“Alleen God Kan Oordelen”
De Evangelische Visie op Maya Spiritualiteit
De Houding van Evangelisten in de religieus plurale
Samenleving van Sololá, Guatemala

Maartje Schutte

“Alleen God Kan Oordelen”
De Evangelische Visie op Maya Spiritualiteit
De Houding van Evangelisten in de Religieus Plurale Samenleving
van Sololá, Guatemala

Maartje Schutte
3125068
e-mail: m.schutte@students.uu.nl
begeleider : Elisabet Rasch
Universiteit Utrecht
Foto’s op de voorkant: Linksboven: evangelische gemeenschap in Panajachel
voeren doop uit bij het meer van Atitlan. Midden: Iglesia Pentecostes Luz y
Verdad. Rechts: Evangelische dienst in kerk El Gran Yo Soy. Onder: Panorama
foto meer van Atitlan ( alle foto’s in deze thesis zijn van auteur)

2

Inhoudsopgave:
Voorwoord (p. 5)
Kaarten Guatemala / Sololá (p. 6)
Inleiding (p.8)
Hoofdstuk 1: Religieus Pluralisme: Evangelisering vs.
Syncretisme ( p. 12)
-Religieuze Pluralisering ( p. 12)
-Evangelisering ( p. 15)
-Syncretisme & Costumbres (p.19)
-Conclusie (p. 22)

Hoofdstuk 2: Theorie in Context (p. 23)
-Evangelisering in Guatemala (p. 23)
-Katholicisme, syncretisme en Maya Spiritualiteit in Guatemala (p.25)
-Sololá: religieus historisch context (p.26): de katholieken, de evangelisten &
Maya spiritualiteit in Sololá

Hoofdstuk 3: de houding van de kerk tegenover Maya
Spiritualiteit (p. 34)
-De houding van de katholieken tegenover Maya Spiritualiteit (p. 34)
-De houding van de Evangelische Kerk tegenover Maya Spiritualiteit
(p. 36): Iglesia Pentecostes Luz y Verdad, Iglesia de Dios evangelio Completo,
Iglesia El Gran Yo Soy, Iglesia Pentecostes Principe de Paz

-De evangelische visie (p. 42)

Hoofdstuk 4:de visie van evangelisten op maya
spiritualiteit (p. 44)
-Religieuze Geschiedenis (p. 44)
-Inheemse Cultuur (p. 47)
-Maya Spiritualiteit (p. 49)
-Sociale Consequenties (p. 50)
-Conclusie (p.53)

Conclusie (p. 54)
Literatuur (p. 57)

“Alleen God Kan Oordelen”
De Evangelische Visie op Maya Spiritualiteit

Bijlage 1: Reflectie verslag ( p. 59)
Bijlage 2: Samenvatting in het Spaans (p. 61)
Bijlage 3: Foto’s van Sololá (p. 63)

4

“Alleen God Kan Oordelen”
De Evangelische Visie op Maya Spiritualiteit

Voorwoord:
Daar is hij eindelijk! Na een periode van hard werken is mijn thesis een feit. Ik heb
veel plezier gehad in het proces dat vooraf ging aan het schrijven, en uiteindelijk
was het schrijven zelf ook niet zo’n grote ramp.
Graag wil ik de volgende mensen bedanken:
Ten eerste Elisabet Rasch, die me altijd het goede pad op wist te sturen als ik weer
eens de draad kwijt was en me motiveerde wanneer nodig.
Daarnaast wil ik alle mensen bedanken die deze thesis mogelijk maakten: de
Universiteit voor het beschikbaar stellen van het Guatemala programma en de
mensen die zich hiervoor ingezet hebben, de docenten op de talenschool in Xela die
mij probeerden veel Spaans te leren in een erg korte tijd. De gastfamilies in Xela en
Sololá die hun huis beschikbaar stelden aan vreemde Europeanen, extra veel dank
gaat naar Martha en Adrian, die het lang met ons moesten uithouden, maar toch
aardig bleven en ons zelfs meenamen naar familie lunches toen we in Semana
Santa voor ons uit zaten te staren. Ook dank aan Carlos en Julia. Zonder jullie
hadden we het al die tijd zonder tv en warm water moeten doen, onze technische
kwaliteiten zijn miniem. Alle respondenten! In het bijzonder de mensen van Iglesia de
Dios die mij toelieten in hun gemeenschap en altijd een antwoord hadden op mijn
vragen. De kinderen van de school Josue 1.9 die mij hielpen met Spaans en altijd
rustig en geduldig bleven als ik weer eens niet uit mijn woorden kwam. Daarnaast
ook de docenten, in het bijzonder Irma en Bayron, die zich altijd zorgen maakten,
voor me klaar stonden en me zelfs achterin hun truck de heuvel opreden als ze
vonden dat het te laat was om nog op straat te lopen terwijl we alleen maar een ijsje
wilden eten bij de pollo campero.
Als laatste wil ik mijn vrienden en familie bedanken, zonder jullie om tegen aan te
zeuren was ik waarschijnlijk één brok opgekropte irritatie, nu was ik maar af en toe
chagrijnig.
M.Schutte, 24 juni 2009
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Kaarten Guatemala / Sololá :

Kaart 1: Guatemala met departementsgrenzen en
hoofdsteden
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Kaart 2: Het departement Sololá
Bron: Google maps
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Inleiding
Sololá, februari 2009
“¿Quien vive?” “Jesus!” Een kleine man met een microfoon in zijn handen schreeuwt
de vraag door de kerk en wordt begroet door een schreeuwende menigte. Na de yell
zet de band achter hem het eerste nummer in:

“Ven ven ven amado
Ven ven ven amado
Celebremos nuestro amor
Mi amado, Mi amado
Es el hijo de Adonai
Rey de Reyes
Señor de Señores
De la tribu de Juda”

De hele kerk zingt, stampt, springt en huilt mee terwijl de energieke zanger steeds
weer een nieuw feestnummer inzet. Na een uur krijgt de muziek een droevigere
inslag en beginnen steeds meer mensen te huilen en te roepen. In de gangpaden
van de kerk staan meisjes in lange jurken met rollen wc-papier, klaar om de tranen te
drogen en te troosten..
Na ongeveer twee uur betreedt een zeer charismatisch man het podium, hij loopt wat
rond terwijl anderen een computer klaarzetten. Na een kwartier begint hij, de pastoor,
zijn preek. We moeten oppassen voor de ‘honden’, de slechte mensen die ons van
het goede pad proberen te houden. De nadruk ligt op de Bijbel, citaten worden
aangehaald en we moeten vooral de doctrine volgen:
"Ten duidado de ti mismo y de la doctrina: persiste en ello pues haciendo esto, te
salvarás a ti mismo y a los que te oyeren’“

De evangelische kerk in Sololá heeft zich de laatste jaren flink uitgebreid. In bijna alle
straatjes van het stadje is wel een evangelische gemeenschap te vinden. Dit heeft
voor veel veranderingen gezorgd in de samenleving. Het feit dat mensen zich
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bekeren, neemt ook sociale veranderingen met zich mee:niet iedereen hangt meer
dezelfde ideologie aan, wat voor botsingen kan zorgen op het sociale vlak.

In de cultos, de kerkdiensten, van de evangelische kerk is de boodschap duidelijk:
volg de Bijbel of beland in de hel. Het bekeren tot een evangelische kerk betekent
voor veel mensen dan ook een ommekeer in hun leven. Zij komen vaak vanuit
problematische omstandigheden naar de kerk om hulp te zoeken, en de kerk helpt
hen, met een sterke missionaire ondertoon.

De mensen die geholpen worden zijn vaak afkomstig van andere religieuze
gemeenschappen, met name veel katholieken maken de stap om hun oude geloof te
verlaten voor het evangelisme. Maar ook mensen uit de Maya gemeenschap,
waaronder ik mensen die de maya spiritualiteit aanhangen versta, maken soms de
stap naar het evangelische geloof. Dit zorgt voor een sterk religieus plurale
samenleving die door middel van marktwerking alleen nog maar pluraler wordt. De
religieuze gemeenschappen maken gebruik van systemen als het doelgroep
selecteren en church planting. ( Chesnut 2003, Gallahar 2007)
Veel mensen die de overstap maken, maken grote veranderingen door. Door lid te
worden van een evangelische gemeenschap kies je ervoor je leven te wijden aan
God en Jezus. Je nieuwe familie en nieuwe beste vriend is de gemeenschap. De
religieus leider jouw nieuwe inspirator. Dit betekent vaak het achter laten van je oude
leven en het volgen van een nieuwe visie. Een visie die in veel gevallen negatief
tegenover jouw oude gebruiken staat. (Canessa 2000, Martin 1990)

In mijn thesis ga ik bekijken hoe de evangelische gemeenschappen invloed
uitoefenen op hun leden, vooral de meningsvorming met betrekking tot andere
religies en dan in het speciaal de Maya spiritualiteit. Ik ga dan vooral in op het
denken van de mensen, hoe staan zij tegenover Maya spiritualiteit, en niet zozeer op
de praktijk ervan. Vanwege de gevolgen van de houding van evangelisten tegenover
niet evangelisten in de maatschappij, is dit een belangrijk onderwerp. Er ontstaan in
het dagelijks leven botsingen, en vriendschappen ontstaan vaak alleen binnen de
eigen groep. Mijn vraag is daarom: hoe beïnvloedt de evangelische kerk de houding
van de gemeenschap tegenover niet evangelische mensen, en dan in het bijzonder
tegenover aanhangers van de Maya spiritualiteit?
9
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Het onderzoek vond plaats van februari 2009 tot en met april 2009 in Sololá, de
departementshoofdstad van Sololá. Het stadje ligt vlakbij het meer van Atitlan en
wordt gekenmerkt door een bevolking die vrijwel geheel bestaat uit inheemse
mensen: ongeveer 95 procent in 1994 (Fundece 1995). De inheemse bevolking is
onderverdeeld in verschillende groepen, die onderscheiden worden door taal. De drie
grootste groepen zijn de Quiche, de Kacjiquel, en de Tzutuhil. Deze drie groepen
bevolkten het gebied van Sololá al voor de kolonisatie. Mijn populatie bestond voor
het grootste deel uit Kacjiquels, zij zijn nog steeds de grootste etnische groep van de
stad. Daarnaast was een deel van de populatie mestizo, deels van inheemse
afkomst en deels van ladino afkomst. Het betreft hier vooral de religieuze leiders van
de evangelische gemeenschappen.
In het onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende kwalitatieve
onderzoeksmethodes waarvan de belangrijkste: het interview, is onderverdeeld in
open interviews en informele gesprekken en semi gestructureerde interviews. In
totaal heb ik zes interviews afgelegd met religieuze specialisten. Deze interviews
vonden allen plaats in een semi gestructureerde vorm. Daarnaast heb ik twaalf
leden van verschillende evangelische gemeenschappen geïnterviewd. Sommige
interviews hadden een semi gestructureerde vorm en anderen waren open
interviews. Ten slotte heb ik nog verscheidene keren een lid van de katholieke kerk
geïnterviewd met historische kennis over de stad.

Naast het gebruik van interviews als onderzoeksmethode, heb ik ook gebruik
gemaakt van participerende observatie en literatuurstudie. De participerende
observatie is vooral gebruikt om contacten te leggen in religieuze gemeenschappen
door cultos bij te wonen. De literatuur studie vond plaats in de bibliotheek van Sololá,
waar ik samen met de bibliothecaris een aantal historische bronnen over de stad heb
geraadpleegd.

De thesis is als volgt opgebouwd: het volgende hoofdstuk zal bestaan uit een
theoretisch kader waarin ik de theorieën ga bespreken die de informatie in de
daaropvolgende hoofdstukken zal verklaren. Belangrijke theorieën zijn die van
religieuze pluralisering, de daarmee gepaard gaande evangelisering en creolisering.
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De theorie verklaart hoe een religieus plurale samenleving tot stand komt en wat de
gevolgen daarvan zijn voor de mensen in die samenleving.
Vervolgens zal ik deze theorieën in het context hoofdstuk toepassen op Guatemala
en Sololá. Belangrijk hier is dat ik laat zien dat de theorie toepasbaar is op het
onderzoeksgebied en daarbij ook een belangrijke rol inneemt in de
veronderstellingen waarmee ik het onderzoek ben begonnen.
De hoofdstukken die hierop volgen, hoofdstukken drie en vier, bevatten empirische
informatie uit het onderzoeksgebied. Met deze hoofdstukken wil ik laten zien hoe
evangelische gemeenschappen kijken naar zichzelf en andere religieuze
gemeenschappen. Hoofdstuk drie bestaat uit informatie afkomstig van religieuze
leiders van verschillende religieuze gemeenschappen in Sololá. In dit hoofdstuk zal ik
ingaan op de houding van de kerk tegenover inheemse cultuur en Maya spiritualiteit.
Het hoofdstuk zal niet alleen ingaan op de houding van de evangelische
gemeenschappen, maar ook de visie van leiders van de katholieke gemeenschap en
de Maya-spirituele gemeenschap komen naar voren.
In hoofdstuk vier zal ik vervolgens de meningen van de ‘gewone’ leden van de kerk
uiteenzetten. Hoe denken zij over ander religies, religies die misschien ooit de hunne
waren, maar waartegen ze nu een ‘spirituele strijd’ leveren. Het is immers het doel
van de kerk zoveel mogelijk mensen tot de gemeenschap te bekeren.
Het laatste hoofdstuk betreft een concluderende terugblik op de vorige hoofdstukken.
Ten slotte bevat deze thesis nog drie bijlagen: één betreft een reflectie verslag van
mijn veldwerkervaringen, de tweede bevat verschillende foto’s van de
onderzoekslocatie. De derde bijlage betreft een korte samenvatting in het Spaans
van het onderzoek.
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Hoofdstuk 1: Religieus Pluralisme: Evangelisering vs.
Syncretisme

Dit hoofdstuk beschrijft de theorieën die belangrijk zijn om het onderzoek te
begrijpen, met de theorie kunnen we de visie van de mensen die aan het woord
komen in de thesis plaatsen. Ze bespreken hoe men tot een religieus plurale
samenleving is gekomen en wat dit voor gevolgen heeft gehad op de samenleving.
De context van religieuze pluriformisering is belangrijk om de situatie waarin het
onderwerp zich plaatsvindt te begrijpen, ik gebruik deze context om de competitie op
de religieuze markt en hiermee ook de evangelisering en creolisering te verklaren.
Dit geldt ook voor het concept van evangelisering, een van de grootste stromingen in
de context van pluriformisering. Het evangelische geloof heeft zich de afgelopen
decennias in grote mate over het continent verspreid en dit heeft grote gevolgen voor
de samenleving. Een ander aspect van de pluriformisering is de groei van oude
‘inheemse’ religies. Vooral in Guatemala is de afgelopen jaren meer ruimte gekomen
om de oude Maya spiritualiteit te beoefenen waar dit eerst verboden was. Ook is
deze religie zichtbaar in het katholieke geloof, waar veel inmenging tussen de twee
religies, katholieken en Maya spiritualiteit, plaatsvindt.

Religieuze Pluralisering

Latijns Amerika staat de laatste deccenia in het teken van religieuze pluralisering
Onderzoekers verklaren dit op verschillende manieren. Chesnut verklaart deze
ontwikkeling aan de hand van zijn theorie over de marktwerking van religie .Een
andere theorie is die van Rostas en Droogers. Zij bespreken het concept van the
invented en hoe mensen in staat zijn steeds weer opnieuw betekenis toe te kennen
aan bijvoorbeeld hun geloof. Chesnut beschrijft de opkomst van Pentecostalistische
gemeentes in het begin van de 20ste eeuw als een belangrijke wending op de
religieuze markt. Deze Pentecostalistische gemeentes hebben eigenhandig een
nieuwe pluralistische religieuze economie gecreëerd waarbij kerken en het geloof
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een product zijn geworden waar men voor kan kiezen in plaats van iets dat voor je
wordt bepaald. (Chesnut 2003: 40)
De enorme vrijheid die deze nieuwe ‘markt’ biedt betekent dat er plaats is voor vele
soorten kerken en dat er naast modernisering en globalisering, ook plaats is voor
lokalisering dit is bijvoorbeeld zichtbaar in het syncretisme, de vermenging van twee
religies.. Lokalisering lijkt het tegenovergestelde van globalisering. In plaats van
nadruk te leggen op globale processen en stromingen, bouwt de samenleving meer
op lokale processen en stromingen. Dit hoeft niet perse los van elkaar gezien te
worden. In een moderniserende globaliserende wereld kan men juist op zoek gaan
naar processen die dichterbij het eigen liggen. De begrippen kunnen ook naast
elkaar bestaan. (Siebers 1999: 271)
Chesnut legt de pluralisering uit in economische termen. De kerken bieden een
religieus product aan, en dit product moet aantrekkelijk zijn voor de consument.
Vanwege de grote concurrentie, doen kerken er alles aan om hun doelgroep aan te
spreken. De drie meest competitieve en populaire kerken zijn de charismatische
katholieken, de pentecostalisten en de Afrikaanse religies. Wel steken de
pentecostalisten met kop en schouders boven de andere twee uit, met een
ledenaantal van meer dan 50 miljoen mensen in Latijns Amerika hebben ze er meer
dan de nummer 2 en 3 bij elkaar(Chesnut 2003: 16,40). Dit hebben ze door middel
van verschillende strategieën gedaan. Zo richtten ze zich doelbewust op de mensen
die zich aangetrokken zouden voelen tot de kerk, en daarnaast zoeken of maken ze
groepen mensen om zo een eigen kerk te produceren. (Gallaher 2007: 97)
Wat de drie kerken met elkaar verbindt is dat ze pneumacentrisch zijn, dat wil
zeggen dat de Heilige Geest in het middelpunt van het leven staat. De kerken staan
in het teken van rechtstreekse communicatie met de Geest en de leden ontvangen
giften en heling. Het pneumacentrische is afkomstig van de evangelische kerk, wat
laat zien dat deze een belangrijke invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de
religieuze markt. (Chesnut 2003: 5)

De belangrijkste speler op de religieuze markt in Latijns Amerika is dus de
pentecostalistische kerk. De pentecostalisten zijn onderdeel van de evangelische
kerk. Deze kerk heeft van oorsprong de karakteristieken van een sekte. Kenmerken
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van deze kerk zijn innerlijke transformatie door de aanwezigheid van de heilige geest
en wonderen zoals voorspellingen en goddelijke heling. In het begin bestond de
geloofspopulatie vooral uit mensen die eigenlijk niets te verliezen hadden, dit omdat
ze door de katholieken werden gezien als verraders, wat in praktijk betekende dat ze
na bekering alle banden met hun oude geloof en de daaraan vastzittende sociale
positie verloren. (Chesnut 2003: 39)
De charismatische kerk lijkt op een katholieke vorm van pentecostalisme. Ze vereren
de Heilige Geest als belangrijkste punt van de drie eenheid. Daarnaast vertonen ze
fundamentalistische trekken. Het grootste verschil met de pentecostalisten is dat ze
de Maagd Maria wel aanbidden en haar als een van de belangrijkste dingen van het
geloof zien, wat volgens de pentecostalisten een vorm van idolatrie is. (Chesnut
2003, 66)
De Afrikaanse religies zijn door de slaven naar Latijns Amerika gebracht en zijn
geïnspireerd op de oude religies uit Afrika, aan de basis van vele van deze groepen
ligt voodoo. Deze groep valt eigenlijk niet onder een noemer samen te vatten, er zijn
veel verschillende groepen met verschillende geloofsbelijdenis. Een paar veel
voorkomende elementen zijn bezitting door geesten, het offeren van dieren,
polytheisme en syncretisme met het katholieke geloof. (Chesnut 2003: 102)
De drie grote spelers op de markt representeren zowel de globaliserende als de
lokaliserende processen. Globaliserend omdat ze alledrie elementen bevatten van de
westerse christelijke traditie, en lokaliserend omdat deze elementen zijn ingemengd
met de eigen tradities.

Een andere verklaring voor het religieus pluralisme wordt gegeven door Rostas en
Droogers. Zij verklaren het pluralisme in de context van de geschiedenis van religie
en ‘the invented’. De geschiedenis van religie wordt gevormd door bekeringen, de
overname van een dominante religie door een nieuwe religie, dit komt meestal door
politieke en economische veranderingen. Bekering werd altijd gezien als iets dat
vaststond, als je eenmaal was bekeerd, dan was je ook helemaal bekeerd. Hierdoor
werden religies gezien als aparte entiteiten. De werkelijkheid laat toch iets anders
zien. Mensen zijn altijd al in staat geweest hun eigen draai te geven aan wat zij
geloofden, iedereen kan wat anders doen met wat zij krijgen aangeboden of al
bezitten. Dit wordt door Bourdieu (geciteerd in Rostas en Droogers) de incorporatie
van the invented genoemd. Hij wil hiermee zeggen dat we betekenissen uitvinden, in
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het geval van religie kennen we een eigen betekenis toe aan ons geloof en dit kan
veranderen. Dit staat in context met onze habitus, de totaliteit van onze praktijken en
geloven, de habitus wordt vooral gevormd in onze kindertijd. (Rostas en Droogers
1993: 2) Hierdoor ontstaat er een enorme heterogeniteit, en waar deze eerst
verborgen was onder een mantel van katholicisme. Door de opkomst van het
protestantisme is er nu juist ruimte in de openbaarheid voor het uitten van de
verschillende ideeën. (Rostas en Droogers 1993:3)
Chesnut en Rostas & Droogers geven verschillende verklaringen voor het ontstaan
van religieus pluralisme, Chesnut verklaart het pluralisme aan de hand van de vrije
markt werking in de religieuze sector waarbij ieder zijn ding kiest en
gemeenschappen strijden om leden. Rostas en Droogers verklaren pluralisme aan
de hand van geschiedenis en de theorie dat mensen zelf betekenissen toekennen
aan wat zij zien, en dat hun kijkvlak wordt bepaald in de kindertijd. Vanwege de
processen van globalisering en lokalisering is er nu veel meer op te nemen en
kunnen mensen aan meerdere ideeën een betekenis geven. Door de
verscheidenheid aan ideeën ontstaat een nog groter pluralisme.
Het principe van beide theorieën is echter vergelijkbaar, de mens is een vrij wezen
dat voor zichzelf keuzes maakt. Of die keuzes dan afhangen van een marktwerking
en globalisering of van de vorming (nurture) van de mens dat is nog altijd een debat.
Daarnaast leggen beide theorieën die beginselen van de pluraliserende processen
bij de opkomst van het evangelisme

De theorieën passen bij de context van Sololá, een stad die middenin het proces van
globalisering en modernisering zit, en waar men tegelijkertijd op zoek gaat naar zijn
roots. Dit zorgt voor een grote religieuze markt in Sololá. Mensen hebben keuze uit
honderden verschillende religieuze gemeenschappen met allemaal een ander
programma. Hierdoor is het voor mensen makkelijker om van gemeenschap te
wisselen, en dat gebeurt dan ook vaak. Niet alleen bekeren mensen zich tot andere
religies, ook wisselen ze binnen een religie van gemeenschap.

15

“Alleen God Kan Oordelen”
De Evangelische Visie op Maya Spiritualiteit
Evangelisering

De evangelisering speelt een belangrijke rol op de nieuwe religieuze markt zoals
benoemd in de vorige paragraaf: evangelisering maakt deel uit van het
globaliserings- en moderniserings- proces. De godsdienst is overgekomen uit de
Verenigde Staten en naar Latijns Amerika gebracht door missionarissen. Waar zij in
het begin nog tegengewerkt werden, is de evangelische kerk de afgelopen decennia
alleen maar groter geworden. In dit hoofdstuk bespreek ik hoe het proces van de
evangelisering in Latijns Amerika begon, en hoe de kerk zo groot heeft kunnen
worden.
De evangelisering van Latijns Amerika is sinds de grote stijging van het aantal
gelovigen een populair en belangrijk onderwerp in de wetenschappelijke literatuur.
Twee belangrijke werken over dit onderwerp zijn Tongues of Fire ( 1990) van David
Martin en Is Latin America turning Protestant?(1990) Van David Stoll. De auteurs zijn
allebei leidende autoriteiten op het gebied van de antropologie van religie en de
werken staan te boek als twee grote publicaties die de aandacht voor het eerst echt
vestigden op de groei van protestantisme in Latijns Amerika. (Gill in Smith & Prokopy
1999: 17) Beide auteurs schrijven over het waarom van de opkomst van het
protestantisme, een proces dat vooraf ging en de beginselen legde van de religieuze
vrije markt. Naast het beschrijven van de opkomst zetten ze uiteen waarom het
protestantisme volgens hen zo populair is geworden en hoe dit proces is verlopen.

Volgens Martin zijn er drie grote golven van protestantisme geweest in Latijns
Amerika, de golven staan voor de culturele reproductie van Britse modellen van
protestantisme, deze werden gereproduceerd in de Verenigde Staten en vervolgens
overgebracht naar Latijns Amerika. Ten eerste was er de puriteinse golf. Daarna
kwam de methodistische golf en als laatste de pentecostalistische golf. De namen
van de golven komen van de stromingen die de golven teweegbrachten, als eerste
de puriteinen, als tweede de methodistische kerk en als derde de pentecostalistische
kerk (Martin 1990: 5) Stoll beschrijft ongeveer dezelfde drie golven, alleen noemt hij
de eerste golf een rechtstreekse import golf uit de Verenigde Staten, de tweede golf
de fundamentalistische golf en de derde eveneens de pentecostalistische golf. (Stoll
1990: 101)
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De eerste twee golven verplaatsten zich moeizaam naar Latijns Amerika, er was wel
een kleine culturele invloed, maar het aantal leden bleef klein. Stoll merkt op dat de
puriteinse golf vooral effect had op de strijd voor religieuze vrijheid en zo ook op de
religieuze markt. De missionarissen van de tweede golf wilden vooral de mensen
bekeren, en bestond veelal uit missionarissen die naar Latijns Amerika
afreisden.(Stoll 1990: 101) De derde golf daarentegen is er een die wel erg veel
mensen heeft aangetrokken. Volgens Martin lag dit aan de stroming zelf, er waren
genoeg aanknopingspunten om de stroming snel in te burgeren en waardoor het
zelfs als indigeen kon worden gezien. (Martin 1990: 5) De pentecostalistische golf
kwam veelal voort uit een revolutionaire strijd van de aanhangers van evangelische
kerken in Latijns Amerika tegen hun leiders, de meestal buitenlandse missionarissen.
Het doel van deze strijd was om meer lokale bestuursleden in de kerk te integreren.
Daarom kan de pentecostalistische golf ook wel beschreven worden als de LatijnsAmerikanisering van de evangelische kerk.

(Stoll 1990: 101) Een aantal

kenmerken van het pentecostalisme zijn de sterk conservatieve leer en de
charismatische leiders. Daarnaast zijn ze erg sociaal geëngageerd, ze komen op
voor de armen. Dit spreekt veel mensen aan, vooral uit arme en inheemse groepen.
Het pentecostalisme is een popular religion, een volks religie, dat wil ten eerste
zeggen dat er veel aanhangers zijn, ten tweede is het een duidelijke tegenspeler van
de officiële religie. Daarnaast heeft het betrekking op de betekenisgeving binnen de
kerk, mensen interpreteren dingen steeds opnieuw wat voor veranderingen binnen
de kerk kan zorgen. Als laatste is er vaak een probleem-oplossing intentie. Als
mensen een probleem hebben gaan ze naar de kerk, en deze bieden vervolgens een
oplossing. Popular religions veranderen vaak omdat ze worden gecreëerd en elke
keer opnieuw worden geïnterpreteerd door de aanhangers van de religie die de kerk
steeds opnieuw vormen.(Rostas en Droogers 1993: 5) Populaire religies zijn erg
gefragmenteerd vanwege deze manier van interpretatie, mensen krijgen de kans om
zijn eigen ideeën uit te werken en zo ontstaan er verschillende splinter stromingen
die in principe dezelfde basis hebben, maar er anders over denken. Sommige
gemeenschappen hechten bijvoorbeeld meer waarde aan spirituele heling dan
anderen. (Martin 1990: 52)

Martin schetst in zijn boek voorwaarden voor bekering tot het Pentecostalisme. Hij
zegt dat mensen voor hun bekering vaak relatief onafhankelijk zijn. Dit kan
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verschillende vormen aannemen, vaak betekent het dat mensen een zaak hebben of
een stukje land. Ook kan het zo zijn dat er eerst sterke banden waren met een
bestaand religieus of economisch systeem, maar dat deze sinds kort verbroken zijn.
Deze mensen zijn op zoek naar steun en relaties die hen binden aan hun wereld.
(Martin 1990: 186) In praktijk zijn de meeste evangelisten inheemse
bevolkingsgroepen. Gallahar beargumenteert dit door de positie van protestantse
missionarissen in de bekeringsgeschiedenis te bekijken. De afgelopen jaren hebben
deze missionarissen nieuwe tactieken ontwikkeld om mensen aan te trekken tot het
protestantisme. Waar er eerst individuele missionarissen werkten in Latijns Amerika,
zijn er sinds de jaren zeventig vooral ‘sektes’ aanwezig die de kerk niet alleen zien
als een geloof, maar ook als een bedrijf dat moet worden uitgebreid. Dit gebeurt door
middel van twee tactieken: zo gaan ze voor een bewuste doelgroep en doen ze aan
churchplanting. De doelgroep van de evangelisten zijn de ‘verloren mensen’.
Hiermee bedoelen ze onder andere de stedelijke armen, mensen in rampgebieden
en de inheemse bevolkingsgroepen. Deze mensen worden getarget omdat zij
volgens de evangelisten meer behoefte hebben aan een eigen kerk, en sommige
groepen, zoals inheemse groepen, hebben al een spirituele cultuur (Gallahar 2007:
97) De tweede gebruikte tactiek van de missionarissen: church planting, wil zeggen
dat missionarissen groepen mensen zoeken die hun eigen gemeenschap willen
opzetten, en deze vervolgens helpen om dit te bereiken. Doordat ze al uitgaan van
een groep mensen is het bekeringsproces makkelijker en sneller (Gallahar 2007: 98)
Wat Gallahar uiteenzet laat zien hoe makkelijk het is voor mensen om zich te
bekeren tot de evangelische kerk. Het is één van de redenen om te bekeren,
daarnaast is het heel makkelijk om zelf een pastoor te worden. Vaak hoef je alleen
maar een cursus te volgen van één á twee weken en dan kun je een gemeenschap
leiden. Dit is ook de reden dat er zoveel gemeenschappen kunnen ontstaan.

De verandering van geloof en in dit geval dus de bekering tot het protestantisme,
representeert een persoonlijke revolutie: mensen breken uit het vertrouwde en hun
eigen gestructureerde natuur van sociale grenzen. Op het spirituele en fysieke vlak
vinden veranderingen plaats, persoonlijkheden worden ‘gevuld’. In het Nieuwe
Testament werd ook gesproken van het brengen van harmonie in het leven. Lid
worden van de pentecostalistische kerk betekent dan ook een soort wedergeboorte:
het bereiken van een heiligheid door de doop. Verspreiding vindt vaak plaats door
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middel van doorvertellingen. Mensen vertellen over hun ervaringen tijdens en na de
wedergeboorte en steken andere mensen aan in hun enthousiasme. (Martin 1990:
202)

Syncretisme & Costumbres

In de context van religieus pluralisme in Latijns Amerika zijn er naast de evangelisten
nog vele andere kerken, in dit stuk bespreek ik de katholieke kerk en de Maya
spiritualiteit. Dit zijn twee belangrijke spelers op de religieuze markt van Guatemala.
Tijdens de conquista werd het katholieke geloof geïntroduceerd door de
Spanjaarden. Het syncretisme ontstond tijdens deze kolonisatie, syncretisme
ontstaat als twee culturen met elkaar in contact komen, culturele kenmerken worden
dan met elkaar uitgewisseld en er ontstaat een mix van religieuze uitingen ( Kottak
2006: 485) De Katholieke Spanjaarden verboden de Maya’s hun goden te vereren.
Als een soort vervanging van hun eigen goden, voerden de Maya’s hun belangrijke
rituelen uit op de Heiligen. Dit proces en normalisering van rituelen van generatie op
generatie zorgde ervoor dat de Heiligen hun originele betekenis verloren en een
geheel eigen betekenis verwierven. ( Watanabe 1995: 132)
Het syncretisme heeft er voor gezorgd dat in steden en dorpen patroonheiligen
worden vereerd, wat ook wel wordt aangeduid als een Saint-cult. Heiligen worden
door veel Maya’s gezien als iets dat los staat van God en meer als een lokale
personage, iemand die de mensen van de gemeenschap beschermt met zijn eigen
krachten. Soms worden ze gezien als personages die zijn ontdekt met het ontstaan
van de gemeenschap, vaak zijn het helden, maar ze kunnen ook indien ze niet op de
goede manier worden vereerd de mensen straffen door bijvoorbeeld de oogst te
laten mislukken. Naast het vereren van hun ‘eigen’ Heiligen, worden ook Jezus en
Maria vereerd. Zij hebben de plaats van de maan en de zon in inheemse
geloofssystemen systemen ingenomen. Verering gebeurt meestal door middel van
offering in de vorm van voedsel, maar soms ook in de vorm van (metaforen voor)
geld. De grootste feesten zijn de dagen van de patroonheiligen. Als er in een andere
gemeenschap zo’n dag is kan het zo zijn dat de Heilige van de gemeenschap de
andere gaat bezoeken. (Watanabe 1995: 137)
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Er zijn veel andere dingen gebleven van in de Maya cultuur, zoals het gebruik van
de kalender. Nu er de laatste jaren meer politieke en sociale ruimte is gecreëerd voor
de Maya spiritualiteit, proberen de specialisten op het gebied meer originele
elementen aan te brengen in het geloof. Naast het gebruik van de oude Maya
kalender hebben ook de Maya wiskunde en sterrenkunde meer aandacht gekregen.

Antropologen hebben syncretisme lang gezien als een naadloze fusie tussen
katholicisme en Maya-geloof. Watanabe laat in zijn artikel juist zien dat het systeem
ontzettend gedifferentieerd is en gebaseerd is op herinterpretatie van conventionele
tradities. Deze interpretaties bakenen op die manier de grenzen af van de
gemeenschap op etnisch, moreel en fysiek gebied.(Watanabe 1995: 131) Dit past in
de theorie van Rostas en Droogers waarin de interpretatie van mensen ervoor zorgt
dat religies differentiëren. Watanabe grijpt terug op literatuur van Nancy Farris, die
syncretisme eveneens in een meer sociaal religieuze context plaatst dan in een
individuele religieuze context. Die sociale context zorgt ervoor dat de betekenis
steeds weer verandert en syncretisme dus steeds een andere vorm aan kan nemen,
ook betekent dit dat er in elke gemeenschap een andere betekenis kan ontstaan van
een bepaalde traditie.(Watanabe 1995: 132) Dit betekent dat in het onderzoek, de
sociale context belangrijk is voor hoe mensen syncretisme ervaren. Nieuwe
betekenissen kunnen ontstaan zonder dat mensen door hebben waar dit vandaan
komt.
Een betekenis kan volgens Watanabe dan ook niet puur Maya of puur katholiek zijn,
juist omdat het syncretisme zo diep zit ingebed in de samenleving, betekenissen
veranderen niet alleen, maar ze lopen ook door elkaar heen. Hij laat dit zien aan de
hand van Maya aardeheren, voorouders, Heiligen en Ladino huis-geesten in hoe
deze met elkaar ingemengd zijn qua betekenis. Daarnaast wijst hij er op dat er juist
wel grenzen getrokken worden door het onderscheid, de manier waarop onderscheid
gemaakt wordt verschilt per gemeenschap en geeft dus een duidelijke grens aan.
(Watanabe 1995: 140)
In eerste instantie hebben de inheemse bewegingen (zoals de Maya beweging) en
de evangelisering niet veel overeenkomsten, ze lijken eerder tegenstrijdig, en de
theoretische denkbeelden zijn dat in principe ook. Veel auteurs beargumenteren
daarom dat evangelisering en inheemse bewegingen twee tegengestelde processen
zijn. Canessa legt verschillen en overeenkomsten naast elkaar . Zo zijn beide
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bewegingen vooral actief bij de inheemse bevolking. Beide bewegingen worden
gezien als gevolg van de modernisering. De veranderende economie betekent dat
grenzen vervagen, de inheemse nationalistische beweging zet deze grenzen juist
aan en legt ook nadruk op etnische identiteit. Dit is een belangrijk verschil met het
protestantisme, dat de nadruk legt op individualiteit, een belangrijk ideaal in de
nieuwe postmoderne wereld. (Canessa 2000: 120-121)
Daarnaast verklaart Canessa ook de opkomst van protestantisme door het in
verband te brengen met economie, de kerken targetten mensen die het meest
vatbaar zijn voor de ideologie, wat volgens Canessa vooral migranten zijn die
vanwege economische omstandigheden verhuizen. Zij komen vaak uit
gemeenschappen met een cargo systeem waar de kosten en organisatie van een
feest elk jaar van familie wisselt. Evangelische kerken van de derde
(pentecostalistische) golf zien dit als heidense rituelen. De evangelische kerk heeft,
anders dan de katholieke kerk in Latijns Amerika, geen gesyncretiseerde rituelen.
(Canessa 2000: 135-136) Hierdoor kunnen de inheemse aanhangers van de
evangelische gemeenschappen een superioriteitsgevoel ontwikkelen over de
katholieke mestizos. Door de regels van de kerk, bijvoorbeeld niet drinken, niet
dansen, geen idolen-verering, zien zij zich als de ware Christenen, de mensen die
wel controle hebben over zichzelf. In dit geval is protestantisme dus een manier om
racisme te overwinnen ( Canessa 2000: 138)
In het onderzoek is dit relevant vanwege de sociale betekenis. De theorie geeft
aanknopingspunten in hoe mensen van verschillende religies met elkaar omgaan.
Volgens Canessa zien evangelisten zichzelf als superieuren aan andere Christenen
vanwege hun strikte regels. Dit heeft een grote invloed op de sociale ruimte. Zo ook
in Sololá, waar de houding van evangelisten tegenover de aanhangers van de Maya
spiritualiteit negatief is. Evangelisten kijken over het algemeen neer op mensen die
‘het ware Christendom’ niet aanhangen. Meer hierover in hoofdstuk drie en vier.

Het katholicisme is een sociale religie met gedeelde betekenissen. In tegenstelling
tot het evangelisme waar individuele verlossing en direct contact met de Heilige
Geest centraal staat. Maar ondanks de harde tegenstellingen tussen de
evangelische beweging en de inheemse beweging, zijn er ook overeenkomsten te
vinden waardoor de twee verschillende stromingen bijna eenzelfde sociale functie
hebben. Naast gesyncretiseerde rituelen, bestaan er ook nog steeds losse rituelen
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die in principe los staan van het Christendom. Deze Maya spiritualiteit zal ik in het
context hoofdstuk bespreken.

Conclusie
In dit hoofdstuk heb ik de theorieën besproken die aan de grond van het onderzoek
staan: de theorie van het religieus pluralisme en de vrije markt werking op religieus
gebied, de evangelisering van Latijns Amerika en de inmenging van inheems geloof
met het Christendom. Met behulp van deze theorieën zal in de empirische
hoofdstukken duidelijk worden hoe mensen tot hun mening komen. De theorie zal
worden gebruikt ter ondersteuning van de argumenten in het context hoofdstuk, waar
de plaatselijke situatie wordt aangegeven en in de empirische hoofdstukken, waar ik
verder in ga op de informatie verkregen tijdens het veldwerk
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Hoofdstuk 2: Theorie in Context
In dit hoofdstuk schets ik het religieuze landschap van Guatemala. Daarna volgt een
korte introductie op het onderzoeksgebied: Sololá. Vervolgens ga ik in op het
religieuze landschap aldaar, deze zal ik verduidelijken met relevante informatie uit
mijn onderzoek. Deze informatie, afkomstig van religieuze leiders, bevat informatie
over de religieuze gemeenschappen in de stad.

Evangelisering in Guatemala
In Guatemala bestaat de Christelijke gemeenschap uit drie takken: de Katholieken,
de Protestanten en de Pentecostalisten. De pentecostalisten zijn een aparte groep
vanwege de zeer verschillende karakteristieken in vergelijking met het klassieke
model van protestantisme. (Evans 1990: 201) Net als in andere delen van LatijnsAmerika is de protestantse gemeenschap in Guatemala ook gegroeid, maar dit in het
begin niet makkelijk. De eerste protestantse missies naar Guatemala waren de
Presbyterianen, zij arriveerden in 1882 en werden gesteund door toenmalig president
Justo Rufio die de macht van de katholieke kerk te groot vond. (Annis 2000: 192,
Evans 1990: 194) Dit was de eerste stap in het creëren van religieuze vrijheid, er
werd een ruimte gecreëerd waar mensen hun eigen religie konden bepalen en ook
veranderen.
Pas in 1967 was 1.6 procent van de totale bevolking bekeerd, maar de
missionarissen gaven niet op, zij zagen hun werk als levensvervulling en vonden het
niet erg dat de start wat langzaam was. Het hielp ook dat hun fondsen onuitputbaar
waren) Al snel begonnen de missionarissen samen te werken met Indianen, zij
huurden een assistent om mensen te bereiken. De kracht van de missionarissen zat
hem niet alleen in de bekering, maar in het blijven opzoeken van de bekeerden zodat
hun geloof steeds hernieuwd en sterker werd. (Annis 2000: 192, Evans 1990: 198)
Dit is een voorbeeld van de vrije markt werking van religie zoals beschreven door
Chesnut (2003). Er wordt meer en meer aandacht besteed aan de kerkgangers, de
grote concurrentie zorgt ervoor dat religieuze leiders hun gelovigen meer aan zichzelf
en aan de kerk moeten binden. De eerste Pentecostalistische kerken kwamen in de
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jaren dertig van de twintigste eeuw aan in Guatemala, dit waren de Iglesia de Dios
en de Asamblea de Dios. (Evans 1990: 196)
De missionarissen werden al snel opgevolgd door plaatselijke religieuzen die het
leiderschap van een gemeenschap op zich genomen hadden. Deze mensen zouden
nu het woord verspreiden. Dit was een andere manier van churchplanting: de
oorspronkelijke missionarissen konden zich nu bezig houden met andere zaken
zoals het uitbreiden van macht door middel van het infiltreren in diverse sectoren, ze
bouwden scholen, ziekenhuizen, radiostations en zelfs vliegvelden. Een van de
grootste voordelen die de evangelische kerk had op het katholicisme, is dat ze de
bijbel vertaalden in elke indiaanse taal die aanwezig was in Guatemala, zo konden
zich beter richten op de doelgroep: namelijk de inheemsen en de armen. ( Gallahar
2007: 98) In 1976 was al 4.5 procent van de totale bevolking bekeerd, waaronder 3.7
procent van de totale Indiaanse bevolking. (Annis 2000: 193)
In de jaren 70 en 80 versnelde het proces van bekering, ten eerste was er een
aardbeving in 1976, vooral de dorpjes in de hooglanden werden hierdoor het zwaarst
getroffen. Dit gaf de missionarissen de kans om nieuwe gemeenschappen binnen te
treden. Er werden nieuwe kerken gebouwd in vele van de dorpjes en er werd
gepreekt over de toorn van God. (Annis 2000: 194) Ten tweede was er de
burgeroorlog, die ervoor zorgde dat het apocalyptische karakter van het
pentecostalisme geheel op zijn plaats viel (mensen konden tijdens de missen huilen,
schreeuwen, op de grond vallen en dingen roepen in andere talen). Ten derde was
het tijdens het regime van Rios Montt (1982-1983) , die protestants was, gewoon
veiliger om protestants te zijn. Ook hierna groeide het aantal protestanten in
Guatemala door. (Annis 2000: 194)
Volgens Annis wordt de betekenis van protestants zijn in Guatemala door de lokale
bevolking vaak uitgelegd aan de hand van de verschillen met het katholicisme. Zo
drinken de protestanten in tegenstelling tot de katholieken niet. Verder aanbidden ze
geen heiligen, nemen ze geen deel aan rituelen van cofradias of fiestas ter ere van
de beschermheiligen en doen ze niet aan peetouderschap. Wat doen ze dan wel?
Volgens Annis doen ze eigenlijk wat vele evangelisten in Latijns-Amerika doen, ze
aanbidden Jezus Christus en de Heilige Geest. De doctrine van de protestanten ziet
God als enige God en de directe schepper van alles, de grootste zonde is dan ook
het weigeren van de liefde van God, en dan vooral de liefde die hij gaf aan Jezus.
(Annis 2000: 195)
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Ongeveer de helft van alle evangelisten in Guatemala is pentecostalist, dit wordt
verklaard door Redfield (gequote door Annis 2000: 195) door de hulpmiddelen die de
gemeenschappen bieden bij de transitie. Zo vervangen de Kerkelijke Wijzen (
Church Elders) de cofradias. Zijn er in plaats van fiestas kamp-dagen en vervangen
de gezangen de missen. Maar ondanks dat hebben sommige bekeerden het nog wel
moeilijk als ze bijvoorbeeld thuis moeten zitten tijdens Semana Santa.(Annis 2000:
196) Ook dit sluit weer aan op het theoretisch kader. Canessa beschreef dat in
Bolivia evangelisme en maya spiritualiteit weliswaar onverenigbaar zijn, maar dat er
ook overeenkomsten zijn, die zichtbaar zijn in de organisatie. Dit is ook het geval in
Guatemala.

Katholicisme, syncretisme en Maya spiritualiteit
De populariteit van het protestantisme is, zoals al eerder beschreven, betrekkelijk
recent in de geschiedenis van Guatemala. De twee andere grote spelers op de
religieuze markt , zijn het katholicisme en de Maya spiritualiteit. De Maya spiritualiteit
werd al beoefend voor de kolonisatie door de Spanjaarden, maar ook hier is de
laatste jaren pas meer politieke en sociale ruimte voor gekomen. De komst van de
Spanjaarden betekende voor de Maya spiritualiteit grote veranderingen. Na de
invoering van het katholicisme zijn veel betekenissen van de spiritualiteit in het
katholicisme binnen gedrongen en is er een hybride religieus platform ontstaan.
Siebers benoemt dit proces, waarbij de inheemse bevolking zich bepaalde
betekenissen uit de katholieke kerk toe-eigent, religieuze creolisering.

Ik zal nu overgaan op een beschrijving van the costumary principle volgens Siebers,
zijn beschrijving van costumbres laat zien hoe het principe van deze traditie werkt.
Siebers illustreert verschillende vormen van Maya spiritualiteit, omdat dit een
belangrijk onderdeel is van de thesis, is een algemeen beeld van hoe dit eruit ziet of
uit kan zien van belang.
Costumbres kunnen worden onderverdeeld in twee soorten. Ten eerste zijn er de
costumbres die te maken hebben met de katholieke kerk en hierin zijn opgenomen
als zijn de katholieke rituelen. Ten tweede zijn er de gebruiken die losstaan van de
kerk, deze worden uitgevoerd door een Maya priester. Siebers legt uit vanuit welk
principe de costumbres die los staan van de kerk werken. Volgens hem hebben de
mensen in de Q’eqchi’ streek de fundamentele wens om land te cultiveren. Zij voelen
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zich daarom erg afhankelijk van de berg en de vallei, de Tzuultaq’a. De berg geeft
aan alle essentiële bestaansmiddelen. De Tzuultaq’a is daarom de belangrijkste
personage in costumbre. Elke berg heeft een eigen naam heeft, en is een eigen
Tzuultaq’a met een eigen persoonlijkheid. Maar er heerst ook een idee dat al deze
personages eigenlijk één zijn. (Siebers 1996: 148)
Q’eqchi’es zien hun wereld als een soort eenheid waarin leven de centrale
‘substantie’ is, alles heeft een ziel. (Siebers 1996: 149) Om deze geesten en de
bergen aan hun kant te houden, voeren de Q’eqchi rituelen uit, zo offeren ze voedsel
en branden ze copal.
In costumbre zijn drie elementen die altijd voorkomen bij rituelen. Ten eerste worden
de personages vereerd en gerespecteerd door hun namen te noemen. Ten tweede
offeren ze een deel van wat ze hebben gekregen van de personages , en ten derde
bedanken ze de personages voor het gekregene en vragen eventueel hulp voor de
dingen die ze in de toekomst nodig hebben. Reciprociteit is erg belangrijk in
costumbre geloof, als de rituelen niet worden uitgevoerd, dan krijgen de mensen ook
niets en kunnen ze worden gestraft. (Siebers 1996, 152)

In het voorgaande is uiteengezet hoe de evangelisering van Guatemala is begonnen
en hoe de evangelische kerk vervolgens is gegroeid. Ook heb ik the costumary
principle uiteengezet, dit is bedoeld om een beeld te creëren van de Maya
spiritualiteit in het gebied van het onderzoek. Uit voorgaande theorie is naar voren
gekomen dat door contextuele omstandigheden processen op verschillende
manieren kunnen lopen. Dit ligt aan hoe en welke betekenis mensen eraan geven.
Vandaar dat de uiteenzetting van the costumary principle vooral bedoeld is om een
wat meer algemeen beeld te geven.

Sololá: religieus- historische context

In deze paragraaf zal ik de religieuze geschiedenis van Sololá en de omgeving van
de stad in kaart brengen.

Voor de kolonisatie geloofden de Maya’s in vooral in de krachten van de natuur. Net
als in de rest van Guatemala beoefende men rond het meer van Atitlan Maya
spiritualiteit. Omdat veel documenten en andere bewijzen uit die tijd vernietigd zijn is
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er weinig te vinden over hoe het geloof er voor de kolonisatie uitzag. Er zijn nog wel
een aantal boeken, waarvan de belangrijkste de Popol Wuj, die net als de Christelijke
bijbel vertelt over het ontstaan van de mensheid en onder andere een deel van de
Maya Bijbel en belangrijke mythes bevat. Een ander belangrijk document is de
Memorial de Sololá, ook wel bekend als de Anales de los Cakchiqueles. Dit is
geschreven door 2 leden van de Xahil lineage, een van de belangrijkste families uit
die tijd van de Kacjiquel. In het boek worden de mythes van het volk beschreven.
Ook word latere geschiedenis beschreven, zoals de oorlogen met de Quiche’s. In
1540, tijdens de kolonisatie, begonnen de Spanjaarden met het werkelijke vormen
van de dorpen en met het verdelen van mensen over de dorpen, in datzelfde jaar
werden ook missionarissen gezonden na een toestemming van de paus om de
indianen te civiliseren. De missionarissen waren katholiek en bestonden uit leden
van de Franciscaanse en de Dominicaanse orde. (Fundece, 1994)

De invoering van het katholieke geloof en daarmee de bekering van veel inheemse
inwoners van Guatemala betekende voor de inwoners dat de machtsuitoefening van
de kolonisatoren alleen nog maar groter werd. Naast de regels die werden ingevoerd
door de autoriteiten, moesten ze ook nog gehoorzamen aan de kerk. Deze stelden
ook regels in zoals el Requirimiento, een wet die idolisering verbood. Daarnaast
moesten alle mensen naar de kerk, maar werd er verder geen rekening met hen
gehouden. Zo sprak men in de kerk alleen maar Spaans en Latijn en was het voor
veel mensen dus onbegrijpelijk wat er gezegd werd.
De kerk en christelijke spiritualiteit werden geïntegreerd in allerlei delen van het
dagelijks leven van de Guatemalteken, dit werd de inculturation del evangelio
genoemd. Dit betekende in praktijk dat de mensen hun inheemse gebruiken moesten
verruilen voor de katholieke gebruiken.

De katholieke kerk in Sololá kent een lange geschiedenis en is helemaal ingeburgerd
in het religieuze landschap en het leven van de mensen. Sinds een aantal decennia
zijn er in het departement ook evangelische missionarissen actief. De eerste
evangelische kerk die gesticht is, Bethel, die onderdeel is van de pentecostalistische
organisatie Assemblea de Dios, viert dit jaar ( 2009) zijn vijftig jarig jubileum. Een
aantal andere wat oudere gemeenschappen zijn die van MonteBasan, met een
ongeveer even lange geschiedenis. Ik heb geen bewijs kunnen vinden van eerdere
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aanwezigheid van evangelische kerken in Sololá, wat betekent dat de missionarissen
van de evangelische kerk betrekkelijk laat in de stad werkten.

Sololá is net als de rest van Guatemala religieus pluriform. Het merendeel van de
bevolking identificeert zich als Christelijk. Binnen het Christendom in Sololá bestaan
twee grote stromingen: de rooms-katholieken en de evangelische gemeenschappen.
Binnen deze stromingen zijn weer splintergroepen, de Katholieken onderscheiden
zich in ‘oude’ en ‘nieuwe’ katholieken. De evangelisten hebben talloze
afscheidingsgroepen. Ik zal hier later op terugkomen. Daarnaast zijn er nog
verschillende kleinere gemeenschappen aanwezig, zoals de Mormonen en de
Jehova’s. Naast het christelijk geloof is er ook nog een groep die zich niet met de
kerk identificeert. Deze mensen beoefenen de Maya spiritualiteit.

Het aantal religieuze gemeenschappen schommelt nog al. Vooral kleinere
evangelische gemeentes komen ontzettend snel op, maar stoppen ook snel
wanneer er te weinig mensen komen. Naast kleinere evangelische gemeentes zijn er
ook grotere gemeentes, deze zijn redelijk stabiel en kennen de afgelopen jaren een
sterke groei.

De katholieken

De katholieke kerk in Sololá is onderdeel van het bisdom Sololá en Chimaltenango.
De bisschop zelf woont echter in Panajachel en is bijna nooit in de kerk te vinden. De
kerk in de stad telt ongeveer 4500 leden, deze kunnen worden onderverdeeld in
actieve leden, mensen die naar de kerk gaan, en de niet actieve leden. In de kerk
zijn naast de bisschop nog andere belangrijke personen. Zo zijn er in de stad twee
priesters, zij verzorgen de missen, behouden contact met de mensen in de stad en
zien er op toe dat alle beleidsmaatregelen goed worden uitgevoerd. Één van die
priesters is Padre Pedro Bocel, hij is favoriet bij veel mensen uit de stad en wordt
alom geroemd om zijn missen op zondag, die vaak in Spaans en de meest
gesproken inheemse taal in Sololá, Kacjiquel, plaatsvinden. Naast zijn
werkzaamheden in de kerk geeft hij ook Engelse les op een school in El Tablon waar
kinderen leren over hun cultuur.
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Volgens Padre Pedro zijn er in het district van Sololá 43 kerken, de stad zelf telt twee
actieve kerken, de kathedraal, die vaak de grote witte kerk genoemd wordt, en de
Iglesia del Calvario. De kerk kent veel belangrijke feestdagen, zo is er de Semana
Santa in de week voor Pasen. In deze week zijn er elke dag wel processies waar
beelden van Jezus Christus door de stad worden gedragen. De beschermheilige van
de stad is La Virgen de Asuncion, ook zij heeft een feestdag die een week lang wordt
gevierd met als hoogtepunt een processie waar het beeld van de heilige door de stad
wordt gedragen. Daarnaast wordt ook kerst groot gevierd met een week van
processies vooraf. Een groep die erg belangrijk is in de weken van processies zijn de
cofradias. Dit zijn groepen inheemse mensen uit de stad die de organisatie van het
feest op zich nemen, ze helpen in de kerk met het voorbereiden van de wagens,
versieren de kerk en houden in de weken van vasten elke vrijdag een processie.
Deze cofradias houden zich naast het katholieke geloof ook bezig met de Maya
spiritualiteit. Zoals Siebers (1996) laat zien in zijn theorie maken de cofradias deel
uit van het syncretisme proces.
In Sololá zijn verschillende cofradias, de belangrijkste is die van Semana Santa, dit
is meteen ook de enige cofradia die nog enigszins betrokken is bij de kerk. Naast
deze cofradia zijn er ook nog anderen, maar deze zijn uitgesloten van de kerk
vanwege het vele alcoholgebruik en het slechte voorbeeld wat zij daarmee geven
aan de kerkgangers. De katholieke kerk in Sololá kent ook nog een hermandad, dit
is eigenlijk de ladino variant van een cofradia, alleen waar het bij cofradias vooral
families zijn, zijn hermandaden grote georganiseerde groepen binnen de kerk. Zij
dragen tijdens de Semana Santa de processie wagens door de stad.
Het katholieke geloof in Sololá kent sinds een aantal jaren twee stromingen, er is de
stroming van het ‘oude’geloof en er zijn moderne katholieken. Het ‘oude’ geloof
kenmerkt zich vooral door een grote mate van syncretisme. Bayron bijvoorbeeld, is
een moderne katholiek. Hij zegt dat de oude variant vooral de wat oudere inheemse
mensen betreft, dit zijn mensen die zijn opgevoed zonder echt een goed besef te
hebben van wat de kerk nu eigenlijk is en wat er in de Bijbel staat. Hierdoor ontstaat
er veel syncretisme omdat betekenissen door elkaar lopen. De moderne variant is
pas sinds een aantal jaren aanhangers aan het winnen, deze stroming vindt vooral
aanhang in de jongere hoger opgeleide bevolking. Opvallend is dat de moderne
stroming veel gelijkenis toont met het evangelische geloof. Bayron legt dit uit aan de
hand van de Bijbel, de moderne stroming binnen de katholieke kerk hecht hier veel
29

“Alleen God Kan Oordelen”
De Evangelische Visie op Maya Spiritualiteit
waarde aan, net als de evangelische kerk. De moderne stroming heeft een veel meer
protestantse visie: zo vindt Bayron dat de katholieke kerk, net als de evangelische
kerken dat doen, de mensen meer moet gaan onderwijzen over de Bijbel en geloof.
In eerste instantie lijkt het bovenstaande op één van de andere religieuze stromingen
die volgens Rostas en Droogers de religieuze markt verovert: het Charismatisch
Katholicisme. Maar de tegenstrijdigheid hierin is dat Bayron zich niet identificeert met
deze groep. In Sololá is er sprake van een kleine groep Charismaten, deze mensen
hebben aparte kerkjes en hebben niets te maken met de Kathedraal en het Bisdom.
Bayron daarentegen is fervent bezoeker van de Kathedraal waar hij zo vaak mogelijk
een mis bezoekt. 1
De nieuwe ‘moderne’ variant van het katholicisme in Sololá past in de theorie van
‘the invented’. Het geloof wordt geïnterpreteerd op steeds andere manieren, en het
‘moderne’ katholicisme is een nieuwe interpretatie die zich nog aan het ontwikkelen
is.

De evangelisten

De evangelische gemeenschap in Sololá is niet zoals de katholieke gemeenschap
ondergebracht in een bisdom, er zijn verschillende kleinere groepen ( ministeries) de
worden bestuurd vanuit verschillende organisaties. Precieze cijfers over het aantal
leden van evangelische kerken zijn er niet, maar het percentage ligt ongeveer tussen
de 30 en 40 procent van de bevolking van de gemeente.2 Er zijn ongeveer 20
verschillende ministeries actief in de stad Sololá, bijvoorbeeld Assemblea de Dios en
Iglesia de Dios die in de theorie worden benoemd als één van de grondleggende
ministeries van de pentecostalistische golf. De leiders van de kerken, over het
algemeen zijn dit de pastoors, vergaderen eens in de zoveel tijd over hun beleid in
de kerk, hun preken en de organisatie van evangelische kerken binnen de stad.3 De
religieuze leiders in de kerken zijn het er over het algemeen over eens dat het
ledenaantal de afgelopen jaren is gestegen. Vooral het aantal bekeerde katholieken
loopt op. Volgens Bayron is dit het effect van onenigheden binnen de katholieke kerk,
priesters zouden onderling ruzie maken en de gelovigen merken hierdoor dat ze

1

Interview met Bayron Estuardo Chiroy Cabrera, 7/4/2009
Conclusie getrokken uit verschillende interviews met religieuze leiders en experts
3
Interview met Hector Alfredo Miranda maart 2009
2
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minder snel en goed geholpen worden bij problemen.4 Gezien de vrije markt werking
op de religieuze markt is het logisch dat de gelovigen dan afnemen en hun heil
zoeken bij gemeenschappen waar ze wel hulp krijgen. De evangelische
gemeenschap zelf ziet dit anders, zij zien de bekeringen als een teken dat steeds
meer mensen de waarheid kennen, en dat is de Bijbel. Om mensen te bekeren tot
het evangelische geloof steken zij veel energie in het onderwijzen van mensen in de
Bijbel, dit is een onderdeel van wat Gallahar targetten noemt. Veel kerken hebben
sociale projecten om mensen te steunen en hulp te bieden met bijvoorbeeld geld en
eten. Deze steun is in eerste instantie ook bedoeld als steun. Maar tegelijkertijd
wordt ook het woord van God verspreid. De evangelische kerk in Sololá target
mensen door hen op te zoeken. Ze besteden veel aandacht aan allerlei soorten
ontwikkelingshulp voor de mensen.
Een groot deel van mijn onderzoek is uitgevoerd in de kerk Iglesia de Dios Evangelio
Completo, een van de grotere evangelische gemeenschappen in de stad, deze kerk
behoort tot de pentecostalistische stroming. De gemeenschap is tot stand gekomen
toen er 25 jaar geleden een Amerikaanse missionaris naar Sololá kwam, hij startte
samen met wat families de kerk op, al snel groeide de gemeenschap door
toevoeging van meer families. Inmiddels is de derde pastoor aan de leiding, zijn
naam is Hector Alfdredo Miranda en hij komt uit San Marcos, is half- inheems, en is
nu 16 jaar pastoor in de kerk. De kerk heeft nu ongeveer 250 leden en groeit nog
steeds. De organisatie van de kerk is allemaal binnen de gemeenschap geregeld,
Alfredo staat aan het hoofd van de kerk, hij is ook de officiële eigenaar van het
gebouw en de school die er aan vast zit. Naast Alfredo zijn er ook consejeros, zij
helpen hem bij de mis, het voorbereiden van de preken en allerlei organisatorische
dingen. Tijdens de mis zijn er diakonessen actief, zij begroeten mensen bij de deur,
gaan rond met de giftenmanden en doen de huishoudelijk mededelingen. De kerk is
dan ook nog onderverdeeld in groepen, zo zijn er bijvoorbeeld de jeugdgroep, de
vrouwengroep, de mannengroep en de ouderengroep. Deze hebben allen hun eigen
leiders. Verder zijn er dan nog ministerios die gaan over bepaalde zaken zoals
sociale hulp en exorcisme, ook deze hebben allemaal leiders. Als laatste is er nog
de zondagsschool, hier werken mensen aan het onderwijzen van kinderen over de

4

Interview met Bayron Estuardo Chiroy Cabrera 7/4/2009
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Bijbel. Het is gewoon dat een persoon meerdere taken op zich neemt, zo kan een
persoon leider zijn van meerdere groepen of ministeries.5

Maya spiritualiteit

Naast de vele Christelijke stromingen in Sololá, wordt ook het inheemse geloof, de
Maya spiritualiteit, beoefend. In tegenstelling tot de Christelijke kerk is maya
spiritualiteit niet georganiseerd in gemeenschappen. De mensen beleven hun religie
vooral thuis en wanneer er speciale rituelen plaatsvinden gebeurt dat bij een altaar,
deze altaren zijn niet in de stad te vinden maar wel in de omgeving. Vaak zijn ze op
een rustige plaats midden in de natuur. Het altaar het dichtste bij de stad bevindt zich
op vier kilometer van El Tablon, dit is een altaar in de open lucht, daarnaast is er ook
nog een bekend altaar in een grot vlakbij San Jorge.
De laatste jaren is de Maya cultuur en hiermee ook de inheemse religie aan het
groeien in Guatemala. Zoals al eerder besproken komt deze ontwikkeling voort uit de
nieuwe gecreëerde sociale en politieke ruimte die aan de Maya beweging en
spiritualiteit wordt toegekend. Ook in Sololá wordt er veel gedaan om mensen bewust
te maken van hun afkomst en het geloof van hun voorvaderen. Zo is er in El Tablon
sinds een aantal jaar een school speciaal voor Maya onderwijs, deze school is
opgericht door middel van een Nederlands project: Maya School. De school kent een
groep stichters, waaronder een Nederlands dokters echtpaar en de al eerder
genoemde Padre Pedro Bocel. Op dit moment krijgt de school hulp van het
Nederlands ontwikkelingsproject Return to Sender. Directeur van de school is Carlos
Pos, naast directeur van de divisie lerarenonderwijs, is hij ook leraar op een
basisschool.
Hij legt mij uit dat Maya’s met concepten werken, een woord kan meerdere
betekenissen hebben, zo wordt er religieuze betekenis gegeven aan veel woorden.
Een algemene verwarring die bestaat over het inheemse geloof is dat ze meerdere
goden hebben, volgens Carlos klopt dit niet, de Maya’s hebben net als de Christenen
maar één God, daarom is het volgens hem gewoon mogelijk om naast het uitoefenen
van een Christelijke religie ook costumbres uit te voeren thuis. Naast de Maya God
5

Interview met Hector Alfedo Miranda, maart 2009
Interview met Julio Caseres, april 2009
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zijn er ook nog geesten, maar deze geesten zijn geen goden. 6 Dit komt ook terug in
de studie van Siebers, hij legt uit dat de Maya’s geen Goden kennen, maar geesten.
Pos breidt dit uit met het feit dat veel Maya’s wel een God erkennen en dat dit in de
meeste gevallen dezelfde God is als bij het Christendom. Dit is een gevolg van het
syncretiseringsproces.
Veel tegenstanders van Maya spiritualiteit noemen als belangrijkste argumenten
tegen het aanbidden van veel verschillende dingen die heen God zijn, vaak
uitgedrukt met muchas cosas. Daarnaast verwijten ze de Maya priesters van
alcoholisme (tijdens rituelen wordt er veelvuldig gebruik gemaakt van alcohol).7
Volgens Carlos is dit een verkeerd beeld, ontstaan omdat de mensen niet weten
waar ze het over hebben. Op de school worden de leerlingen bewust gemaakt van
deze vooroordelen en leren ze hoe het in elkaar steekt. Ook op het vlak van religie
en spiritualiteit wordt de leerlingen een hoop bijgebracht.
Carlos maakt veelvuldig gebruik van het oude geschrift de Popol Wuj. Dit omschrijft
hij als een soort bijbel van het inheemse geloof. Net als in de Bijbel beschrijft het
boek het ontstaan van de wereld en de mens.
Een ander belangrijk element van het inheemse geloof is de kalender, ook deze
wordt onderwezen. De kalender is erg precies, de voorvaderen hebben hem door
middel van astronomie berekend en het is ook nu nog een van de meest accurate
kalenders van de wereld. De horoscopen zijn hier ook van afgeleid.8
6

Interview met Carlos Pos, april 2009

7

Uit verschillende interviews met evangeliers
Interview met Carlos Pos, april 2009

8
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Hoofdstuk 3: De Houding van de Kerk tegenover Maya
Spiritualiteit
In dit hoofdstuk zal ik de visie van de kerk op de maya spiritualiteit bespreken aan de
hand van interviews met verschillende religieuze leiders. Religieuze leiders hebben
veel aanzien in Guatemala en hun visie op andere religies en sociale omgang is vaak
bepalend voor het gedrag en de mening van veel mensen. Wanneer bepaald gedrag
in de kerk wordt veroordeeld door een leider, beïnvloedt dit sterk de mening van de
kerkgangers over hoe zij leven en hoe zij tegen anderen aankijken. Daarom zijn
belangrijke onderwerpen de oude tradities en de omgang met mensen van een
andere religie.
De meningen van religieuze leiders over maya spiritualiteit zijn erg verdeeld. Iedere
kerk heeft heel duidelijk een eigen karakter en de ene gemeenschap is strikter dan
de andere. Het is daarom moeilijk om één beeld te geven van de houding tegenover
Maya spiritualiteit. De grootste verschillen in mening zijn te vinden bij de
evangelische gemeenschappen. Sommige gemeenschappen spreken over sancties
en andere gevolgen voor de zondaar, terwijl er ook meer liberale gemeenschappen
zijn die zich beroepen op de vrijheid van cultuuruiting, daarnaast wordt vaak beroep
gedaan op de bijbel en worden door religieuze leiders citaten aangehaald die hun
mening onderbouwen. De katholieke kerk heeft over het algemeen een veel
duidelijker beleid op het gebied van inheemse gebruiken.

De houding van de Katholieke kerk tegenover Maya spiritualiteit

Zoals al eerder besproken is de katholieke kerk in Sololá redelijk gelijkgestemd. Dit
komt mede omdat alle kerken die onder het bisdom vallen hebben hetzelfde beleid
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hebben en onder hetzelfde bestuur vallen. Dit is niet overal zo, de ook de katholieke
kerk kent verschillende stromingen zoals Jesuiten en Opus Dei. Het beleid van de
kerk wordt uitgedragen tijdens de missen, de preken die worden gehouden door de
twee belangrijkste pastoors en de bisschop vormen voor veel mensen een leidraad in
hun leven. In mijn interview met Padre Pedro Bocel vertelde hij mij over de
belangrijkste aspecten van het geloof. Hij noemt de zeven sacramenten als een
belangrijk aspect, ook al weten veel katholieken ze niet allemaal te noemen, ze lopen
toch als een leidraad door het leven van de mens. Naast de sacramenten zijn de
Bijbel en de tien geboden belangrijk. Deze moet je altijd opvolgen.9

De katholieke kerk in Sololá brengt een sterke mening naar buiten over de Maya
spiritualiteit, deze is over het algemeen positief van aard. Belangrijk is vooral dat de
mensen in God geloven, want God is alles omvattend. Vaak wordt over aanhangers
van de Maya spiritualiteit gezegd dat ze in veel dingen geloven. Dat is niet goed.
Toch is ook bij het bisdom in Sololá een grote inmenging van katholicisme en maya
spiritualiteit zichtbaar. Pedro zegt dat de kerk veel respect heeft voor inheemse
cultuur. Dit is ook wel nodig, aangezien het overgrote deel van de gelovigen inheems
is. Pedro spreekt Kacjiquel en bezoekt veel kleine kerkjes in de omgeving op
doordeweekse dagen. In het geloof zelf is veel te zien van de inheemse cultuur, veel
aspecten zijn ingemengd met elkaar en het is moeilijk om nog onderscheid te maken
tussen wat oorspronkelijk van de katholieken was en wat van de Maya’s. Belangrijk
in de kerk is dat ze de mensen niet teveel willen verbieden. Veel gebruiken en
tradities worden daarom ook niet verboden, maar er wordt een katholiek element aan
toegevoegd, of een andere betekenis aan toegekend.10 Dit is een typisch element
van de katholieke kerk, zoals ook in de theorie naar voren is gekomen is de
katholieke kerk al van de kolonisatie af bezig met het syncretiseringsproces. Ook nu
gebeurt dit nog, we kunnen dit zien als een gevolg van historische ontwikkelingen,
zoals de kolonisatie, maar ook de nieuwe vrije markt werking op de religieuze markt.
Pedro heeft voorbeelden van hoe de inheemse tradities in de kerk zijn vermengd. Zo
zijn er in Sololá en de dorpen eromheen veel inheemse feesten die te maken hebben
met de Maya spiritualiteit. Pedro doet erg zijn best om op deze feesten aanwezig te

9

Interview met Pedro Bocel
Interview met Pedro Bocel
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zijn. De feesten zelf worden niet gevierd in de kerk, maar hij ziet het als zijn plicht om
zijn gelovigen te ondersteunen en het feest te zegenen. Een feest dat grote invloed
heeft in de kerk is de Bendicion de Semilla, dit is een feest waar mensen maïs
meenemen naar de kerk, de pastoor zegent vervolgens de oogst. Maïs speelt een
belangrijke rol in het leven van de inheemse mensen en is ook van grote betekenis in
de Maya spiritualiteit.11

De houding van de Evangelische kerk tegenover Maya spiritualiteit

De evangelische kerk heeft, vanwege het ontbreken van een grote overkoepelende
organisatie, een minder eenduidige visie op Maya spiritualiteit. Elke gemeenschap
heeft een eigen karakter en het is moeilijk om in één beeld alle aspecten te
omvatten. Vandaar dat ik van verschillende gemeenschappen de visie ga
omschrijven. Daarna volgt een conclusie, hierin ga ik de visie van de evangelische
gemeenschappen in Sololá generaliseren en zo een meer eenduidig beeld creëren
van ‘de evangelische visie’.

Iglesia Pentecostes Luz y Verdad

De priester van Luz y Verdad is Juan Iboy. Hij is een redelijk jonge priester van
inheemse afkomst, maar wel één met een sterke geloofsovertuiging. Zijn
gemeenschap is een van de kleinere van de stad met zestig leden, en ook een van
de jongere met vijf actieve jaren. De kerk is opgezet door zes personen die op zoek
waren naar een kerk die beantwoordde aan hun geloof, ze konden geen geschikte
kerk vinden en begonnen daarom hun eigen gemeenschap. Juan is nu anderhalf jaar
de leider van de kerk, hiervoor was er geen leider, alles werd door de groep als
collectief geregeld.12
Alle leden van de kerk zijn inheems net als Juan, naast preken in het Spaans houdt
hij soms ook diensten in Kac’jiquel. In de kerk zijn duidelijk inheemse invloeden
aanwezig, naast de taal dragen bijna alle vrouwen en sommige mannen traje. De
cultuur van de kerk past daarom in ‘the invented’. Er worden eigen, en in dit geval
culturele elementen geïnterpreteerd en toegevoegd.
11
12

Interview met Pedro Bocel
Interview met Juan Iboy
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Ik heb Juan vragen gesteld over regels binnen de kerk naar inheemse cultuur. Juan
zegt dat er in de kerk geen speciale regels zijn met betrekking tot cultuur of
costumbres, alle regels gelden voor iedereen en er zijn geen uitzonderingen. Die
regels staan in de Bijbel, en zolang je leeft naar de Bijbel is de rest vrije invulling. Zo
staat er in de Bijbel bijvoorbeeld niets over traje, dit is dan ook gewoon toegestaan in
de gemeenschap. Verboden zijn wel idolatrie van bijvoorbeeld Heiligen, dit is één
van de tien geboden.
Aspecten die ter sprake komen zijn alcoholisme onder inheemsen, veel evangelische
gemeenschappen zien dit als een slechte inheemse gewoonte, ook Juan noemt
alcoholisme onder inheemsen als een reden van bekering tot zijn gemeenschap.
Veel mannen in de kerk waren alcoholist voordat ze zich bekeerden, en veel
vrouwen bekeerden omdat ze leden onder het alcoholisme van hun man. 13
Canessa (2000) observeerde dit ook, hij noemde overwinning van alcoholisme als
een reden van een superioriteitsgevoel onder evangelisten. De mensen kijken nu
neer op hun oude gebruiken en op mensen die nog steeds in die culturen geloven.
Juan heeft een sterke mening wat betreft het beleid van de kerk ten opzichte van hoe
mensen om moeten gaan met hun ouder gebruiken. Als deze niet in
overeenstemming zijn met de Bijbel zijn ze niet toegestaan. Maya spiritualiteit is
daarom ook niet toegestaan, omdat het geloof dat erachter zit niet te combineren is
met de Bijbel. Maya’s geloven volgens Juan niet in één God, maar in een hele hoop
dingen. Daarom is het ook verboden om inheemse feesten te vieren of Mayagebruiken te uitoefenen als lid van de kerk. Op de vraag of er ook sancties zijn
wanneer men het toch doet zegt Juan dat hij alleen maar leider is van de
gemeenschap, de enige die mag oordelen is God.14

Iglesia de Dios Evangelio Completo

Deze kerk is al besproken in het context hoofdstuk vanwege de grote betekenis die
de gemeenschap heeft voor het onderzoek. De leider, Alfredo Miranda, en ik hebben
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veel gepraat over de gemeenschap en wat zijn visie is op inheemse cultuur en het
uitoefenen van Maya spiritualiteit.
In eerste instantie vond ik dat de kerk liberaal van karakter was, dit was vooral het
gevolg van mijn eerste gesprek met Alfredo. Ik heb later ook nog met andere leiders
van de kerk en nogmaals met Alfredo gepraat, en dit heeft mijn mening over het
beleid en de uitvoering hiervan wel gewijzigd. De andere kerkelijke leiders laten zich
veel negatiever uit over verboden zaken en andere religies. Al zijn hun meningen
erover niet eenduidig. Ik zal hierop terugkomen in het tweede empirische hoofdstuk
over de visie van de evangelische gemeenschap.

Net als bij de kerk Luz y Verdad kent Iglesia de Dios geen aparte regels met
betrekking tot de inheemse cultuur. Een belangrijk element is weer de Bijbel, die als
leidraad voor het beleid van de kerk wordt genoemd. In principe zijn costumbres niet
verboden in de kerk, Alfredo denkt dat er in de kerk nog wel mensen zijn die af en
toe teruggrijpen op hun oude gebruiken. Alfredo spreekt deze mensen hier niet op
aan, maar laat ze vrij in hun geloof. Zolang ze maar in God geloven. Het grootste
gedeelte van de inheemse cultuur vindt hij goed. Maar hij noemt ook een aantal
slechte dingen. Dit zijn dingen die het evangelische geloof wil veranderen in de
mensen. Zo noemt hij de naïviteit van mensen, de inheemse mensen zijn te goed
van vertrouwen en hebben veel geloof in hun leiders, soms wat teveel vindt Alfredo.
Alfredo gaat erg uit van een essentialistisch beeld op de inheemse cultuur.
Daarnaast geeft hij aan dat hij denkt dat inheemse mensen allemaal bepaalde
eigenschappen hebben, en dat deze eigenschappen dus te koppelen zijn aan de
etniciteit van de Maya’s. Er wordt volgens Alfredo veel misbruik gemaakt van
inheemse mensen. Daarnaast noemt hij sociale ontwikkeling, er zijn veel mensen
die geen idee hebben van de wereld om zich heen, ze leven in een te gesloten
gemeenschap. Dit is weer terug te koppelen op de naïviteit van mensen.15 Hier laat
Alfredo zien dat hij zich als evangelist slimmer en meer superieur voelt dan de
‘gewone, inheemsen’ die geholpen moeten worden door zijn gemeenschap.
Een ander negatief aspect van de inheemse cultuur vindt Alfredo de manier waarop
mensen geloven, de Maya spiritualiteit gaat vaak gepaard met ongelijkheid tussen
man en vrouw, wat te merken is wanneer er kinderen worden geboren. Een jongetje
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kan op een feest en de slachting van een kip rekenen terwijl een meisje minder
feestelijk wordt onthaald. Die ongelijkheid is ook een strijdpunt van de kerk. Naast
het feit dat bij geboorte al duidelijke verschillen zijn tussen hoe een vrouw en hoe
een man wordt behandeld, wordt de vrouw de rest van haar leven ook op de
achtergrond gehouden. Alfredo noemt als voorbeeld het veel voorkomende
alcoholisme onder mannen. Vrouwen hebben hier zwaar onder te lijden, maar
hebben niet veel zeggenschap. Dit alcoholgebruik is volgens Alfredo te wijten aan de
Maya spiritualiteit: hij zegt dat veel gebruiken en ceremonies die hieruit voortkomen
vereisen het gebruik van alcoholische dranken. De ceremonies zijn dan ook duivelse
praktijken die worden uitgevoerd door heksen. Ook de hekserij is een belangrijk
strijdpunt van de kerk.16 Ik heb Alfredo ook gevraagd naar zijn persoonlijke mening
en of hij denkt dat er in zijn gemeenschap nog mensen zijn die traditionele gebruiken
uitvoeren. Alfredo denkt dat er in de gemeenschap nog wel mensen aanwezig zijn
die dit doen, maar dat er voor hen een moment komt dat ze een keuze moeten
maken. Uiteindelijk zullen volgens hem de meeste mensen stoppen met hun oude
gewoonten en de kerk omarmen. Hijzelf legt geen sancties op, dat kan alleen God.
Uit het bovenstaande is duidelijk dat mijn eerste indruk van de kerk als liberale kerk
veranderd is naarmate ik de mensen beter leerde kennen. Niet alleen de pastoor,
maar ook verschillende andere leiders hebben schrikbeelden ontwikkeld van hoe de
Maya spiritualiteit wordt beïnvloed. Dit brengt hen tot de conclusie dat zij die mensen
moeten bevrijden. Meer hierover in het tweede empirische hoofdstuk.

Iglesia El Gran Yo Soy

El Gran Yo Soy is een andere grote evangelische gemeenschap in Sololá. De kerk
wordt geleid door Marco Tulio Escobar, een man met een inheemse vader en ladino
moeder. Zijn gemeenschap bestaat nu twaalf jaar. In de beginperiode van de kerk
bestond de gemeenschap nog maar uit een aantal families, waaronder Marco en zijn
vrouw. Het is ook in die tijd dat hij begon met preken. Op de vraag waarom hij deze
gemeenschap is gestart antwoord hij dat hij voelde dat deze gemeenschap nodig
was op spiritueel vlak, het was iets wat nog ontbrak in de stad. Op dit moment heeft
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de kerk ongeveer 450 leden, het precieze aantal is niet bekend, omdat de kerk geen
administratie bijhoud. Het onderhoud en de activiteiten worden bekostigd van
giften.17
In de kerk van Marco gelden drie belangrijke regels: houden van God, houden van je
medemens en alles wat je doet, moet je doen met deze liefde. Binnen de kerk is veel
vrijheid, mensen zijn nooit verplicht tot iets, er zijn geen moeilijke regels. Er zijn
daarom ook geen regels met betrekking tot inheemse cultuur. Iedereen is gelijk. Ook
zijn er geen regels met betrekking tot het drinken van alcohol. Veel kerken hebben dit
wel, volgens Marco is dit omdat mensen het niet begrijpen als het niet duidelijk
gezegd wordt. Een regel als: af en toe een glaasje is niet verkeerd, heeft geen
betekenis. In de gemeenschap van Marco is het drinken van alcohol niet verboden,
Marco vindt het ook niet erg als leden van zijn gemeenschap een biertje drinken.
Maar het moet niet uit de hand lopen, als mensen geen eten meer kunnen kopen
voor hun familie of hun baan kwijt raken dan wordt het een probleem. Dit gebeurt
vaak op het moment dat mensen controle verliezen, dit is waar de meeste kerken
ingrijpen, zij zorgen voor controle. In de gemeenschap zijn ook ex verslaafden, deze
heeft Marco allemaal geholpen van hun verslaving af te komen. 18 In praktijk heb ik
echter geen leden gesproken die nu nog alcohol dronken. Marco vertelt in het
interview ook dat hij mensen helpt. Zoals de verslaafden, dit is een typisch kenmerk
van evangelische kerken en typerend voor religieus plurale samenleving waar leiders
erg dicht bij hun gelovigen staan.
Over Maya spiritualiteit zegt Marco: “Er zijn verschillende Maya’s, er zijn Christelijke
Maya’s, en Maya-Maya’s. De Maya- Maya’s geloven in meerdere goden, zoals de
slang.” Marco is het hier niet mee eens, omdat het tegen de Bijbel ingaat. Daarom
zijn rituelen en tradities die te maken hebben met dit geloof niet toegestaan in zijn
gemeenschap. Marco zegt hier ook over: “Als ik vanavond tegen de mensen zou
zeggen, we gaan een Maya-feest vieren, dan zouden ze weglopen. Want ze zijn
Christelijk en geloven niet in de ideologie van de Maya-religie. Ze geloven in de
kracht van God. Daarom vieren Christelijke Mayas geen feesten.”19
De inheemse cultuur in het algemeen wil Marco niet veranderen, er zitten namelijk
ook goede elementen in. Het gaat Marco om de slechte dingen, hij is bang dat ik dit
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Marco Tulio Escobar
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als antropoloog niet begrijp, dat ik het goede in elke cultuur wil inzien. Omdat hij wil
dat ik zijn standpunt goed opschrijf komt hij hier verschillende malen op terug. Hij wil
met zijn gemeenschap niet specifiek inheemse tradities veranderen, maar juist het
leven van iedereen verbeteren. Een belangrijk punt in zijn programma is dat hij wil
dat de vrouwen als gelijken worden gezien van mannen. Iets wat volgens hem niet
mogelijk is in de maya spiritualiteit. In de inheemse cultuur heerst een beeld van de
man als heerser, en de vrouw als ondergeschikte. Marco vindt het belangrijk dat hier
verandering inkomt. In zijn kerk zijn daarom vrouwen gelijk aan mannen. Iedereen
kan leider worden in de kerk, zijn vrouw is even belangrijk als hij. 20 Hij zegt dit wel,
maar ik heb zijn vrouw nog nooit gezien in de kerk. Laat staan dat zij het woord voert
voor haar man.

Iglesia Pentecostes Principe de Paz

De kerk Principe de Paz is een kerkje buiten het centrum van de stad. Ik heb
gesproken met Alberto Cuc, een man van inheemse afkomst en een van de leiders in
de kerk. Hij is na de pastoor de belangrijkste man in de kerk. Ook hij woont een
eindje van het centrum verwijderd.
In de gemeenschap heerst een sterk beeld over inheemse cultuur en Maya
spiritualiteit. Veel mensen die zich tot de kerk bekeren geven hun oude tradities op,
dit omdat de kerk het met veel van de tradities niet eens is. Wel zorgt de kerk
volgends Alberto voor vervanging van de rituelen. Als voorbeeld noemt hij hoe zieke
mensen omgaan met het geloof. Wanneer een aanhanger van de Maya spiritualiteit
ziek wordt, zal hij of zij naar een maya priester gaan die vervolgens allerlei rituelen
uitvoert bij een maya altaar. In de evangelische kerk bidden de mensen tot God om
genezing. Beide rituelen zijn intensief en volgens Alberto hebben mensen daarom
ook geen behoefte om naar Maya priesters te gaan. Dit is terug te koppelen aan de
theorie dat overstappen naar evangelisme makkelijker is wanneer men rituelen en
andere elementen vervangt door iets soortgelijks. ( Redfield in Annis 2000: 196)
Alberto zegt wanneer mensen toch in de verleiding komen om een Maya priester te
bezoeken, ze kunnen rekenen op disciplinaire maatregelen. Zo kan men bij leiders

20
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privileges afpakken, mensen mogen bijvoorbeeld een tijdje niet meer bidden en
zingen in de kerk. Er zijn ook gevallen waarbij mensen een tijd uit de kerk worden
verbannen. Deze maatregelen zijn niet speciaal voor het uitoefenen van andere
religieuze tradities, maar ook wanneer mannen bijvoorbeeld twee vrouwen. Ook dit
wordt gezien als een negatief aspect van inheemse cultuur. Een tegenstrijdigheid is
wel dat volgens Alberto de kerk mensen niets verplicht, dit kan alleen God. Mensen
die ‘slechte dingen’ doen worden dan ook niet veroordeeld door de leden van de
kerk, maar de leden van de kerk proberen hen juist te helpen en ze weer op het
rechte pad te sturen.21

De evangelische visie

Na het benoemen van de belangrijkste visies van religieuze leiders in evangelische
gemeenschappen op de inheemse tradities en Maya spiritualiteit, ga ik nu een
algemeen beeld geven van de evangelische kerk.
Naast vele verschillende karakteristieken is er ook wat te zeggen voor het gehele
beeld. Zo zijn de meeste evangelische gemeenschappen het niet eens met de visie
die aanhangers van het Maya spiritualisme hebben op de wereld. De Cosmo visie,
waarbij alle elementen op aarde een geest bevatten, wordt afgedaan als idolatrie en
ontkenning van de ware God.
Het uitoefenen van rituelen die te maken zouden hebben met de spiritualiteit is dan
ook in de meest gevallen niet toegestaan. In de meeste gevallen is mij verteld dat de
kerkgangers dit heel goed weten. Ze krijgen Bijbelonderwijs, en er zijn vaak
familiediensten waarin dit soort zaken bediscussieerd worden, dit zijn incorporaties
van het missionaire beleid van de evangelische gemeenschappen zoals ook
beschreven in Gallahar ( 2007) . Ik had het gevoel dat de pastoors zelf zich niet heel
erg bezig hielden met andere geloven, en dat een mening hierover gevormd was
door ervaringen die anderen met hen deelden. Ook omdat veel pastoors zelf geen
ervaring hadden met Maya spiritualiteit. Degenen die dit wel hadden, schreven de
Maya spiritualiteit af als oude tradities en gebruiken. Deze gebruiken zou men niet
21
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meer nodig hebben nadat ze bekeerd waren tot het Christendom, omdat ze dan de
waarheid zouden kennen, zo ontstaat er een superioriteitsgevoel, dat Canessa
(2000) ook omschrijft
Opvallend is dat sommige kerken er wel voor uitkomen sancties te hebben wanneer
er iemand toch een zonde begaat, terwijl andere leiders meer liberaal naar voren
willen komen door te zeggen dat vrijheid van cultuuruiting erg belangrijk is. De meest
gehoorde zin is uiteindelijk wel dat God alleen kan oordelen.
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Hoofdstuk 4: De visie van evangelisten op Maya
Spiritualiteit
De houding van kerkgangers op andere religies wordt voor een groot deel gevormd
door de informatie die ze krijgen in hun eigen gemeenschap. Religieuze leiders
preken in de kerk en verkondigen dat hun woorden de woorden van God uitleggen.
Een ander deel van de mening wordt gevormd door de achtergrond van mensen. De
opvoeding en religie van vroeger hebben grote invloed op hoe mensen nu denken
over hun eigen religie en over anderen. Vooral bij bekeerde evangelisten speelt het
verleden een grote rol, negatieve ervaringen met andere religies kunnen grote
invloed hebben op hun denkbeelden.
In dit hoofdstuk komen de meningen van leden van de evangelische
gemeenschappen die in het vorige hoofdstuk beschreven staan aan bod over Maya
spiritualiteit en inheemse cultuur. Daarnaast zal ik in het hoofdstuk een paragraaf
verwerken over de sociale omgang tussen de verschillende religies. Dit omdat dit
een direct en belangrijk gevolg is van de denkbeelden die men over elkaar heeft

Religieuze Geschiedenis

De religieuze geschiedenis van de evangelische mensen in Sololá verschilt per
persoon. Om die reden ga ik de geschiedenis van een aantal personen vertellen als
voorbeeld: van Iglesia de Dios heb ik gekozen voor Lilian en Emilio, omdat zij
vroeger in aanraking zijn geweest met ‘slechte’ gebruiken. Van dezelfde
gemeenschap is ook Julio, een van de meest actieve leden van de gemeenschap.
Ook heb ik Walter en Irene geïnterviewd: zij zijn een jong stel en nog niet heel lang
bij de kerk. Na aanleiding van deze voorbeelden wil ik dan in de daaropvolgende
paragraven duidelijk maken hoe de geschiedenis van iemand invloed kan hebben op
zijn of haar mening. Daarnaast zal ik ook vermelden bij welke gemeenschap de
personen zitten zodat de invloed hiervan ook duidelijk is.

De gemeenschap van Iglesia de Dios is erg hecht. Naast de pastoor zijn er
verschillende leiders die de ministeries van de kerk leiden. De leiders zijn allemaal
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nauw betrokken met de gewone leden van de kerk en voelen zich erg
verantwoordelijk over hun groepen. Van deze leiders heb ik verschillende mensen
gesproken. Zo ook de twee belangrijkste mensen na de pastoor: Emilio en Julio.
Emilio is 58 jaar en woont vlakbij de kerk, hij is er dan ook vaak aanwezig om
bijeenkomsten voor te bereiden of te vergaderen. Zijn taak is die van consejero,
tijdens de dienst betekent dit dat hij met de mensen bidt voor de pastoor met zijn
preek begint. Voordat hij naar Iglesia de Dios ging, zat hij bij een andere
evangelische gemeenschap in Sololá : Reyobot. En daarvoor woonde hij in
Huehuetenango waar hij naar de katholieke kerk ging. Emilio is nu ongeveer twaalf
jaar bekeerd, hij heeft dit gedaan omdat hij wilde veranderen, hij voelde dat het leven
wat hij leefde niet goed was. Hij bekent aan mij dat hij veel dronk toen hij nog bij de
katholieke kerk zat, ook praktiseerde hij soms costumbres, maar dan wel in de
katholieke kerk, je zou hem een ´oude´ katholiek kunnen noemen.. Hij weet daarom
ook aardig wat van het geloof van de katholieken en ook over het inheemse geloof.
Anders dan veel evangeliers zegt hij dat de maya spiritualiteit maar één God kent,
net als het Christendom. Maar dat de Mayas daarnaast nog in veel andere dingen
geloven. Hij leefde in de katholieke kerk alleen voor zichzelf. Nu hij evangelisch is
voelt hij de aanwezigheid van de Heilige Geest in zijn leven. 22
De vrouw van Emilio, Lilian zit ook bij Iglesia de Dios, net als hij is zij een van de
leiders en erg fanatiek in haar geloofsbelijdenis. Ook zij was katholiek voor haar
bekering, maar beoefende het geloof niet. Wel ging ze soms naar Esquipulas, een
bedevaartsplaats, om te bidden voor de afbeeldingen van heiligen. Dit deed ze
wanneer ze ziek was, of wanneer er andere problemen voor kwamen.23
Emilio en Lilian hebben drie kinderen, deze zijn allemaal al meerderjarig en wonen
niet meer thuis. Twee van zijn kinderen gaan ook naar de evangelische kerk. Emilio
zegt dat ongeveer tachtig procent van zijn familie evangelisch is, de anderen zijn
katholiek. Lilian bekeerde zich voor Emilio tot de evangelische kerk, zij kon niet meer
omgaan met de problemen die Emilio had en besloot om hulp te zoeken. Omdat ze
deze niet vond in het katholieke geloof, besloot ze zich tot een andere kerk te
wenden. Emilio bekeerde zich later, toen hij zag dat zieke mensen beter werden
nadat ze bekeerd waren. Op dit moment gaat het erg goed met Emilio en Lilian. Ze
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zijn welvarend en dankzij hun betrekkingen met de kerk hebben ze een grote sociale
kring opgebouwd in Sololá.24

Een andere belangrijke man in de kerk is Julio, Julio is net als Emilio consejero in
Iglesia de Dios. Hij is 58 jaar en komt uit Xela, waar hij zich op zijn 32ste bekeerde tot
de kerk Bethania, een van de grootste evangelische kerken van de stad. Julio was
de eerste van zijn familie die zich bekeerde tot de evangelische kerk. Hij stuitte
echter niet op weerstand, toen zijn familie zag hoe hij veranderde in positieve zin,
bekeerden er al snel meer leden van zijn familie. Julio vindt dit erg belangrijk. Zo wijst
hij erop dat zijn vader vlak voor zijn dood zich liet bekeren tot de evangelische kerk.
Julio heeft vier kinderen, zijn hele gezin gaat naar Iglesia de Dios. Voor zijn bekering
had Julio geen enkele affectie met de kerk.

Twee andere leiders van de kerk zijn Walter en Irene. Zij zijn diakonos van de
gemeenschap. Tijdens de dienst staan zij bij de deur om mensen te verwelkomen.
Ook gaan ze rond met de giftenmand, geven spullen aan wanneer nodig. En passen
op kleine kinderen wanneer de ouders willen bidden. Naast deze taken geven ze ook
leiding over een familie- groep en leiden ze de zondagsschool van de kerk.
Walter en Irene zijn de jongste leiders van de kerk, Walter is 31 jaar oud en Irene 29.
Ze hebben twee jonge kinderen die ook naar de kerk gaan. Voordat ze naar de
evangelische kerk gingen, waren ze katholiek, ze zijn ook in de katholieke kerk
getrouwd. De reden van hun bekering kwam vanuit Irene. Het huwelijk kende wat
problemen en Irene besloot hulp te zoeken bij de kerk. Maar werd hier niet geholpen.
Ze besloot meerdere kanalen te proberen en kwam uiteindelijk bij de gemeenschap
Iglesia de Dios uit, waar ze wel de hulp vond die ze nodig had. Walter volgde haar
naar de kerk, eerst alleen om zijn huwelijk te redden, maar nadat hij zich verdiept
had in de ideologie werd ook hij een fanatieke evangelist. Het gaat nu weer goed
tussen hen, ze zijn een hecht team en werken ook samen in de kerk.25
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Inheemse Cultuur

Deze paragraaf is opgebouwd uit informatie die ik heb verkregen uit interviews met
leden van evangelische gemeenschappen over wat zij aspecten vinden van de
inheemse cultuur. Ik ben daarbij van een aantal aspecten uitgegaan waar
evangelisten de meest sterke mening over hebben: zoals traje, gelijkheid tussen man
en vrouw en alcoholisme. De houding van de mensen die ik heb gesproken was vaak
negatief, en ging uit van een essentialistische beeld van inheemse cultuur waarbij
alle inheemsen die niet bij de evangelische kerk hoorden in één hokje werden
geplaatst.
Een van die aspecten is het dragen van traditionele kleding, de traje. In de meeste
evangelische gemeenschappen is het geaccepteerd om traje te dragen in de kerk.
Wel zijn er bepaalde dresscodes in de kerk. Zo is het bij El Gran Yo Soy verplicht
voor vrouwen om tijdens het bidden een sluier op je hoofd te dragen. Alle vrouwen
gehoorzamen hier aan, sommige leiders hebben zelfs speciale sjaals zodat iedereen
kan zien waar ze bij horen. Volgens de leden van de kerk wordt traje geaccepteerd
omdat God iedereen als gelijke ziet. Het is deel van de doctrine van de kerk dat
iedereen gelijk is. 26
Ook in de kerk Iglesia de Dios is het dragen van traje algemeen geaccepteerd.
Volgens Walter is geen enkel kledingstuk echt verboden, de pastoor zou er niks van
zeggen als er een vrouw met een spijkerbroek de kerk binnen komt lopen, wel denkt
hij dat de kerkgangers raar zouden opkijken. Over het algemeen dragen de vrouwen
in de kerk lange rokken of jurken. Maar er zijn ook mensen die kortere rokken of
broeken dragen. Irene voegt hier nog aan toe dat de kerk geen speciale regels kent
ten opzichte van inheemse cultuur. Alleen dingen die in de Bijbel verboden worden
zijn verboden, en traje is niet verboden in de Bijbel. 27
Pedro van Iglesia de Dios is 63 en werkt als conciërge op de school die bij de kerk
hoort. Hij draagt als één van de weinige mannen in de kerk traje. Voor hem is het
vanzelfsprekend om zijn traditionele kleding te dragen, hij doet het al van jongs af
aan. Voor Pedro is het echt een deel van zijn identiteit. Daarom is hij ook in traje
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getrouwd in de evangelische kerk. Hij heeft nooit problemen gehad met het dragen
van zijn kleding in de kerk.28
Een ander onderdeel van inheemse cultuur waar veel discussie over is, is de
gelijkheid tussen man en vrouw. Waar de Maya beweging pleit voor dualiteit tussen
man en vrouw, ziet de evangelische kerk dit anders. Julio zegt dat mannen en
vrouwen zoveel mogelijk gelijk zijn in de evangelische kerk. Hij denkt dat dit bij de
inheemse cultuur niet zo is. Hij geeft als voorbeeld trouwen. Wanneer een man en
een vrouw trouwen in de evangelische kerk, dan krijgen zij van tevoren lessen in hoe
zij met elkaar moeten communiceren. Er wordt hen geleerd dat ze niet altijd gelijk
kunnen krijgen en compromissen moeten sluiten. Vooral voor de mannen is dit
belangrijk omdat van huis uit vaak wordt bijgebracht dat de man de baas is in huis.
Ook pleit de kerk voor het nemen van niet teveel kinderen, dit is deels om financiële
redenen, maar ook deels omdat het krijgen van kinderen vooral de vrouw beperkt in
haar mobiliteit.29
Het meest negatieve aspect van inheemse cultuur volgens de evangelisten is het
gebruik van alcohol. Vooral veel mannen zijn alcoholist, dit is te zien op straat waar
de bankjes in het park, maar ook de stoep wordt bevolkt door slapende mannen met
lege flessen drank in hun handen. Delfino, een lid van de Adventistische
gemeenschap, zegt dat het lichaam van de mens een tempel is. Dit element stamt uit
de oude Joodse wetten. In praktijk betekent dit dat je geen alcohol mag drinken,
bepaald voedsel niet mag eten en zo min mogelijk koffie en frisdrank drinkt. Het lijkt
erg op koosjer eten. Zijn mening over alcohol gebruik is dan ook duidelijk: het is niet
Christelijk.30
Genoveva, een actief lid van Iglesia de Dios, is nog strikter in haar mening over
alcohol. Het is een zonde. En zoals bij alle zonden, zal je regelrecht in de hel
belanden wanneer je alcohol drinkt. In principe gaat het niet om de alcohol, maar om
de gevolgen die alcohol drinken heeft op jezelf en je familie.31
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Maya Spiritualiteit

Deze paragraaf staat in het teken van de mening van evangelisten over Maya
spiritualiteit, een ander belangrijk aspect van de inheemse cultuur en het aspect waar
zij het meest negatief tegenover staan. De mening van mensen hierop hangt sterk
samen met hun kerk, en met hun eigen verleden.
Zo valt het op dat mensen die zelf ervaringen hebben met inheemse religie, minder
negatief denken over de religie. Maar er zijn ook mensen die juist heel negatief
reageren op de religie waar ze mee gebroken hebben. Een voorbeeld hiervan is
Genoveva. Haar achtergrond ligt bij de katholieke kerk waar ze jarenlang erg actief
was. Ze ging bijna dagelijks naar de kerk om tot Maria te bidden en liep ook mee in
de processies tijdens Semana Santa. Op dit moment is zij leider van het ministerio
de liberacion, wat betekent dat zij zich bezighoudt met de spirituele bevrijding van
mensen. Genoveva vertelt dat sommige mensen slechte geesten in zich hebben, ze
kunnen Jezus dan niet ontvangen. Haar ministerie helpt de mensen door die geesten
uit te drijven. Over haar oude religie zegt ze dat deze slecht is, alle niet evangelische
religies noemt zij satanistisch, omdat er elementen in zitten die de Bijbel verboden
heeft. Het vereren van Heiligen, zoals dat gebeurt in de katholieke kerk, is zondig en
satanistisch. Het heeft niets te maken met het ware geloof en God. Er staat ook in de
Bijbel dat het niet mag. Opvallend is de Genoveva de Maya spiritualiteit afdoet als
hekserij. De mensen die dit beoefenen zijn volgens haar slecht, kinderen van de
duivel. Genoveva’s houding is te plaatsen in de theorie van Canessa (2000). De
manier waarop Genoveva andere religies afdoet als hekserij, geeft haar een gevoel
dat zij beter is dan die anderen. Zij geeft ook aan vroeger katholiek te zijn geweest,
maar is nu fel tegen dit geloof. Dit is ook een manier om beter het verleden achter te
kunnen laten. 32

Ook Julio denkt dat mensen die niet evangelische zijn spirituele hulp nodig hebben.
Alleen hij brengt het toch wat voorzichtiger dan zijn gemeenschaps-genote. Julio
vindt dat alle mensen die een ander geloof hebben dan het evangelische geloof
spirituele hulp- nodig hebben. Hij zegt daarbij wel dat hij respect heeft voor andere
religies. Daarom helpt de kerk hen ook als ze in nood zijn met de middelen die zij
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hebben. Maar bij die hulp komt ook een missionair gedeelte waarbij de leden van de
gemeenschap prediken over hun kerk. Over maya spiritualiteit zelf zegt hij dat hij
eigenlijk niet weet wat hij hiervan moet vinden. Hij kent het niet, heeft het zelf ook
nooit gedaan. Hij denkt dat de mensen die het doen onderwijs nodig hebben in wat
goed en slecht is, omdat ze het altijd hebben gedaan weten ze niet of wat ze doen
goed is of niet. Hetzelfde geld voor de katholieken, die van jongs af aan maar doen.
Hij vindt dat zij goed moeten nadenken en niet alleen de tradities moeten uitvoeren
die hen zijn geleerd.33

In de kerk El Gran Yo Soy spreekt men ook over respect voor andere religies.
Carlos, een van de leden van de gemeenschap, zegt dat de kerk respect heeft voor
iedereen, alleen dat zij sommigen dingen niet doen omdat die zondig zijn. Een
voorbeeld hiervan is volgens hem inheemse feesten. In de katholieke kerk worden
inheemse feesten vaak geïntegreerd en wordt er een katholieke betekenis
aangegeven. Bij de evangelische kerk is dit onmogelijk. Zij leven de Bijbel erg strikt
na en feesten die te maken hebben met het inheemse geloof, en dus met andere
Goden en idolatrie, zijn zondig en verboden.34 Hieruit blijkt weinig respect voor
anders-denkenden.

Sociale Consequenties

De kerk heeft een grote invloed op hoe mensen over andere religies denken, dit staat
vaak in de weg bij sociale interactie, binnen en buiten de gemeenschap.
Binnen de gemeenschap kan het voorkomen dat iemand zich niet aan de regels
houdt en toch zondigt door bijvoorbeeld rituelen van het oude geloof uit te voeren.
De mening over Maya spiritualiteit is over het algemeen negatief, een deel hiervan
wordt gevormd door de kerk. Een aspect dat de mening kan beïnvloeden zijn de
sancties die binnen de gemeenschap worden opgelegd aan mensen die elementen
van de Maya spiritualiteit nog steeds in hun leven hebben. De meeste pastoors zijn

33
34

Interview met Julio Caseres
Interview met Pedro van El Gran Yo Soy

50

“Alleen God Kan Oordelen”
De Evangelische Visie op Maya Spiritualiteit
erg voorzichtig met uitspraken over sancties. Maar de andere leiders schetsen een
heel ander beeld van hoe mensen omgaan met zondaars.
Julio vertelt hierover dat er in de kerk Iglesia de Dios zeker sancties zijn wanneer
iemand een zonde begaat zoals het uitvoeren van rituelen die met een andere religie
te maken hebben. Hij zegt hierover: “Een man kan in de kerk nog zo hard bidden, als
hij thuis iets anders doet, zoals bidden tot Maria of meerdere vrouwen hebben, kan
dat niet. In de kerk is dat verboden, er is een systeem van heiligheid. Als mensen
toch zulke dingen doen, en de leiding van de kerk komt erachter, dan zijn er wel
consequenties.” Als voorbeeld noemt hij dat wanneer er bijvoorbeeld een consejero
wordt gesnapt op zondig gedrag, zijn privileges in de kerk kunnen worden
afgenomen voor een jaar of een half jaar.35
Genoveva beaamt dit, daarnaast vertelt ze ook dat wanneer de leiding zondig gedrag
constateert, ze een vergadering houden, de zondaar moet op deze vergadering
bekennen en berouw tonen. Na het bekennen kan het helingsproces beginnen, de
leiders van de kerk bieden de persoon troost en hulp. Zondaren worden niet
gestigmatiseerd in de kerk, vaak gaat het om iets wat privé is. In dat geval kan het
ook zijn dat leiders van de kerk op bezoek gaan bij mensen thuis en er daar met hen
over praten. Genoveva voegt hieraan toe dat God vergevingsgezind is, een zondaar
kan altijd vergeven worden als God dat wil. Er is maar één iemand die mag oordelen
over mensen, en dat is God.36

Naast consequenties binnen de gemeenschap, zijn er ook consequenties voor het
sociale leven buiten de gemeenschap.
Zo lijken vriendschappelijke relaties tussen mensen van twee verschillende religies
onmogelijk, en een bruiloft komt zelden voor. Zelfs kinderen voelen de invloed en
hebben vaak alleen vrienden binnen de kerk.
Er heerst vooral een rivaliteit tussen de katholieken en de evangelische kerk. Andere
relaties dan die op het professionele vlak komen eigenlijk niet voor.
Vooral in de kerk El Gran Yo Soy viel dit op. De mensen die ik interviewde
verklaarden allemaal geen katholieke vrienden te hebben. Wel zagen ze deze
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mensen bijvoorbeeld op school of op het werk. Maar ze beschouwden deze mensen
niet als hun vrienden, maar meer als kennissen. In een gesprek met Ingrid, een
jonge vrouw die lid is van de gemeenschap, vertelde ze mij dat er weliswaar relaties
konden ontstaan tussen mensen van verschillende evangelische gemeenschappen.
Maar dat een bruiloft tussen een evangelist en een katholiek haast ondenkbaar is.
Carlos van El Gran Yo Soy vertelt hierover dat het volgens de Bijbel zelfs verboden
is om met een niet evangelistisch persoon te trouwen, mensen weten dat, en daarom
komt het niet vaak voor.37
Genoveva van Iglesia de Dios vindt katholieke personen geen Christenen, ze leven
de Bijbel niet na en begaan vele zonden. Echte Christenen zijn volgens haar
personen die Christus in hun hart gesloten hebben, en de Heilige Geest hebben
ontvangen. Zij heef al haar niet evangelische vrienden achter zich gelaten toen ze
evangelisch werd. De enige geoorloofde omgang vindt zij de professionele,
bijvoorbeeld wanneer je in het ziekenhuis ligt. Dan ga je geen hulp afslaan van een
dokter omdat die niet christelijk is. Contacten die ze wel legt zijn die met
hulpbehoevende mensen. Deze contacten ziet zij ook als professioneel, de mensen
die zij helpt zullen pas vrienden met haar worden wanneer zij zich ook aansluiten bij
haar gemeenschap.38

Ook Bayron bevestigd dat er in de stad niet veel vriendschappelijke relaties zijn
tussen katholieken en evangelische mensen. Er wordt wel met elkaar gewerkt en
eventueel ook gepraat. Maar zodra de relatie wat dieper wordt ontstaan er conflicten
op het religieuze vlak. Een vriendschap kan volgens hem dan ook alleen ontstaan
zolang het onderwerp van religie wordt vermeden, en volgens Bayron kan dat dan
nooit een diepe relatie zijn, omdat het onderwerp religie belangrijk is in het leven van
de mensen.39

37

Interviews met Carlos en Ingrid van El Gran Yo Soy
Interview met Genoveva
39
Interview met Bayron
38

52

“Alleen God Kan Oordelen”
De Evangelische Visie op Maya Spiritualiteit
Conclusie

In dit hoofdstuk heb ik laten zien hoe evangelisten denken over de inheemse cultuur.
Die mening kan door veel dingen beïnvloed worden. De grootste invloeden zijn het
verleden van de mensen en de huidige kerk.
Bij Iglesia de Dios bijvoorbeeld, schetst Genoveva een beeld van andere religies als
satanistisch, zelfs de katholieken, haar vroegere geloof, hebben volgens haar
satanistische elementen verweven in hun religie. Andere leden van de gemeenschap
die zelf vroeger aspecten van Maya spiritualiteit in hun leven hadden, denken er wat
genuanceerder over, pleiten zij voor respect voor alle religies. Tekenend is, dat de
meeste evangelisten een essentialistisch beeld hebben van wat die andere religies
dan inhouden, zelfs zij die er wel wat van af weten zijn over het algemeen negatief
over hoe ander religies in elkaar zitten.
Een kanttekening bij dit respect is wel, dat zij zelf niet worden betrokken bij deze
andere religies. Daarnaast is er ook sprake van missionaire drang bij een aantal
leden, doordat zij de andere religies als minder zien dan de hunne, willen zij dat
iedereen zich bij hen aansluit. Bij het ware geloof.

53

“Alleen God Kan Oordelen”
De Evangelische Visie op Maya Spiritualiteit

Conclusie
In mijn thesis heb ik getracht de vraag te beantwoorden welke invloed evangelisch
zijn heeft op de houding tegenover andere religies, en dan in het speciaal de Maya
spiritualiteit. Ik ben hierbij uitgegaan van een aantal belangrijke theorieën: de
religieuze pluriformiteit en de vrije marktwerking die hierdoor ontstaat zorgt voor
concurrentie tussen religies. Vooral de evangelische kerk profiteert hiervan en neemt
een sterk missionaire rol aan. In Latijns Amerika zijn ze één van de drie grootste
spelers op de religieuze markt en het aantal gemeenschappen groeit. De eerste
evangelische missionarissen hadden geen grote successen, maar sinds de
pentecostalistische kerk is geïntroduceerd gaat het ledenaantal met sprongen
vooruit. Naast de evangelische kerk is er in Guatemala ook sprake van een grote
katholieke gemeenschap, dit stamt nog uit de tijd van de conquista toen de
Spanjaarden iedereen verplichten katholiek te worden. Nog voor de conquista was er
een ander geloof actief in het land, de Maya spiritualiteit. Deze religie is voor het
eerst sinds de conquista weer aan het groeien, na de vredesakkoorden kwam er
meer ruimte voor culturele uitingen waar de tradities en gebruiken van deze religie bij
horen. De Maya spiritualiteit en het katholicisme worden al enkele honderden jaren
naast elkaar uitgeoefend, wat door de tijd heen heeft gezorgd voor inmenging van de
twee: syncretisme. Dit komt vooral tot uiting in de katholieke kerk, waar veel
onderdelen van Maya tradities zijn verweven met katholieke gebruiken.

Om de theorie op Sololá te kunnen toepassen, heb ik het religieus landschap van de
stad in kaart gebracht. Hieruit kwam naar voren dat de stad een grote
verscheidenheid kent aan religies. De twee grootste en meest zichtbare religies zijn
het katholicisme en het evangelisme die ongeveer 60 en 40 procent van de bevolking
tot lid kunnen rekenen. Daarnaast is er ook nog sprake van wat kleinere Christelijke
gemeenschappen en een groep mensen die de Maya spiritualiteit beoefend.

De houding van mensen in Sololá op inheemse cultuur en religie hangt af van
verschillende factoren. Zo is hun religieuze gemeenschap belangrijk, wanneer zij
elke dag luisteren naar negatieve verhalen, zullen zij zich negatief opstellen
tegenover anderen. Uit interviews blijkt dat de houding van de katholieke kerk
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tegenover Maya spiritualiteit redelijk positief is, de kerkelijk leiders moedigen
syncretisme aan en staan er open voor. Evangelische leiders lijken op het eerste
gezicht respectvol om te gaan met andere religies, maar wanneer er dieper op de
aspecten van andere religies wordt ingegaan stellen zij zich vaak negatief op en
nemen een superieure houding aan.

Leden van de evangelische gemeenschappen nemen deze houding niet klakkeloos
over, vaak is hun houding ook afhankelijk van persoonlijke aspecten zoals hun
verleden. Of zij vroeger wel of niet in aanraking zijn geweest met andere religies en
of zij hier positieve of negatieve ervaringen mee hadden vormt ook een deel van hun
houding. Daarom is het van belang om in overwegingen ook de geschiedenis van
mensen mee te nemen. Een hele negatieve ervaring binnen de katholieke kerk kan
er voor zorgen dat men een afkeer krijgt van de katholieke gemeenschap en de
evangelische gemeenschap als superieur ziet aan alle anderen. Dit
superioriteitsgevoel kan ook nog andere bronnen hebben. Naast de eventuele
negatieve ervaringen kan het zijn dat men juist moeite heeft de oude religie achter
zich te laten. Een gecreëerd negatief beeld zorgt dan voor een makkelijkere
overgang.

De negatieve houding naar andere religies heeft negatieve consequenties voor de
samenleving, mensen leven vaak langs elkaar en hebben geen vrienden met een
ander geloof dan zijzelf. De enige communicatie die dan plaats vindt is die op
professioneel vlak. Naast communicatie tussen verschillende gemeenschappen, zijn
er ook consequenties op het sociale vlak binnen gemeenschappen. Mensen die
zondig gedrag vertonen binnen een evangelische gemeenschap, worden in de
meeste gevallen sancties opgelegd. In de meeste van deze gemeenschappen
heerst een sterke sociale controle, dus wanneer iemand een zonde pleegt, is de
kans groot dat wanneer zij het zelf niet opbiechten, vroeger of later iemand anders dit
zal doen. Religieuze leiders gaan vaak uit van het berouw en de eerlijkheid van hun
volgelingen: wanneer men een zonde had gepleegd zou deze persoon zich wel
komen melden in de kerk. En deze mensen werden geholpen, de evangelische kerk
helpt immers iedereen. Zolang zij maar zieltjes kunnen winnen. Daarom nemen zij de
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zondaars meestal wel weer op in hun gemeenschap. Want: “ Alleen God kan
oordelen, en God vergeeft altijd.”40

40
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Bijlage 1: reflectie verslag
In de laatste weken van mijn onderzoek was ik blij, blij dat ik bijna naar huis mocht,
maar ook blij dat ik eindelijk wat meer ingangen had gevonden bij de mensen die ik
nodig had voor mijn onderzoek. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de eerste paar weken
niet veel moeite hoefde te doen om interviews te regelen met religieuze leiders, maar
dit vond ik toch niet het belangrijkste deel van mijn onderzoek. Dat waren namelijk de
meningen van de ‘gewone’ mensen. En zij waren juist degenen die wat moeilijker te
bereiken waren. Vaak hadden de mensen geen tijd of was ik niet in staat ze
enthousiast te maken voor mijn onderzoek. Ik was ook erg bezig met de vraag hoe
een persoonlijke band op te bouwen met mensen waarmee ik, een atheïst die alleen
gelooft wat ze ziet, eigenlijk weinig gemeen had.
De ommekeer kwam eigenlijk net iets te laat. Toen ik in de derde week van mijn
onderzoek les ging geven op een evangelische school, voelde ik weer wat hoop
opkomen. Nu ik deze mensen hielp, zouden zij mij wat eerder toelaten. Maar de
eerste tijd leek dit niet het geval. Eigenlijk toen ik aankondigde dat ik niet heel lang
meer zou blijven, wilde ineens iedereen een interview. De laatste weken heb ik dan
ook hard gewerkt aan het bijeenrapen van gegevens.
Helaas is het mij niet gelukt om het oorspronkelijke plan voor de thesis op papier te
krijgen. De informatie die ik nodig had om mijn deelvraag te beantwoorden over de
praktijk van costumbres bij evangelisten was er eigenlijk niet. Ik heb via allerlei
ingangen geprobeerd hier meer over te weten te komen, maar de mensen zeiden me
simpelweg dat hier geen sprake van was. Vandaar de keuze om mijn thesis meer
over de houding van de mensen te schrijven. Hier had ik immers genoeg informatie
over.
De methoden die ik heb gebruikt waren voor mij helemaal nieuw, ik had voordat ik
vertrok naar Guatemala misschien één keer een interview afgelegd met iemand, en
dat was gewoon in het Nederlands. Een Spaans interview was mijn ergste
nachtmerrie. Vandaar dat de eerste interviews bestonden uit het opsommen van het
lijstje en vervolgens zo veel mogelijk woorden onthouden die ik dan op kon schrijven.
Dit bleek niet de goede methode. Gelukkig hervond ik later wat meer moed om af te
wijken van de vragen die ik voor me had, en door te vragen naar andere
onderwerpen. Deze methode was succesvol en ik heb hierdoor veel leuke en
spontane antwoorden gekregen van mensen. Mijn laatste interview, met onze
buurman, was ook meteen het leukste interview.
De participerende observatie ging met misschien wat minder goed af, vaak vond ik
de diensten in de evangelische kerken saai, meestal omdat ik nog niet de helft
begreep van wat er gezegd werd. En het feit dat iedereen hysterisch werd om iets
wat ik niet zag hielp ook niet mee. Mooie herinnering is wel de allerlaatste dienst voor
mijn vertrek. Nadat we waren uitgezwaaid en men voor ons had gebeden ( op een
beetje een enge evangelische manier) werd er naar onze email adressen gevraagd
door mensen die mij tijdens het eerste contact nog aankeken alsof ze de Duivel zelf
zagen. En werden er zelfs een paar mensen emotioneel.
Ook mijn afscheid op de school was erg leuk, ikzelf vond het erg fijn dat ik tijdens
mijn verblijf ook nog iets voor de mensen van de kerk kon betekenen. En dat vonden
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zij blijkbaar ook want ik werd getrakteerd, er werden toespraken gehouden en ik
kreeg zelfs een diploma!
Ondanks het feit dat ik het soms niet meer zag zitten om mijn onderzoek naar de
evangelische kerk te doen, en ondanks het feit dat niet alles is gelopen zoals ik het
had gewild. Ben ik toch blij dat ik de uitdaging aan ben gegaan. Het was een ervaring
die ik nooit meer vergeet. Antropologisch veldwerk is misschien niet helemaal mijn
roeping, maar ik heb plezier gehad, veel geleerd en ook nog iets betekend voor
andere mensen.
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Bijlage 2:
Resumen en Español

“Solo Dios puede juzgar”
La visión evangelico en la religion Maya
Yo investigué la influencia de la religion en la actitud de la gente. Especialmente la
actitud de la gente evangelica en la gente que no est evangelica pero practica la
religion Maya. Durante 3 meses era en Guatemala para conducir la investigacion en
la ciudad de Sololá.
Las temas mas importante son el pluralismo religioso, la crecimiento de la iglesia
evangelica y el sincretismo y los costumbres. El pluralismo religioso es importante
porque tiene influencia sobre la sociedad. Después la conquista, Guatemala tenía
dos religiones : el catolicismo de los Españoles y la religion Maya. Ahorra éstos
religiones tienen muchas características de la otra, este mezcla es syncretismo. La
religion evangelico no tiene syncretismo, porque ellos no piensan es bien, la biblia se
prohibido, solo cosas que son parte de la Christianismo verdadero son permitido.
Porque la crecimiento la iglesia evangelico es muy importante para la sociedad. La
iglesia crece las últimas décadas, este crecimiento es un consequencia y un causa
del pluralismo religioso, porque la iglesia evangelica es uno del primer jugadores en
el mercado relgioso, y la crecimiento de la iglesia es más grande proque hay más
religiones y más libertad en la espacio religioso. La iglesia tiene mas influencia
quando crece. Mas gente cree Dios no quiere otras ideas y ideologias, solo que la
biblia dicen. Y ellos creen la biblia dicen la religion Maya es pecado. Porque la
religion Maya tiene idolatria, la gente bebe mucho alcohol y que ellos ( la gente
Maya) creen la mujer no es igual al hombre.

Este vision es un parte importante de iglesia evangelica, en las cultos, los pastores
predique sobre la biblia y el christianismo verdadero. Mucha gente escucha y
recuerde y vive con las reglas de la iglesia. Entonces los pastores tienen una
influencia muy grande en la iglesia, y sobre la gente tambien.
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La gente evangelico tienen un vision negativo sobre la gente que no son evangelico.
Entonces, ellos no quieren amigos que no son evangelicos. Es lo mismo con los
catolicos, ellos no quieren amigos que no tienen lo mismo creyencia de ellos. Si no
la hay discusiones sobre la religion. Hay relaciones con gente que tiene otras
religiones, pero sí hay, hay solo relaciones profecionales.
Los evangelicos creen un habitus donde ellos son el mejor, este superioridad es un
manera para justificar su misión : convertir la gente. Tambien la sensación de
superioridad es un manera para hacer que el proceso de convirtimiento va más
rapidamente. Gente que piensa ellos hábitos no son bueno, va practicar los habitós
nuevos má temprano que ellos que piensan no hay problemas con los habitós viejos.
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Bijlage 3: Foto’s van Sololá

Afbeelding 1: Escuela Josue 1.9, Bayron en ik met de leerlingen

Afbeelding 2: Op het schoolplein van Josue 1.9 tijdens de
afscheidsreceptie
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Afbeelding 3: Bayron en ik in het park van Sololá

Afbeelding 4: De gevel van de kerk Iglesia de Dios
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Afbeelding 5: Culto in de kerk El Gran Yo Soy

Afbeelding 6: De zijkant van de kerk Iglesia de Dios met aan de
linkerzijde er aan vast gebouwd de school Josue 1.9
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Afbeelding 7: De binnenplaats van de school, met op het balkon
Pedro

Afbeelding 8: De markt in Sololá tijdens Semana Santa, helemaal
opgeruimd
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Afbeelding 9: Steil straatje in de stad, met aan de linkerkant akkers
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Afbeelding 10: twee mannen in traje bewonderen de alfombra voor
de katholieke kerk op goede vrijdag.
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