvoeren of om vast te houden aan de 

levensstijl van hun voorvaderen, om de taal van de voorvaderen weer op te pakken, enzovoort.  

Deze waarde is dan ook alleen te herkennen bij sommige Maya-vrouwen. Deze vrouwen hebben 

tijdens de interviews aangegeven bepaalde rituelen uit te voeren, die om twee redenen in leven 

worden gehouden (zie: veldwerkdagboekfragment van 03 mei 2009 op blz. 43 en 44). De eerste 

reden is om met God te praten en Hem te eren en om hun voorouders te herdenken. Hun 

voorouders voerden deze rituelen uit om meerdere goden gunstig te stellen voor hun religie. 

Door met deze rituelen hun voorouders te herdenken, met het liefst de kerk als decor, wordt de 

nostalgische waarde erfgoed zichtbaar.  

Toch maakt dit de aanhang van de nostalgische waarde van erfgoed niet al te groot. De Ladino-

vrouwen hebben bijvoorbeeld geen nostalgische gevoelens wanneer ze in een kerk lopen of 

wanneer ze een ruïne bezoeken. Deze bezoeken worden louter en alleen gepleegd in het kader 

van de religieuze en de historische waarden, die al eerder in dit hoofdstuk aan bod zijn gekomen. 

Hun anti-nostalgische houding is naar mijn mening te verklaren aan de hand van deze twee 

andere waarden, die zo ongelofelijk sterk aanwezig zijn, dat er weinig ruimte overblijft voor 

andere ideeën. 

 

3.6 Nationale waarde  

Kerken, kathedralen, ruïnes and andere gebouwen die een bepaalde betekenis hebben voor een 

land kunnen gezien worden als objecten van nationale trots, zo stelt Lowenthal (1998) in zijn 

boek The heritage crusade and the spoils of history. Deze plekken kunnen gezien worden als de ‘lieux de 

mémoire’ van het desbetreffende land en zijn de basis voor de canon van nationale 

herinneringen. Een groot deel van deze herinneringen zijn gecreëerd door de overheid van het 

land, aangezien zij de beslissing nemen over de erfgoederen die behouden worden en welken niet 

(Nora, 1984). 

Antigua wordt door zowel de inwoners van de stad als van het land gezien als één van de 

nationale ‘lieux de mémoire’. De stad bestaat dan ook geheel uit koloniaal erfgoed, hoewel dit 
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koloniale aspect niet door iedere inwoner wordt herkend als een historische herinnering. Dit 

aspect wordt ondergesneeuwd door de religieuze waarde van het erfgoed. Hierdoor kan gezegd 

worden dat de religieuze waarde de basis is van deze nationale ‘lieu de mémoire’ ofwel Antigua, 

iets wat bevestigd werd tijdens Semana Santa.  

Gedurende deze week kwamen er duizenden toeristen naar de stad en het merendeel van deze 

toeristen hadden de Guatemalteekse nationaliteit. Veel inwoners van Guatemala Stad komen 

speciaal voor deze week naar Antigua om het grootste religieuze feest van het land te vieren. 

Ook tijdens de interviews kwam naar voren dat het religieuze aspect van de stad de meeste trots 

opwekt bij de vrouwelijke respondenten ongeacht hun achtergrond. Slechts één jonge Ladino-

vrouw, Rosa Maria, gaf aan Guatemalteeks-zijn belangrijker te vinden dan Antiguaans. Hieronder 

is haar opmerking te lezen: 
 

 

 

 

“Het Guatemalteek-zijn roept bij mij een groter wij-gevoel op dan Antiguaans zijn. 

Bijvoorbeeld bij een voetbalwedstrijd waarin Guatemala speelt tegen een ander land krijg ik 

dat gevoel. Als Antigua speelt tegen een andere stad krijg ik dat gevoel veel minder.” (Rosa 

Maria, 25, Ladino) 

 

Toch is dit nationale gevoel niet alleen bij Rosa Maria te herkennen. Aangezien Antigua behoort 

tot het nationale erfgoed van Guatemala is het trots zijn op de stad ook  een onderdeel van het 

nationale gevoel ofwel het nationale geheugen. Dit nationale gevoel vormt de basis voor 

nationalisme. 

Gellner geeft in zijn boek Nations and Nationalism (2006) drie factoren van nationalisme. De eerste 

factor is ‘power’. De macht moet voor nationalisme gecentraliseerd zijn. Daarnaast moet de 

factor ‘education’ aanwezig zijn. Educatie moet in het kader van nationalisme centraal geregeld 

zijn. Er moet een nationaal onderwijsplan gelden, zodat iedere burger in principe dezelfde mate 

kennis tot zich kan nemen. De laatste factor is ‘identity or diversity of culture’ en is het 

belangrijkste voor het vormen van nationalisme. Als deze drie factoren aanwezig zijn in een land 

ontstaat er één overkoepelende cultuur, genaamd een monocultuur.  

De grenzen van nationalisme worden gesteld door deze monocultuur. Anderson (1983) noemt dit 

een ‘imagined community’. Een ‘imagined community’ betreft een natie op basis van onzichtbare 

grenzen, waarbinnen mensen wonen die tot dezelfde natie horen, maar elkaar niet kennen 

(Anderson, 1983:5-7). Het feit dat mensen binnen een natie elkaar niet kennen, wijst erop dat er 

een overkoepeld gevoel of beleid moet zijn dat de natieburgers verenigd. Dit gevoel of beleid kan 

onder de noemer van nationalisme worden geplaatst. 
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Deze ‘imagined community’ heeft in dit onderzoek de naam: Guatemalteken. Deze community 

heeft dus een overkoepelend nationaal gevoel. Echter is het wel vreemd dat er binnen deze 

community een splitsing bestaat in een wij- en een zij-groep ofwel de Ladino’s en de Maya’s. 

Deze groepen zijn gebaseerd op een gedeelde taal, gedeelde gewoonten en tradities en soms ook 

een gedeelde religie (Eriksen, 2002:23-25, 35). Hierdoor is er sprake van een gedeeld nationaal 

geheugen met twee wortels. 

Op mondiaal niveau is de staat Guatemala te herkennen met een nationaal geheugen, maar op 

nationaal niveau heerst er toch verdeeldheid. Zoals in de andere paragrafen naar voren is 

gekomen, zijn er veel verschillen tussen de Maya’s en de Ladino’s. Er is zelfs nog steeds veel 

sprake van rassendiscriminatie, maar op mondiaal niveau wordt dat allen genuanceerd wint het 

nationaal gevoel. 

 

3.7 Conclusie 

De waarden die de Ladino- en de Maya-vrouwen toekennen aan het cultureel erfgoed van de stad 

Antigua zijn: religieuze waarde, historische waarde, oudheidswaarde, nostalgische waarde, 

nationale waarde en economische waarde. 

De religieuze waarde wordt door alle geïnterviewde vrouwen toegekend ongeacht van welk ras of 

klasse. Wel is er bij de Ladino-vrouwen te zien dat de oudere vrouwen meer geloven dan de 

jongere generatie, maar toch ziet iedereen Antigua als het katholieke centrum van Guatemala. 

Hierdoor kan de religieuze waarde gezien worden als de belangrijkste waarde die wordt 

toegekend aan het cultureel erfgoed in Antigua, waardoor de andere waarden enigszins worden 

ondergesneeuwd. 

De historische waarde wordt bijvoorbeeld alleen toegekend door de oudere generatie van de 

Ladino-vrouwen. Zij nemen hun (klein)kinderen mee naar de erfgoederen om hen bekend te 

maken met de geschiedenis van de stad en het land. De andere vrouwen hebben aangegeven geen 

binding te voelen met deze ‘lieux de mémoire’. Deze waarneming is terug te zien bij de 

oudheidswaarde die eveneens alleen door de oudere Ladino-vrouwen wordt toegekend. 

De nostalgische waarde daarentegen is alleen terug te vinden bij een aantal Maya-vrouwen. Zij 

koesteren nostalgische gevoelens jegens hun voorouders en proberen hen te eren door het 

uitvoeren van rituelen met erfgoederen als decor. 

Ondanks dat er verschillen te herkennen zijn in de waarden die de Ladino- en de Maya-vrouwen 

toekennen aan het cultureel erfgoed van Antigua blijkt dat als het op nationaal niveau aankomt er 

weinig verschil meer is waar te nemen. Allen zijn trots op Antigua als ‘lieu de mémoire’, dat 
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daarmee een onderdeel is van het nationale geheugen. Hun nationalistische gevoelens zijn dan op 

mondiaal niveau gelijk. 

De laatste waarde die wordt toegekend, is de economische waarde van erfgoed. Voor de Maya-

vrouwen is deze waarde erg belangrijk, aangezien hun inkomsten vaak direct afhankelijk het 

verkopen van souvenirs rondom het cultureel erfgoed. De Ladino-vrouwen zijn minder 

afhankelijk, maar geven wel toe dat eigenlijk iedere inwoner op de een of andere manier 

afhankelijk is van de economische waarde van het erfgoed of het erfgoedtoerisme. In het 

volgende hoofdstuk wil ik graag verder ingaan op de enorme invloed van het toerisme op de 

identiteit van de Antiguaanse vrouwen. 
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Hoofdstuk 4 

Erfgoedtoerisme 

 

4.1 Inleiding 

  

“Rond een uur of tien in de morgen worden er weer drie afgeladen bussen met Amerikaanse 

bejaarden geloosd op het centrale plein. Iedere bus heeft een eigen gids en een eigen kleur. 

De mensen uit bus één volgen het gele bordje en hebben een grote gele sticker op hun borst. 

De anderen hebben de kleuren oranje en blauw. Alle Maya-vrouwen verzamelen zich en 

stormen op de Amerikanen af om hun kettingen, tafelkleden en weet ik wat niet meer aan de 

man te brengen. Maar het wil vandaag niet erg lukken met hun verkooptechnieken. De witte 

Amerikanen lopen gewoon door zonder ze een blik waardig te keuren. Ze lopen direct door 

naar de kathedraal waar op dat moment een bruiloft begint. De bruidsmeisjes en de moeder 

zijn aan het wachten op de bruid, die op dat moment in een auto arriveert. Na dit entree 

zetten de witte Amerikanen hun camera op scherp; 30 man staan op een rij in de aanslag om 

de bruid op de gevoelige plaat te zetten. Een heel raar gezicht, al zeg ik het zelf. Eigenlijk 

krijg ik een beetje last van plaatsvervangende schaamte.  

Hierna zie ik af en toe een verdwaalde gele of oranje sticker in de buurt van het centrale plein 

rond zwerven. Drie uur later gaat er een soort sirene af en komen de sticker-mensen uit alle 

hoeken en gaten, waarna ze direct naar hun bus lopen. “Zo daar hebben we ook geen last 

meer van”, denk ik vervolgens. Juliana komt weer op me aflopen. Ze weet namelijk dat ik 

binnenkort weer vertrek naar Nederland, waardoor ze iedere keer als ze me ziet even met me 

komt praten, want straks kan het niet meer. Ik vraag haar of ze nog iets heeft verkocht. En 

krijg het volgende antwoord: “Nee, die mensen waren ook helemaal niet aardig. Een simpel 

‘nee, dankjewel’ kan er bij Amerikanen nooit vanaf. Volgens mij worden Amerikanen met 

heel andere normen en waarden opgevoed dan mensen in de rest van de wereld. Ik verkoop 

beter aan Europeanen, die leven meer met iemand mee en kopen dan iets om je te steunen.” 

(Veldwerkdagboek, 24 mei 2009) 

 

Zoals in dit fragment is te lezen, is toerisme in Antigua een orde van de dag. De bussen van de 

talloze rondreizen in Guatemala slaan het koloniale Antigua nooit over en ook backpackers zijn 

inmiddels een onderdeel van het straatbeeld geworden. En al voelde ik me na twee maanden 

allang geen toerist meer, uiteraard behoorde ik wel tot die categorie. Maar wel een toerist die 
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belangstelling toont voor het echte leven in Antigua, zeiden de vrouwen met wie ik het over dit 

onderwerp had er altijd snel achteraan. 

Wel was ik erg benieuwd geworden naar de invloed van dit massatoerisme. Hebben de inwoners 

er bijvoorbeeld last van of juist niet? Daarom is mijn vierde deelvraag geworden: 

 

• In hoeverre speelt toerisme een rol bij de identiteitsvorming van de vrouwelijke 

inwoners op basis van het Antiguaanse cultureel erfgoed? 

 

Deze deelvraag zal ik in dit hoofdstuk beantwoorden door eerst in te gaan op de oorsprong van 

het toerisme. Vervolgens zal ik kijken naar een mogelijk gevolg van massatoerisme, namelijk 

commodificatie. En als laatste zullen de verschillen tussen de Maya- en de Ladino-vrouwen aan 

de orde worden gesteld. 

 

4.2 Oorsprong van het massatoerisme in Antigua 

De oorsprong van het massatoerisme in Antigua is te vinden in het cultureel erfgoed van de stad. 

De hele stad staat, dankzij de authentieke koloniale sfeer, op de werelderfgoedlijst van UNESCO.  

Toeristen proberen deze authenticiteit onder andere te vinden door steden als Antigua te 

bezoeken. Hierbij speelt onderdompeling een grote rol. Mensen verwachten bij het maken van 

reizen een onderdompeling in een andere cultuur. Ze willen de context van de cultuur opsnuiven. 

Ze willen de gewoonten van het land zien en leren, bijvoorbeeld de snelweg tijdens spitsuur in 

Mexico Stad of de etiquette van baden in Japan (Kirshenblatt-Gimblett, 1998:132).  

Deze ontwikkeling is ook steeds vaker te zien bij cultureel erfgoed. Culturele erfgoederen zijn 

bijvoorbeeld hoofdattracties van reizen geworden, want op die plekken kunnen reizigers zich 

onderdompelen in de cultuur van bijvoorbeeld de inheemse volkeren. Hiervoor moeten 

erfgoederen en musea wel de cultuur van 

het desbetreffende land presenteren en 

proberen bepaalde gebeurtenissen of 

plaatsen te reconstrueren (Kirshenblatt-

Gimblett, 1998:132). Het gaat bij deze 

reconstructie om het creëren van een 

belevenis. Een voorbeeld hiervan zijn de 

duizenden toeristen die op Semana Santa 

ofwel de heilige week voor Pasen afkomen 

(zie foto: inwoners van Antigua en 
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nationale en internationale toeristen staan te kijken naar een processie). Tijdens deze feestweek is 

het voor toeristen goed mogelijk om zich onder te dompelen in een traditie van de Antiguaanse 

katholieke kerken en de kerkleden. 

Deze beleveniscreatie heeft invloed op de identiteit van de lokale bevolking, aangezien een grote 

beroep wordt gedaan op de economische waarde van cultureel erfgoed om zo inkomsten te 

genereren. Deze ontwikkeling is, zoals gezegd in paragraaf 3.4, ook te zien bij vrouwen in 

Antigua. Ze zijn zich zeer bewust van het feit dat hun inkomsten afhankelijk zijn van het aantal 

toeristen in de stad. Als deze niet meer komen, hebben zij geen inkomsten – of ze de toeristen nu 

aardig vinden of niet. 

Een voorbeeld hiervan kan gegeven worden aan de hand van Rosa Maria. Zij werkt in een 

souvenirwinkel en studeert psychologie.  

 

 

“Mmmm, wat vind ik van toeristen? Eigenlijk vind ik ze vaak vrij vervelend. Tijdens Semana 

Santa waren er duizenden toeristen, die maar voor een paar dagen naar de stad komen en 

niets begrijpen van onze cultuur. Ze komen bijvoorbeeld mijn winkel bezoeken en gaan met 

me in onderhandeling over de prijs. Het komt dan regelmatig voor dat ze na een half uur 

serieus onderhandelen alsnog weglopen zonder iets te zeggen of gekocht te hebben. Ze 

begrijpen niet dat als je voor langere tijd serieus in onderhandeling gaat over de prijs dat je 

niet zomaar kunt weglopen! Dat werkt in onze cultuur niet zo! Een ander voorbeeld is dat 

toeristen vaak weinig respect tonen voor de oudere inwoners van de stad, terwijl dit in de 

Guatemalteekse cultuur juist heel belangrijk is. 

Maar goed, hoe je het wendt of keert – toeristen blijven erg belangrijk voor de economie in 

Antigua. Zo goed als iedere inwoner van de stad is direct of indirect afhankelijk van het 

aantal toeristen.” (Rosa Maria, 25, Ladino) 

 

Na het interview geeft Rosa Maria aan het erg vervelend te vinden dat de inwoners van Antigua 

zo afhankelijk zijn van toeristen. Ze vertelt dat ze hierin niet de enige is. De meeste inwoners 

zouden, volgens haar, liever een inkomen hebben dat minder afhankelijk is van toerisme. Rosa 

Maria zegt het gevoel te krijgen dat ze afhankelijk is van anderen. Vooral dit gevoel zit haar 

dwars, omdat Guatemala qua grondstoffen een rijk land is en het niet afhankelijk hoeft te zijn als 

er geen corrupte regering aan de macht zou zijn, aldus Rosa Maria. 

Toch lijkt deze bron van inkomsten vrij stabiel, want het cultureel erfgoed van Antigua zal niet 

van de ene op de andere dag verdwijnen. Hoewel er toch rekening gehouden moet worden met 

een bepaalde houdbaarheidsdatum. Bij het verval van erfgoederen wordt niet vaak stilgestaan. De 

Santa Antigua – Universiteit van Utrecht 2009 61



lokale inwoners, en dan in het bijzonder de Maya-vrouwen, zijn allang blij dat er geld in het laatje 

komt. Wel kan dit verval tegenhouden worden door meer nadruk te leggen op onderhoud en 

restauratie, die vergoed kunnen worden door de opbrengsten van het toerisme en de steun van 

UNESCO (alleen voor landen die het onderhoud zelf niet kunnen financieren). Maar op een 

gegeven moment is het maximum aantal bezoekers bereikt en is het onderhoud van het cultureel 

erfgoed niet meer bij te houden. Deze ontwikkeling is bijvoorbeeld te zien in Venetië, waar een 

maximum moet worden gesteld aan het aantal bezoekers per dag om zo het verval te vertragen.  

 

4.3 Erfgoed als product 

Een gevolg van dit massatoerisme kan zijn dat de erfgoederen als een product worden 

beschouwd en hun symbolische waarden verliezen. Erfgoederen worden dan gecommodificeerd 

ofwel ze worden producten in de context van het kapitalisme. Hierbij komt dat toerisme de snelst 

groeiende en minst gereguleerde industrie is (Inda & Rosaldo, 2008:51,419). Het gevolg hiervan is 

dat de erfgoederen een soort marketinginstrumenten worden voor het land of de stad, wat 

uiteindelijk kan leiden tot culturele objectificatie (Handler, 1984: 58, 60). Culturele objectificatie 

behelst het commodificeren van het erfgoed ofwel het wegnemen van de symbolen voor een 

collectieve identiteit. De symbolen worden dus producten. Handler haalt hierbij het volgende 

citaat aan: “The Indian intellectuals of Bengal in the 19th century and then the whole Western 

educated class of Indians in the 20th century have objectified their culture. They in some sense 

have made it into a ‘thing’: they can stand back and look at themselves, their ideas, their symbols 

and culture and see it as an entity.” (Handler, 1984: 61) 

Maar er hoeft niet per definitie sprake te zijn van dit gevolg, want als ik de situatie in Antigua 

bekijk, zie ik niets terug van deze theorie. De vrouwen houden zich stevig vast aan de 

symbolische waarden van de erfgoederen en dan in het bijzonder aan de religieuze waarde, zoals 

in paragraaf 3.2 al is gebleken. Hierin is naar voren gekomen dat alle geïnterviewde Maya-

vrouwen zeer religieus zijn ingesteld en vaak een bezoek brengen aan de kerken. Wel is dit tevens 

de groep die het meeste gebruik maakt van de erfgoederen in economische zin. Juist zij zouden 

de erfgoederen dan als producten moeten zien, maar blijkbaar kunnen deze twee functies (ofwel 

de religieuze en de economische functie) goed naast elkaar bestaan. Dit betekent dat de 

verkoopactiviteiten van de Maya-vrouwen goed los te koppelen zijn van de symbolische 

betekenis van de culturele erfgoederen. 

Deze symbolische waarde komt ieder jaar weer tot een hoogtepunt tijdens Semana Santa. Echter 

vroeg ik me tijdens mijn veldwerk wel af in hoeverre er sprake is van symbolisme gedurende deze 

week. In het verlengde van commodificatie vroeg ik mij af of Semana Santa zo uitbundig wordt 
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gevierd om meer toeristen te trekken of echt uit religieuze overwegingen. In het volgende 

fragment uit mijn veldwerkdagboek blijkt dat ik snel tot een antwoord kwam. 
 

 

 

“Gedurende Semana Santa stuitte ik op de vraag of deze week zo uitbundig wordt gevierd 

om extra toeristen te trekken of puur om de traditie zelf. Om hier achter te komen had ik 

bedacht om die vraag vandaag aan vier Maya-vrouwen en aan vier Ladino-vrouwen te stellen. 

Hier ben ik echter na twee vrouwen al mee gestopt, aangezien ze de vraag als een belediging 

opvatten. Hoe kon ik nou denken dat de hele stad zoveel moeite deed alleen om meer 

toeristen te trekken! Er komen er al zoveel! Natuurlijk wordt deze week zo uitbundig gevierd 

uit traditionele overwegingen, was min of meer de reactie die ik kreeg. Ook als ik het publiek 

observeer, kan ik niet anders dan dezelfde conclusie trekken als deze vrouwen. Het publiek 

bestaat namelijk voor 80 procent uit Guatemalteken. Ieder persoon vergezelt door 

familieleden of vrienden.” (Veldwerkdagboek, 10 april 2009) 

 

4.4 Maya-vrouwen versus Ladino-vrouwen 

De meningen van de vrouwen over de toeristen in Antigua lopen niet bijzonder uit een. Zowel de 

Ladino-vrouwen als de Maya-vrouwen zijn redelijk positief over het toerisme dat de stad aantrekt.  

Als ik een onderscheid moet maken tussen beide groepen zou gezegd kunnen worden dat de 

Maya-vrouwen iets negatiever zijn.  

De Ladino-vrouwen zijn over het algemeen vrij positief, maar noemen wel een aantal nadelen van 

de vele toeristen. Een genoemd nadeel is bijvoorbeeld dat veel toeristen blijven plakken en voor 

een x-aantal jaar in Antigua komen wonen, waardoor de sfeer in de stad verandert. Hieronder gaf 

Gladis haar visie over dit onderwerp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Ik ben erg blij met de toeristen, aangezien het erg goed is voor de economie. Ik werk zelf op 

een Spaans school waar iedere week weer 30 toeristen klaar zitten om Spaans te leren. Mijn 

salaris hangt af van de komst van toeristen en zo vele inwoners van Antigua met mij. 

Maar als toeristen blijven hangen, vind ik het minder prettig. Sommige toeristen vinden het 

hier zo leuk dat ze hier blijven wonen. Maar ik vind dat dit onze cultuur in negatieve zin 

beïnvloed. Ze komen hier met hun piercings en tatoeages en beïnvloeden onze kinderen. 

Onze jongeren veramerikaniseren. 

Toeristen mogen naar Antigua komen, dat vind ik zelf heel leuk, maar na een tijdje moeten 

ze wel weer terug naar hun eigen land.” (Gladis, 40, Ladino)  

Santa Antigua – Universiteit van Utrecht 2009 63



Toch zijn er een aantal Ladino-vrouwen die geen nadelen ervaren aan de toerismebranche in 

Antigua. Mijn gastmoeder Silvia is bijvoorbeeld erg positief over de toeristen in de stad. Wel heb 

ik gemerkt dat de vrouwen die positief zijn over het toerisme, zowel bij Maya- als Ladino-

vrouwen, altijd antwoorden geven waarin het economisch belang van het toerisme terugkomt.  

 

 

“Ik vind het prima dat er zoveel toeristen in Antigua zijn. De hele stad verdient er geld aan. 

Jij gaat bijvoorbeeld naar een school voor lessen Spaans en zo velen met jou. Daar verdient 

de stad geld aan. De meeste beroepen zijn direct of indirect afhankelijk van het aantal 

toeristen. Zolang de toeristen blijven komen, vind ik het allemaal prima!” (Silvia, 50, Ladino) 

 

Maar één vrouw, Maria José (Ladino, 20), heeft aangegeven dat ze positief is over het toerisme, 

omdat ze op die manier contact kan leggen met mensen uit andere culturen. Zij werkt op een 

Spaans school en komt dus dagelijks in contact met buitenlanders.  

 

 

“Ik vind het heel leuk dat veel toeristen naar de stad komen. Het geeft een aparte sfeer aan 

de stad. In mijn huis, nou ja het huis van mijn ouders, woon ik met mijn zeven broers en 

zussen en hebben we altijd wel één of twee internationale studenten in huis. Ik vind het leuk 

om met hen te praten over hun cultuur en zij natuurlijk over onze cultuur. Daarnaast levert 

het mijn ouders een leuk zakcentje op” (Maria José, 20, Ladino) 

 

De Maya-vrouwen zijn eveneens redelijk positief over de toeristen. Wel klagen ze allemaal over 

toeristen die weinig respect tonen voor de Guatemalteekse cultuur en de meeste leggen dan de 

nadruk op de Amerikaanse toeristen. Toch vinden de Maya-vrouwen dat er één heel groot 

voordeel kleeft aan het erfgoedtoerisme, namelijk het geld dat de toeristen meenemen en uitgeven 

in de stad. Zoals gezegd zijn de meeste Maya-vrouwen direct afhankelijk van het aantal toeristen 

in de stad en zien dus veel in de economische waarde van het erfgoed. Hieronder zijn twee 

antwoorden te vinden waarin dit feit naar voren komt.  

 

 “De stad kan door de komst van de toeristen veel geld generen, dus economisch gezien, zijn 

de toeristen erg belangrijk. Maar ik vind de toeristen soms niet sociaal en onaardig. Sommige 

kunnen niet eens de woorden: nee, bedankt, in hun mond nemen, maar er zijn ook aardige 

toeristen bij, hoor.” (Rebeca, 21, Maya) 
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“Met de vele toeristen heb ik wel een beetje moeite. Soms ook niet, hoor. In het project waar 

ik werk, komen veel toeristen helpen als vrijwilligers. Zij zijn meestal erg aardig en 

geïnteresseerd. Maar soms kom ik op straat toch bullebakken van toeristen tegen, die gewoon 

hun eigen regels volgen en met niets en niemand rekening houden. Dat vind ik gewoon 

respectloos. Helaas zijn dit vaak wel de mensen die het meeste besteden in de stad en 

waarvan de inwoners in de stad het meest afhankelijk zijn.” (Jakhelin José, 26, Maya) 

 

De verklaring voor deze matig positieve houding van de Maya-vrouwen jegens de toeristen lijkt 

zich te verhouden tot het feit dat zij meer te maken hebben met toeristen op professioneel vlak 

dan de Ladino-vrouwen. Het beroep van de Ladino-vrouwen is vaker indirect afhankelijk van het 

erfgoedtoerisme en daardoor is de band tussen deze vrouwen en toeristen minder gedwongen. 

Hierdoor hebben zij waarschijnlijk minder negatieve ervaringen met toeristen en hebben 

daardoor een iets positievere houding in vergelijking met de Maya-vrouwen.  

 

4.5 Conclusie 

De massa’s toeristen die op het cultureel erfgoed van Antigua afkomen, zijn op zoek naar 

authenticiteit. In deze stad kunnen de toeristen in aanraking komen met het koloniale verleden 

van Guatemala en zich onderdompelen in de Antiguaanse stadscultuur. 

Door de vele toeristische tripjes die naar de stad worden georganiseerd, spelen de toeristen een 

belangrijke rol in de economie van stad. De meeste inwoners zijn dan ook financieel afhankelijk 

van het erfgoedtoerisme. Hierbij is een onderscheid te maken tussen de Ladino- en de Maya-

vrouwen. Deze laatste zijn namelijk veel directer afhankelijk van de uitgaven van de toeristen. 

Hierdoor is hun band vooral gebaseerd op de zakelijke overeenkomsten die zij aangaan met 

toeristen, waardoor hun band enigszins gedwongen is. Deze dwang is minder aanwezig in de 

relatie tussen de Ladino-vrouwen en de toeristen. Zij zijn immers minder direct afhankelijk van 

erfgoedtoerisme, waardoor ze op hun eigen manier kunnen omgaan met toeristen. 

Wel is bij beide groepen duidelijk te zien dat het toerisme geen rol speelt in de symbolische 

waarde die zij toekennen aan het erfgoed van Antigua. Deze symbolische waarde hangt sterk 

samen met de religieuze functie van erfgoed, die in volle glorie te herkennen is. In Antigua is dan 

ook geen sprake van commodificatie. 

Er kan dus worden geconcludeerd dat erfgoedtoerisme weldegelijk een rol speelt in de identiteit 

van de Ladino- en Maya-vrouwen. Wel is deze rol beperkt, want het toerisme heeft geen invloed 

op de religieuze en historische betekenis die de vrouwen toekennen aan het erfgoed.  
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Hoofdstuk 5 

Conclusie: Identiteiten en erfgoed in Antigua 

 

5.1 Antigua, het katholieke centrum 

Het meest bezochte cultureel erfgoed in Antigua zijn de katholieke kerken met hun pleinen. Deze 

plekken worden druk bezocht door mensen van alle rassen en klassen. Wel bezoeken Maya-

vrouwen de kerk relatief meer dan Ladino-vrouwen. Zij zijn dan ook geloviger en willen zoveel 

mogelijk bij God zijn om Hem te eren. Dit wil niet zeggen dat de Ladino-vrouwen niet in God 

geloven. God hoort namelijk bij het dagelijks leven van alle Antiguanen en is niet weg te denken 

uit hun bestaan. 

De belangrijkste waarde die vrouwen toekennen aan het cultureel erfgoed van de stad is dan ook 

de religieuze waarde. Het katholieke geloof is hier de gezamenlijke factor van hun 

groepsidentiteit; het bevordert het ‘erbij-horen-gevoel’. Toch is een wezenlijk onderscheid te 

herkennen tussen de groepsidentiteit van de Maya-vrouwen en de Ladino-vrouwen, zeker 

wanneer immaterieel erfgoed een rol gaat spelen. 

De immateriële erfgoederen zijn volledig afgestemd op de religieuze waarde van het Antiguaanse 

erfgoed, zoals de processies tijdens Semana Santa. Gedurende deze week zijn onder andere de 

kerken en pleinen omgetoverd tot een rijkelijk versierd decor voor de festiviteiten. Ook de straten 

van de stad worden versierd met vlaggen en tapijten van groenten, fruit en bloemen. 

Deze processies zijn een soort religieuze optochten, waarin iedereen meeloopt, ongeacht hun 

etnische achtergrond. Hierdoor ontstaan meervoudige groepsidentiteiten. Een Ladino-vrouw kan 

bijvoorbeeld meelopen met een processie georganiseerd door kerk A, waardoor ze behoort tot de 

groepsidentiteit van de Ladino-vrouwen, maar ook tot de identiteit van de kerk waar tevens 

Maya-vrouwen bijhoren. 

Hoewel de Maya’s zich bekeerd hebben tot het katholieke geloof en gewoon deelnemen aan deze 

processies hebben ze toch een aantal rituelen van hun voorouders overgenomen. Hierbij is te 

denken aan het offeren van dieren en het spreken tot God in een Maya-taal. De Maya’s zijn  

tijdens de Spaanse bezetting bekeerd door missionarissen, waardoor het religieuze deel van hun 

identiteit door de jaren is heen veranderd. 

De oude rituelen van de Maya’s zijn langzamerhand een onderdeel geworden van het katholieke 

geloof in Antigua. Dit proces heet syncretisme, wat kan worden vertaald in gedeeld erfgoed ofwel 

erfgoed dat tot meerdere etnische groepen behoort. De Maya’s hebben dus zowel het materiële 

als het immateriële religieuze erfgoed toegeëigend, want duidelijk is dat de katholieke kerken en 

processies niet geboren zijn uit de Maya-cultuur. 

Santa Antigua – Universiteit van Utrecht 2009 66



Antigua is het resultaat van de Spaanse kolonisten, waardoor het cultureel erfgoed feitelijk 

toebehoort aan de Ladino’s, wie eveneens het gevolg zijn van de Spaanse bezetters. Er heeft 

blijkbaar een stilzwijgende goedkeuring plaatsgevonden tussen de Ladino’s en de Maya’s. 

Hierdoor heeft het katholicisme tot grote hoogte kunnen stijgen in Antigua. Met als uitkomst dat 

de stad het katholieke centrum van Guatemala wordt genoemd. 

De Maya- en Ladino-vrouwen hebben het katholicisme als basis dat hen verbind, maar toch is ras 

een sterkere factor om hen gescheiden te houden. Rassendiscriminatie is nog steeds een orde van 

de dag en splitst de vrouwen in een wij- en een zij-groep. Deze splitsing wordt vaak bevestigd 

door bijvoorbeeld de verschillende religieuze rituelen. Hierdoor zijn hoofdzakelijk twee 

groepsidentiteiten te herkennen in Antigua, namelijk: de katholieke Ladino’s en de katholieke 

Maya’s. 

 

5.2 Historisch bewustzijn? 

Ondanks dat er twee hoofdgroepsidentiteiten te herkennen zijn in Antigua is er toch nog een 

andere tweedeling te benoemen. De identiteit van de katholieke Ladino’s is namelijk op te 

splitsen in de oudere en de jongere Ladino-vrouwen. Dit onderscheid wordt zichtbaar bij de 

toekenning van de historische waarde van cultureel erfgoed. De oudere generatie kent deze 

waarde wel toe en de jongeren niet. De oudere vrouwen willen de historie van de erfgoederen 

delen met hun (klein)kinderen en proberen de verhalen in leven te houden. De jongeren vinden 

het historisch erfgoed juist saai en zeggen geen behoeften te hebben aan deze verhalen. Hierdoor 

is te zien dat de identiteit van de Ladino-vrouwen door de jaren heen is veranderd, wat gezorgd 

heeft voor een splitsing in hun collectieve identiteit. 

Bij de Maya-vrouwen is deze ontwikkeling niet te herkennen; zij zien überhaupt niet de 

historische waarde van erfgoed in. Deze ‘lieux de mémoire’ zijn op historisch gebied compleet 

onbelangrijk voor hen. Zij zien niet het nut in van deze historische herinneringsplaatsen en 

hebben aangegeven erfgoed niet te bezoeken om een historische reden. 

Hierdoor is sprake van een discrepantie tussen het historisch bewustzijn van enerzijds de oudere 

Ladino-vrouwen en anderzijds de jongere Ladino-vrouwen en de Maya-vrouwen. Dit betekent 

ook er geen sprake kan zijn van één historisch nationaal geheugen. Wel worden de erfgoederen 

door alle vrouwen gezien als nationale iconen; Antigua is dus een icoon voor Guatemala. Alleen 

worden de erfgoederen op verschillende manieren geïnterpreteerd. De ene groep ziet Antigua 

bijvoorbeeld als het katholieke centrum. En de andere groep kent zowel de religieuze als de 

historische waarde toe aan de stad. 
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5.3 Het geld van duizenden toeristen 

Alle vrouwen in Antigua ongeacht hun etnische achtergrond zien de economische waarde in van 

het cultureel erfgoed van de stad. Iedereen beschouwt de duizenden toeristen als een vereist 

onderdeel van de stadseconomie. De meeste vrouwen hebben dan ook een beroep dat direct of 

indirect afhankelijk is van het erfgoedtoerisme. Wel is hierbij een onderscheid te maken tussen  

Maya- en Ladino-vrouwen. De Maya-vrouwen zijn directer afhankelijk van de uitgaven van de 

toeristen; hun beroep is bijvoorbeeld het verkopen van kettingen en tafelkleden op straat. 

Hierdoor worden de Maya-vrouwen gedwongen om een ‘zakelijke’ relatie aan te gaan met de 

toeristen. Het gevolg hiervan is dat zij een negatievere houding hebben jegens toeristen dan de 

Ladino-vrouwen. De Ladino-vrouwen kunnen namelijk op hun eigen manier omgaan met 

toeristen, aangezien hun beroepen alleen indirect te maken hebben met de economische waarde 

van de erfgoederen.  

Deze financiële afhankelijkheid zorgt dus wederom voor twee groepsidentiteiten: wij - de Maya’s 

die direct afhankelijk zijn en zij – de Ladino’s die indirect afhankelijk. De vrouwen zijn zich 

bewust van deze groepsidentiteiten en worden hier continu aan herinnerd door 

rassendiscriminatie. 

Hoewel de Maya-vrouwen dagelijks gebruikmaken van de economische waarde van het cultureel 

erfgoed worden de erfgoederen niet gezien als producten. Dit betekent dat er geen sprake is van 

commodificatie. Ondanks dat de economische waarde door iedere vrouw wordt erkend, tonen de 

andere waarden geen verlies in toekenning,. Blijkbaar kunnen andere waarden als religie en 

historie losgekoppeld worden van de economische waarde. 

 

5.4 Hypotheses 

In deze paragraaf zullen de hypotheses worden getoetst aan de casestudy die ik heb uitgevoerd in 

Antigua Guatemala. Deze hypotheses heb ik voor mijn vertrek opgesteld.  

 

5.4.1 Hypothese 1 

• Cultureel erfgoed is regelmatig het decor voor ‘ nvented traditions’ die uitgevoerd 

worden doo  ‘imagined communities’. 

i

r

 

Het cultureel erfgoed in Antigua is inderdaad regelmatig het decor voor tradities en rituelen van 

de inwoners. Een voorbeeld hiervan zijn de katholieke processies die voor, tijdens en na Semana 

Santa plaatsvinden. Ieder jaar wordt de hele stad omgetoverd tot een paarse wereld, waarbij de 
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kerken en de pleinen centraal staan. Deze erfgoederen worden tijdens de heilige week voor Pasen 

tot in de puntjes versierd met bloemen, groenten en fruit. 

Een ander voorbeeld zijn de oude rituelen van de Maya’s die ze uitvoeren om hun voorouders te 

eren en God tevreden te stellen. Deze rituelen voeren Maya-vrouwen het liefst uit voor of in de 

kerk. Maar dit wordt niet altijd toegestaan door het bestuur van Antigua, aangezien offers van 

dieren ook tot deze rituelen behoren.  

 

5.4.2 Hypothese 2 

• De ‘imagined communities’ zijn enerzijds de Ladino’s en anderzijds de Maya’s. 

Er is nog steeds een scheiding te herkennen tussen deze twee groepen op basis 

van tradities, levenstijl en economische positie. Dit heeft geleid tot een wij- en een 

zij-groep. 

 

De scheiding tussen Ladino’s en Maya’s is nog steeds duidelijk te herkennen. Op basis van deze 

twee groepen zijn twee collectieve identiteiten te onderscheiden in Antigua. De verschillende 

tradities benadrukken de verschillen tussen Ladino- en Maya-vrouwen. Beide groepen zijn dan 

ook bewust van het feit dat ze een andere identiteit hebben. Ook bij de toekenning van de 

economische waarde van erfgoed wordt duidelijk dat Maya-vrouwen directer afhankelijk zijn van 

het erfgoedtoerisme dan Ladino-vrouwen. Dit feit werkt wederom mee aan de scheiding tussen 

beiden.  

Deze scheiding is een orde van de dag. Iedereen weet dat de scheiding er is en leeft naast elkaar in 

dezelfde stad. De enige plek waar een combinatie van beide groepen is te zien, is in de kerken. De 

leden van een kerk zijn een meltingpot aan rassen. Ieder lid mag gewoon meelopen in de 

processies van de kerk. Toch blijft er sprake van rassengroepen binnen de kerk. Bovendien wordt 

dit alles benadrukt door rassendiscriminatie dat nog steeds iedere dag tot uiting komt. 

 

5.4.3 Hypothese 3 

• Uit het onderscheid tussen Ladino- en Maya-vrouwen vloeien twee collectieve 

identiteiten. Cultureel erfgoed speelt hierbij een belangrijke rol, omdat 

erfgoederen het tastbare bewijs zijn van hun cultuur. Hun identiteiten zijn 

hoofdzakelijk gebaseerd op geschiedenis, religie of levensstijl. 

 

Het erfgoed speelt een belangrijke rol het vormen van een collectieve identiteit, maar het 

onderscheid in Antigua is vooral gebaseerd op ras. Zowel de Maya’s als de Ladino’s eiken op 
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dezelfde erfgoederen, wat dus geen de reden kan zijn van de verdeeldheid. Toch is verdeeldheid 

tussen deze groepen te herkennen. Beide rassen kennen een andere historische geschiedenis en 

hebben andere rituelen en tradities. Hierdoor vullen de groepen de betekenis van dezelfde 

erfgoederen anders in. De Maya-vrouwen gaan bijvoorbeeld het liefst iedere dag naar de kerk, 

terwijl de jongere generatie van de Ladino-vrouwen wel in God gelooft maar weinig naar de kerk 

gaat. 

 

5.4.4 Hypothese 4  

• Het erfgoed waaraan de lokale bevolking de meeste waarde hecht dan wel het 

meeste wordt bezocht, is een afspiegeling van de collectieve identiteit. 

 

De lokale bevolking van Antigua hecht de meeste waarde aan de katholieke kerken. Zij gebruiken 

deze erfgoederen iedere dag op meerdere manieren. De vrouwen gaan gemiddeld drie keer per 

week naar de kerk om hun geloof te betuigen. Ook worden de kerken uit economisch 

overwegingen bezocht. De toeristen komen namelijk af op de koloniale kerken, waardoor de 

Maya-vrouwen zich voor de religieuze huizen verzamelen om hun verkoopwaar aan de man te 

brengen. Deze bezoekredenen komen overeen met de waarden waaraan de vrouwen het meeste 

belang hechtten. Hierdoor is het meest gebruikte erfgoed ofwel de katholieke kerken zeker een 

afspiegeling van de collectieve identiteiten van zowel de Ladino- als de Maya-vrouwen. 

 

5.4.5 Hypothese 5 

• Door de vele erfgoedtoeristen neemt de historische en religieuze waarde van het 

erfgoed in de ogen van de lokale inwoners af. Ze zien het erfgoed als een product 

waar geld mee kan worden verdiend. 

 

In Antigua is geen sprake van waardevermindering van het erfgoed. De inwoners zijn dan wel  

direct of indirect afhankelijk van de economische waarde. Toch betekent dit geen afbreuk van de 

andere waarden. De Maya-vrouwen zijn direct afhankelijk van de economische waarde, maar zijn 

tevens de groep die relatief gezien de meeste bezoeken brengen aan de religieuze erfgoederen. 

Ook de Ladino-vrouwen die indirect afhankelijk zijn van het toerisme blijven meer nadruk leggen 

op de historische en de religieuze functie van de erfgoederen. Blijkbaar kunnen beide waarde 

losgekoppeld worden en zonder problemen naast elkaar bestaan.  

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de jongere generatie van de Ladino-vrouwen minder 

gebruikmaken in de historische en de religieuze functie. Wel kennen zij de economische waarde 
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op dezelfde manier toe als de oudere generatie en als de Maya-vrouwen. De conclusie kan hier 

dus zijn dat het syncretisme wel te herkennen is in het gedrag van de jongere Ladino-vrouwen. 

 

5.4.6 Hypothese 6 

• Het koloniale erfgoed speelt een belangrijkere rol in de identiteit van Ladino’s 

dan in de identiteit van Maya’s, aangezien zij afstammen van de Spaanse 

kolonisten. 

 

Het koloniale erfgoed speelt inderdaad een belangrijke rol in de groepsidentiteit van de Ladino-

vrouwen wanneer het gaat om de historische waarde. Alleen de oudere generatie van de Ladino-

vrouwen hecht waarde aan het verleden van de erfgoederen en probeert dit door te geven aan de 

jeugd. Echter zijn de jongeren niet geïnteresseerd in de geschiedenisverhalen.  

Ook de Maya-vrouwen kennen geen historische waarde toe aan de Antiguaanse erfgoederen. Zij 

hebben alleen oog voor het religieuze erfgoed, dat ook gebouwd is tijdens de koloniale periode. 

Dit betekent het koloniale erfgoed tevens een belangrijke rol speelt in de collectieve identiteit van 

de Maya-vrouwen. Alleen is tussen beide groepen een verschil te herkennen in de betekenis die ze 

toekennen. Hierdoor is hetzelfde erfgoed een onderdeel is van hun collectieve identiteiten alleen 

op een andere manier.  
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Bijlagen 

 

Bijlage 1: Interviewvragen en topic list voor Ladino-vrouwen en Maya-vrouwen 

 

Topics 

• Populaire erfgoederen 

• Samenstelling bezoekers 

• Doelen van het bezoeken van erfgoederen 

• Redenen voor het bezoeken van erfgoederen 

• Beroep in de toeristische sector 

• Waarde afname door toerisme 

• Bestaansrecht erfgoedwaarden – Ondanks de toeristen toch voor de 

religieuze/historische waarde naar erfgoederen? 

 

 

Belangrijkste vragen 

• Naar welke kerk gaat u op zondag? Waarom gaat u naar die kerk? 

• Bezoek u wel eens andere kerken? Waarom? 

• Bezoek u wel eens (in te vullen door de meest bezochte erfgoederen ofwel het antwoord 

op het eerste deel van de eerste deelvraag)? Waarom gaat u daarheen? 

• Waarom brengt u een bezoek aan de erfgoederen/(namen van bepaalde erfgoederen? 

• Wat gaat u daar dan precies doen? (doorvragen) 

• Doet het erfgoed u ergens aan denken? Zo ja, waaraan? 

• Bent u trots op om te wonen in Antigua? 

• Waarom brengt u een bezoek aan de erfgoederen/(namen van bepaalde erfgoederen? 

(Deze vraag wordt ook gesteld in het kader van deelvraag twee. Maar aangezien een 

mogelijk antwoord hier ook kan betreffen dat ze naar erfgoederen gaan om de toeristen 

op te zoeken en geld te verdienen, is deze vraag tevens hier van belang.) 

• Wat vindt u van alle toeristen die afkomen op het cultureel erfgoed in Antigua? 

• Heeft u last van de toeristen? Zo ja, op welke manier? Zo nee, (doorvragen)? 
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Bijlage 2: Geïnterviewde vrouwen 

 

        LADINO-VROUWEN   

Naam Leeftijd Beroep  

Silvia 50 Huisvrouw 

Antonietta 47 Hulp in de huishouding 

Sabina 44 Spaans docente 

Gladis 40 Spaans docente 

Vilma 36 Eigenaresse kippenboerderij 

Idalia 35 Verkoopster in een jade-winkel 

Fabiola 31 Secretaresse bij een internationale organisatie 

Rosa Maria 25 Verkoopster in een souvenirwinkels en studente 

psychologie 

Hortencia 23 Intermediair tussen Spaans scholen en 

vrijwilligersprojecten en buitenlandse reisorganisaties

Pamela 22 Aanspreekpunt bij een informatiecentrum voor 

toeristen 

Regina 22 Werkt in een wasserette 

Maria José 20 Secretaresse bij een Spaans school 

 

 

         MAYA-VROUWEN   

Naam Leeftijd Beroep  

Dora 49 Verkoopster op straat 

Monica 47 Administratief medewerkster bij een 

vrijwilligersproject 

Juanita 44 Huisvrouw 

Fabiola 39 Tortillamaakster 

Yolanda 37 Eigenaresse van een wasserette 

Juliana 37 Verkoopster op straat 

Isabel 35 Verkoopster op straat 
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Estela 32 Verkoopster van groenten en fruit op de markt 

Julia 28 Verkoopster op straat 

Jakhelin José 26 Lid van een kookploeg in een onderwijsproject 

Manuela 24 Verkoopster op straat 

Rebeca 21 Verkoopster in een winkeltje op de inheemse markt 
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Bijlage 3: Check list voor observatiemomenten 

 

Topics 

• Generatie – Hoe oud zijn de bezoekers? 

• Etniciteit – Welke etnische achtergrond hebben de bezoekers? Zijn het toeristen of lokale 

inwoners van de stad? 

• Klasse – Waar zitten de bezoekers in de kerk? Is hierin een klassenverdeling te 

herkennen? Is te zien aan hun kleding tot welke klasse zij behoren? 

• Doelen van het bezoeken van erfgoederen 

• Redenen voor het bezoeken van erfgoederen 

• Contact - Op welke manier komen ze in aanraking met toeristen? 

• Vorm van contact - Zonderen ze zich af of juist niet? 

• Beroep - Is het contact gerelateerd aan het beroep van de vrouw? 

• Gebruik erfgoed - Maken ze ondanks de toeristen op hun eigen manier gebruik van de 

erfgoederen? 

 



Bijlage 4: Interviewantwoorden van Ladino-vrouwen schematisch weergegeven 
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Bijlage 5: Interviewantwoorden van Maya-vrouwen schematisch weergegeven 
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