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1. INLEIDING 

Achtergrond 

Welk beeldje van Maria zal ik kiezen? Ik sta in een winkel met religieuze artikelen, katholieke 

religieuze artikelen; dus veel kaarsen, beelden van Jezus, Maria en heiligen, bidprentjes, 

rozenkransen etc. Mijn zoektocht is naar een beeldje van Maria, de moeder van Jezus. Eén 

beeld spreekt me bijzonder aan: een vrouw, rechtop staand, met aan haar ene hand een 

kind en in haar andere hand een waterkruik. Maria die haar zwangerschap en haar kind 

accepteerde hoe wonderlijk ook aangekondigd. Maria die voor haar kind zorgde zoals de 

meeste moeders voor hun kinderen zorgen. Voor mij ook een universeel beeld van vrouwen: 

rechtop, met een kind zoals vele vrouwen en ook zoals vele vrouwen zorgend voor hun 

omgeving. Ik realiseer mij dat het een beeld is van Maria als gewone vrouw. Maria is in dit 

beeld immers geen Sterre der Zee, ze zit niet op een troon, zoals bij de vele andere beelden 

die ik in de winkel zie. Het beeld geeft een indruk van Maria zoals ik haar uit de Bijbel heb 

leren kennen, een bijzondere vrouw met haar kind. In de winkel zocht ik een materieel beeld 

van Maria. In deze masterthese ga ik op zoek naar immateriële beelden, percepties van 

Maria bij vrouwen in Latijns-Amerika. De aanleiding hiervoor is een boek van Martien 

Brinkman (hoogleraar interculturele theologie aan de Vrije Universiteit) De niet-westerse 

Jezus, Jezus als bodhisattva, avatara, goeroe, profeet, voorouder en genezer.1 In aansluiting 

op het onderzoek van Brinkman naar de niet-westerse Jezus hebben Martha Frederiks 

(bijzonder hoogleraar missiologie aan de Universiteit Utrecht) en Brinkman samen een studie 

gedaan naar Jezusbeelden bij vrouwen in niet-westers christendom omdat in het eerdere 

onderzoek van Brinkman weinig vrouwen aan het woord waren gekomen.2 Dit gezamenlijke 

onderzoek leverde veel Jezusbeelden bij vrouwen in Azië en Afrika op maar weinig beelden 

bij vrouwen in Latijns-Amerika. Brinkman en Frederiks zoeken de verklaring hiervoor in de 

grote Mariadevotie van vrouwen in Latijns-Amerika waarin sommige vrouwelijke beelden die 

elders met Jezus verbonden worden in Latijns-Amerika met Maria geassocieerd worden.3 

Dat maakte mij nieuwsgierig: welke beelden zouden vrouwen in Latijns-Amerika hebben van 

Maria, en in het vervolg daarop: passen deze beelden in de algemene trend hoe vrouwen in 

hun dagelijkse geloofspraktijk Maria interpreteren zoals beschreven in feministisch 

theologische literatuur? 

                                                
1
 Brinkman, 2009. 

2
 Brinkman en Frederiks, 2009. 

3 Brinkman en Frederiks, p. 21: “In het algemeen kunnen we stellen dat in Latijns-Amerika de 

vrouwelijke aspecten van het goddelijke meer een plaats kregen in de Mariologie dan in de 
Christologie.” 
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Maria is de moeder van Jezus, de jonge vrouw die volgens de evangeliën van de Bijbel te 

horen krijgt dat ze zwanger zal zijn zonder dat zij gemeenschap heeft gehad met een man. 

Zij baart Jezus en verzorgt hem. Zo is zij herkenbaar voor vele vrouwen. Echter door de 

geschiedenis en de culturen heen is er een veelheid aan interpretaties van Maria ontstaan. 

Zij heeft verschillende titels en namen gekregen. In elke context blijken er verschillende 

vormen van devotie te zijn en diverse interpretaties. Bij het kiezen van een materieel beeldje 

in de winkel bleek al dat er geen „neutraliteit‟ bestaat: ik kies het beeld dat mij aanspreekt, 

dat kennelijk in mijn context past.  

Ook in de wetenschap die toch objectief heet te zijn, neemt iedere onderzoeker haar eigen 

achtergrond mee. Ik ben zelf moeder van twee kinderen, gehuwd, van protestantse huize en 

geboren en getogen in Nederland. Waarom kies ik ervoor om als Nederlandse protestant op 

zoek te gaan naar beelden van Maria bij, meest, katholieke vrouwen in Latijns-Amerika? 

Tijdens mijn studie theologie heb ik veel plezier beleefd aan de vakken „interculturele 

theologie‟ en „Bijbel en hermeneutiek‟. Bij beide komt een veelheid aan interpretaties aan de 

orde: er is een grote diversiteit in hoe mensen het christendom beleven en vorm geven 

verspreid over de wereld én er zijn vele interpretaties mogelijk van teksten en van figuren als 

Maria. Deze veelkleurigheid boeit en intrigeert. Het verruimt mijn blik, inspireert en laat zien 

dat de eigen traditie niet zaligmakend is.  

 

Vraagstelling  

In mijn onderzoek in het kader van de master „Godsdienst in de moderne wereld‟ ga ik op 

zoek naar beelden van Maria bij vrouwen in het Latijns-Amerika van de laatste dertig jaar en 

wil ik de beelden op de volgende punten nader bekijken:  

 welke beelden hebben vrouwen in Latijns-Amerika van Maria 

 welke factoren hebben bij die beeldvorming een rol gespeeld 

 welke beelden van Maria komen in de Latijns-Amerikaanse feministisch theologische 

literatuur naar voren 

 in hoeverre komen de beelden die Latijns-Amerikaanse vrouwen van Maria hebben, 

overeen met de beelden van Maria zoals die in de Latijns-Amerikaanse feministisch 

theologische literatuur naar voren komen. 

 

Twee studies als focus van dit onderzoek 

De vrouwen die in dit onderzoek centraal staan, zijn geen theologisch geschoolde vrouwen; 

het gaat om gewone gelovigen. De vraag die centraal staat is: hoe kijken zij naar Maria, 

welke interpretaties hebben zij, welke betekenis heeft Maria voor hen in het dagelijks leven? 

Het antwoord op deze vragen wil ik vinden in een literatuuronderzoek. Veldwerk had zonder 
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twijfel andere inzichten opgeleverd, maar bleek, vanwege de praktische redenen, niet 

uitvoerbaar. De keuze me te beperken tot een literatuurstudie leverde overigens wel enkele 

problemen en beperkingen op. Gewone vrouwelijke gelovigen komen bijvoorbeeld in de 

literatuur niet altijd direct en expliciet aan het woord. Een verdere beperking is dat ik, omdat 

ik het Spaans niet machtig ben, alleen gebruik maak van literatuur in het Engels of 

Nederlands en de vele Spaanstalige studies dus links laat liggen, tenzij zij in het Engels 

vertaald zijn. Voor zover mij bekend zijn er echter nauwelijks Engelstalige of in het Engels 

vertaalde onderzoeken die vrouwen uit Latijns-Amerika expliciet aan het woord laten over 

hoe zij Maria interpreteren. Ik vond slechts twee Engelstalige studies die wel direct gaan over 

de ervaringen van vrouwen in hun dagelijks geloven: een studie van Jeanette Rodriguez, 

verschenen in 1994, en een onderzoek van Sanne Derks, gepubliceerd in 2009. Deze twee 

onderzoeken vormen het uitgangspunt van mijn zoektocht omdat ik juist in deze 

onderzoeken de interpretaties van gewone gelovige vrouwen wat betreft Maria terugvind.  

 

Wie zijn deze onderzoekers? Derks is als antropoloog verbonden aan de Radboud 

Universiteit van Nijmegen. Haar studie was een promotieonderzoek en maakte deel uit van 

een grotere studie vanuit de Radboud Universiteit, het project „The Power of Marian 

Pilgrimage‟. Rodriguez is verbonden aan het Institute for Theological Studies van de Seattle 

University. De onderzoeken zijn verschillend qua onderzoeksgroep, -doel en -methode maar 

zij weerspiegelen allebei ervaringen en interpretaties van vrouwen in de religieuze praktijk 

van respectievelijk Maria van Guadalupe en van Maria van Urkupiña. Dit zijn twee 

invloedrijke interpretaties van Maria in Latijns-Amerika, die beide verbonden worden met een 

verhaal van een Mariaverschijning in respectievelijk de 16e en de 17e of 18e eeuw. Rodriguez 

onderzocht de invloed van Maria van Guadalupe op het leven van eerste en tweede 

generatie Mexicaans-Amerikaanse vrouwen in de VS. Ook hier doemt een probleem op want 

mijn onderzoek richt zich op de interpretaties van Maria van Latijns-Amerikaanse vrouwen; 

Rodriguez‟ onderzoeksgroep betreft Mexicaans-Amerikaanse vrouwen. Ik kies ervoor om het 

onderzoek van Rodriguez toch te gebruiken omdat het gaat om eerste en tweede generatie 

vrouwen, die nog volop verbonden zijn met de cultuur en religie uit hun land van herkomst en 

omdat de devotie rond Maria van Guadalupe zeer sterk is onder Mexicaans-Amerikaanse 

vrouwen in de VS.4 Het onderzoek van Derks is een antropologische studie onder 

Boliviaanse vrouwen (en enkele mannen). Haar onderzoeksvraag is hoe gelovigen bij de 

schrijn van Maria van Urkupiña omgaan met ongelijkheid in klasse, gender en etniciteit. Het 

onderzoek van Derks heeft geen theologisch perspectief dus, maar in haar studie komen 

veel interpretaties en ervaringen van vrouwen van Maria van Urkupiña naar voren zodat haar 

                                                
4
 Rodriguez, 1994, p. 58, p. 61. 



 
7 

 

studie zeer bruikbaar is voor mijn eigen onderzoek. In het betreffende hoofdstuk zal ik beide 

onderzoeken nader beschrijven.  

 

Ervaringen vrouwen naast de feministische theologie 

Mijn these gaat niet over dogma‟s rond Maria of over theologische standpunten maar over 

geleefde religie: de ervaringen van vrouwelijke gelovigen. Zoals gezegd zijn het ervaringen 

van vrouwen, die dan wel in het academische discours terecht zijn gekomen; immers ze zijn 

onderdeel geworden van een onderzoek zoals dat van Rodriguez en Derks. De vraag naar 

welke interpretaties vrouwen van Maria zouden hebben, deed de vraag opkomen welke 

beelden van Maria vrouwen in de literatuur zouden hebben en hoe deze zich tot elkaar 

verhouden. Naast de ervaringen van vrouwen in de praktijk, gebaseerd op de studies van 

Rodriguez en Derks, leg ik daarom reflecties van Latijns-Amerikaanse feministisch 

theologen: hoe geven deze theologen de ervaringen van vrouwen rond Maria weer. Ik kies 

voor een vergelijk met feministisch theologen omdat de feministische theologie claimt de 

ervaringen van vrouwen als uitgangspunt te nemen.5 Waar zouden we dus beter de 

ervaringen van vrouwen wat betreft Maria kunnen terugvinden? Bovendien is het boeiend te 

kijken of de beelden uit de onderzoeken van Rodriguez en Derks ook terug komen in de 

feministisch theologische literatuur. Daarnaast verraadt zich hier mijn eigen positie: ik weet 

mij geïnspireerd door de bevrijdingstheologie en daarin speciaal de feministische theologie. 

De traditionele westerse manier van theologiseren leek een universele manier te zijn maar 

sloot velen uit. De feministische theologie zoekt een werkwijze die niemand uitsluit en dit vat 

ik, in het spoor van theologe Elisabeth Schussler Fiorenza, breed op. Volgens haar gaat het 

niet alleen om bevrijding van onderdrukking op basis van gender of sekse. Het binnen de 

feministische theologie veel gebezigde concept patriarchaat vervangt zij door „kyriarchaat‟.6 

In deze term komt naar voren dat het om de verhouding van heer en knecht gaat, om 

machtsverhoudingen, en die kunnen te maken hebben met gender, klasse, etniciteit of ras of 

een combinatie van deze factoren. 

 

De vraag dringt zich op of ervaringen van vrouwen in Latijns-Amerika anders zijn dan die van 

vrouwen in andere delen van de wereld en of ervaringen van vrouwen veel verschillen van 

die van mannen. Zijn er exclusief vrouwelijke beelden van Maria of zijn er exclusief Latijns-

Amerikaanse beelden van Maria? Lopen overeenkomsten en verschillen niet veeleer door 

alle werelddelen en door de seksen heen? Allemaal zeer geldige vragen. De studie van 

Frederiks en Brinkman is echter voor mij aanleiding voor verder onderzoek en daarom 

beperk ik mij als vervolg op die studie, en gestimuleerd door mijn eigen interesses, hier tot 

                                                
5
 Nunes, p. 16. 

6
 Schussler Fiorenza, p. 8. 
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ervaringen van vrouwen in Latijns-Amerika of van Latijns-Amerikaanse afkomst van de 

eerste of tweede generatie in de VS.  

 

Opbouw van de scriptie 

Het christendom, en daarmee Maria, is in een context van verovering naar Latijns-Amerika 

gekomen. Dat continent was vanzelfsprekend geen tabula rasa maar had een eigen 

geschiedenis met eigen religies. Welke religies waren aanwezig en welk christendom kwam 

er met de Spaanse en Portugese conquistadores mee? Wat bracht deze vaak gewelddadige 

ontmoeting, welke thema‟s kwamen er uit naar voren? Omdat ik veronderstel dat de beelden 

die vrouwen nu hebben, historisch verankerd zijn in eerdere tijden, richt ik mij in hoofdstuk 2 

op deze vragen. Daarna ga ik in hoofdstuk 3 op zoek naar de specifieke beelden die 

vrouwen uit de twee onderzoeksgroepen van Maria hebben, te weten de vrouwen bij de 

schrijn van Maria van Urkupiña in Bolivia en een groep Mexicaans-Amerikaanse vrouwen in 

de VS. Welke beelden komen tevoorschijn uit de onderzoeken van Rodriguez en Derks? In 

hoofdstuk 4 laat ik Latijns-Amerikaanse feministisch theologen of feministisch theologen 

afkomstig uit Latijns-Amerika aan het woord; daarom sta ik in dit hoofdstuk ook kort even stil 

bij de feministische theologie in Latijns-Amerika. Daarna bespreek ik wat feministisch 

theologen over Maria in het algemeen schrijven en over Maria van Guadalupe en Maria van 

Urkupiña in het bijzonder. Ook hier stuit ik op een probleem: er lijkt een lacune te zijn in de 

theologische reflectie op Maria van Urkupiña, in ieder geval in het Engels. Er zijn wel 

antropologische onderzoeken in het Engels verschenen die laten zien hoe vrouwen Maria 

van Urkupiña ervaren. Omdat uit het onderzoek van Derks een ander Mariabeeld naar voren 

komt wil ik haar studie toch gebruiken ondanks het gemis aan theologische reflectie op Maria 

van Urkupiña. Ik kan immers wel bekijken of de interpretaties van Maria van Urkupiña van 

vrouwen terugkomen in de literatuur over Maria in het algemeen. In hoofdstuk 5 leg ik de 

beelden uit de literatuur en de beelden van de vrouwen uit de onderzoeken van Rodriguez 

en Derks naast elkaar. Tot slot zal ik in hoofdstuk 6 antwoord geven op de volgende vragen: 

welke beelden hebben vrouwen uit de onderzoeken van Rodriguez en Derks van 

respectievelijk Maria van Guadalupe en van Maria van Urkupiña en passen deze beelden in 

de algemene trend van interpretaties van vrouwen van Maria zoals deze uit de literatuur naar 

voren komt. 
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2. UIT DE GESCHIEDENIS 

2.1. INLEIDING 

Mijn onderzoek behelst de laatste decennia, waarom dan een historisch perspectief? In de 

literatuur die de basis vormt voor mijn onderzoek, komt steeds weer dat religieus historische 

perspectief terug. Auteurs7 wijzen voortdurend op de tijd van voor de verovering van Latijns-

Amerika en de verovering zelf. Derks bijvoorbeeld ziet veel elementen van de voorchristelijke 

religie uit de Andes terug in de Mariadevotie van onze tijd.8 Het is dus goed om, als we willen 

bekijken welke beelden vrouwen nu in Latijns-Amerika hebben van Maria en welke factoren 

een rol spelen bij deze beeldvorming, op deze plek terug te kijken in de geschiedenis. Omdat 

de studies van Rodriguez en Derks de basis vormen voor mijn onderzoek, beperk ik me in dit 

hoofdstuk tot Mexico en de Andes, de oorsprong voor de verschijningsverhalen van Maria 

van Guadalupe en Maria van Urkupiña. De blik in de geschiedenis laat kort zien welke 

religies er waren in Mexico en in de Andes voordat het christendom zijn intrede deed, welk 

christendom de Spanjaarden9 naar Latijns-Amerika brachten en welke religieuze elementen 

betreffende Maria naar voren kwamen uit de ontmoeting tussen inheemse religies en 

christendom, oftewel: wat was er inheems aanwezig, wat kwam er uitheems en welk 

inculturatieproces vond plaats. 

2.2. INHEEMS: GODINNEN BIJ AZTEKEN EN INCA’S 

Met de komst van de Spanjaarden eind vijftiende eeuw begon de vernietiging van hele 

culturen en bevolkingsgroepen in Latijns-Amerika. De conquistadores gingen meestal niet 

zachtzinnig te werk en waren gericht op verovering van het land en kerstening van de 

bevolking met als gevolg dat de pre-Spaanse religies grotendeels verdwenen of ondergronds 

gingen en dat er een enorme ideologische, emotionele en sociale verandering plaatsvond.10 

Toen Columbus en na hem Cortes en Pizarro voet aan wal zetten waren er talrijke inheemse 

volkeren, in de literatuur meestal aangeduid met de term indianen/inheemsen, die veelal 

grofweg onderverdeeld worden in nomadische groepen, landbouwgroepen die sedentair 

leefden en hoog-ontwikkelde groepen zoals de Azteken in Mexico, de Inca‟s in Peru en de 

Maya‟s in Yucatan, die op hun beurt weer andere gemeenschappen aan zich onderworpen 

hadden.11 De nomadische groepen verdwenen grotendeels na de verovering door de 

Spanjaarden. Over de sedentaire groepen is nauwelijks materiaal beschikbaar. Alleen van 

                                                
7
 Onder andere Servitje Montull, p. 233; Marcos, p. 32, 36; MacCormack, p. 55.  

8
 Derks, p. 43, 45, 81. 

9
 Latijns-Amerika werd veroverd door Spanje en Portugal maar omdat het bij de Andes en Mexico 

alleen om Spanje gaat, spreek ik vooral over Spanjaarden. 
10

 Servitje Montull, p. 234. 
11

 Parratt, p. 18-19, Hastings, p. 330. 
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de hoog-ontwikkelde groepen zijn bronnen bewaard gebleven. Deze hoog-ontwikkelde 

beschavingen kenden een pantheon aan goden waarin de Zonnegod de belangrijkste plaats 

innam met daarnaast aardegodinnen en moedergodinnen. Al deze groepen gingen in de 16e 

eeuw op een of andere manier een interactie aan met de Spanjaarden en hun religieuze 

ideeën werden beïnvloed door de religie van de veroveraars en vice versa.  

Latijns-Amerika is een groot continent en er zijn alleen al in onze tijd veel verschillen tussen 

de diverse landen, op cultureel, sociaal, politiek, economisch en religieus gebied. Die 

verschillen waren er ook in de tijd voor de verovering. Op deze plek kan ik deze diversiteit 

geen recht doen maar ik wil proberen enige lijnen te trekken en gemeenschappelijke 

kenmerken of enkele belangrijke aspecten naar voren te halen. In het besef dat we niet 

moeten generaliseren kunnen we misschien wel bruikbare informatie vinden voor de 

achtergrond van beelden die vrouwen in Latijns-Amerika nu hebben van Maria. Omdat alleen 

met betrekking tot de goed georganiseerde groepen zoals boven beschreven, bronnen 

bewaard zijn gebleven zal ik mij noodzakelijkerwijs op deze groepen richten. Onderstaande 

beschrijving is dus zeker niet volledig en beoogt dat ook niet te zijn, maar belicht vooral die 

aspecten van de religie van de inheemse bevolking die voor de latere Mariadevotie van 

belang lijken te zijn.  

 

2.2.1. Azteken in Mexico 

 

De Azteken heersten na allerlei veroveringen over de bevolking van centraal Mexico. Hun 

taal was het Nahuatl, dat ook een geschreven vorm kende. Volgens Rodriguez zijn in de 

huidige culturele verwachtingen voor en van vrouwen in Mexico (en van Mexicaans-

Amerikaanse vrouwen waar zij haar onderzoek op richt) nog steeds de Azteekse modellen 

terug te zien.12 Rodriguez kenmerkt de wereldvisie van de Azteken onder andere als volgt. 

De aarde is door God aan mensen gegeven. De Azteken gaan uit van de groep en 

gemeenschappelijk denken waarbij de redding van de groep centraal staat. Alle leven is 

bovendien dualistisch van nature en ook de taal laat dualisme zien: twee woorden vormen 

een eenheid, bijvoorbeeld de wereld is hemel en aarde of de mens is het gezicht en het 

hart.13  

De Azteken vereerden vele goden en godinnen met als belangrijkste god de Zon, voor wie 

mensenoffers noodzakelijk waren.14 De godinnen van de Azteken waren zowel koesterend 

als afschrikwekkend. Een belangrijke godin was Coatlicue, weergegeven in een weinig 

moederlijk maar eerder vreesaanjagend beeld, zo schrijft Linda Hall, een historicus die de 

                                                
12

 Rodriguez, 1994, p. 1. 
13

 Rodriguez, 1994, p. 8. 
14

 Hastings, p. 331. 
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verering van Maria in de Spaanstalige wereld onderzocht. Coatlicue werd onder andere 

afgebeeld met twee slangen uit haar nek die twee stromen bloed zouden symboliseren die 

ontsprongen waren na onthoofding. Als ketting draagt zij handen en harten met een schedel 

in het midden. Haar handen zijn de klauwen van een vogel en haar voeten de poten van een 

jaguar.15 Verder was er de liefdesgodin Chalchihuitlicue, metgezel van Tlaloc. Zij had de 

verschijning van een mooie vrouw en symboliseerde vruchtbaarheid en regen maar ook 

overstromingen.16 Heuvels waren belangrijke plaatsen in de pre-Spaanse religies, daar 

werden vaak de goden vereerd, zoals op Tepeyac, geassocieerd met Moeder Aarde en 

verschillende godinnen van zon en maan, en op Totoltepec, gewijd aan de oude godin 

Toci.17 Op Tepeyac werden verschillende godinnen vereerd, waarvan Tonantzin de meest 

genoemde is. Volgens Hall zou het ook kunnen zijn dat Tonantzin, in Nahuatl „onze vereerde 

moeder‟, een titel was die de monniken en hun bekeerlingen zelf aan de Maagd Maria 

gaven. De term lijkt een algemene verwijzing te zijn naar andere aardegodinnen die ook aan 

Maria gegeven werd.18 Omdat de meesten19 van de auteurs die ik gebruik voor mijn 

onderzoek Tonantzin interpreteren als aparte moeder- of aardegodin en haar verering onder 

andere op de Tepeyac localiseren, hanteer ik in het vervolg de naam Tonantzin voor de 

godin die Maria van Guadalupe voorging op de Tepeyac. Hoe het verder ook zij, over het 

algemeen kunnen we concluderen dat de Azteekse godinnen ambivalent zijn: zij hebben 

koesterende én angstaanjagende eigenschappen.  

 

2.2.2. Inca’s in de Andes 

 

De Inca‟s hadden in de 13e en 14e eeuw de Andes-regio veroverd. Hun taal was het 

Quechua en hun hoofdstad Cuzco. Een zeer heilige plek in de Andes was het meer Titicaca. 

De belangrijkste godheid van de Inca‟s was de Zon20 maar door de hele Andes heen werd 

ook Pachamama vereerd, Godin van de aarde, Moeder Aarde. Pachamama was net als alle 

andere goden in de Andes, en net als de goden bij de Azteken, onafhankelijk van andere 

goden; zij handelde dus zelfstandig en zij had goede en slechte eigenschappen.21 Ook in de 

Andes speelden heuvels een grote rol; daarnaast waren rotsen belangrijk.22 Andere 

belangrijke elementen waren: alcohol in religieuze vieringen, een restant van de pre-Inca 

religies; vruchtbaarheid, ervaren als voortplanting en voorspoed; dans als onderdeel van de 
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verering van de goden. 23 De gelovigen kenden feesten volgens een agrarische kalender.24 

Een uitwisseling van voorwerpen tussen gelovige en godheid was een algemeen 

verschijnsel, zo probeerden gelovigen het leven te verbeteren.25  

 

2.3. UITHEEMS: MARIA UIT EUROPA 

 

2.3.1. Spanje in de 16e eeuw 

 

Latijns-Amerika werd niet in één keer onder de voet gelopen door de Spanjaarden; de 

verovering was een geleidelijk proces. Columbus landde in 1492 op één van de Caribische 

eilanden. Hernan Cortés begon in 1519 de verovering van het vaste land van Mexico en van 

daaruit verspreidden de conquistadores zich over Zuid-Amerika. Pizarro viel in 1532 Peru 

binnen. Brazilië kwam in handen van de Portugezen in het begin van de zestiende eeuw. 

Toen Columbus uit Europa wegvoer stond Spanje, onder leiding van de katholieke koningen 

Isabel I van Castilië en Ferdinand II van Aragon, op een hoogtepunt van zijn macht.26 In die 

samenleving speelde Maria een belangrijke rol. Isabella en Ferdinand legden een sterke 

Mariadevotie aan de dag en er was geen sprake van een scheiding van kerk en staat; 

integendeel, de belangen van kerk en staat vielen samen. De paus gaf de koningen van 

Spanje en Portugal bovendien de verantwoording voor evangelisatie van het nieuw ontdekte 

land plus het recht om bisschoppen te benoemen.27 Spanje voelde zich Gods speciale 

land.28 Welk christendom namen de veroveraars, de conquistadores mee naar Latijns 

Amerika en welke rol speelde dit christendom in de veroveringen?  

 

2.3.2. Spanjaarden en Maria 

 

Isabella van Castilië was zeer toegewijd aan Maria net als Columbus die zij op pad stuurde 

naar de nieuwe wereld; ook voor de andere veroveraars speelde Maria een grote rol. Voor 

de Spanjaarden was Maria verbonden met de Reconquista, de herovering van het Iberisch 

schiereiland op de moslims die er in de achtste eeuw de macht hadden gegrepen. Isabel en 

Ferdinand namen in 1492 Granada, het laatste islamitische bolwerk, in met een kruis en 

beeld van Maria in de handen.29 De Mariadevotie vierde hoogtij in de Middeleeuwen, een tijd 

waarin mensen vaak geplaagd werden door allerlei ziektes en oorlogen en graag hun 
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toevlucht zochten bij Maria als helpende moeder. Waar de moslims verjaagd waren, werden 

kerken gebouwd, vaak gewijd aan Maria. Wie kon er beter met Columbus meegaan dan 

Maria die ook nog eens als Stella Maris juist zeelieden beschermde. Zij had in de ervaring 

van de Spanjaarden de legers bijgestaan in hun strijd tegen de moslims en zou hen ook in 

de nieuwe wereld bijstaan. Maria die tegelijkertijd liefhebbend en koesterend is én haar 

legers in de strijd aanmoedigt en versterkt.30 Columbus nam de intense devotie van Maria 

mee de oceaan over. Hij bad vaak tot Maria, zijn vlaggenschip heette Santa Maria, zijn hele 

reis stond onder de beschermende mantel van Maria en veel eilanden die hij aandeed, zijn 

naar Maria genoemd. Ook Cortes en Pizarro legden een grote Mariadevotie aan de dag.31 

 

De conquistadores vochten voor land, macht, glorie, goud en zilver maar zeker ook voor het 

christendom en om de inheemse bevolking christen te maken.32 Voor de inwoners van het 

Iberisch Schiereiland waren beelden van Maria heel belangrijk en zij namen dan ook vele 

beelden van Maria mee naar het voor hen nieuwe land. Die beelden lieten zij overal in 

Latijns-Amerika achter.33 De Spanjaarden brachten, volgens Hall, “de maagd Maria als 

religieus idee, psychologische constructie en fysiek beeld naar hun Nieuwe Wereld”.34 Dus er 

kwam een christendom naar Latijns-Amerika dat veelal om Maria draaide en waar de 

Mariadevotie met al zijn Mariabeelden een grote rol speelde. Net als op het Iberisch 

schiereiland bij de Reconquista werden ook in Latijns-Amerika inheemse religieuze plekken 

veroverd en daarna aan Maria gewijd. 

 

2.4. INCULTURATIE: MARIA VERBONDEN MET INHEEMSE GODINNEN 

 

2.4.1. Verovering 

 

De eerste stap van Columbus op Latijns-Amerikaanse bodem had voor dit continent grote 

gevolgen. Een tijd van vernietiging brak aan. De rijken van de Azteken en Inca‟s gingen 

verloren en driekwart van de bevolking van Latijns-Amerika vond de dood in de 16e eeuw. 

Oorzaken waren oorlogen, epidemieën, onderdrukking, dwangarbeid, slavernij en 

alcoholgebruik.35 Dit alles werd gelegitimeerd door de pauselijke bul uit 1493 die de invasie 

het karakter gaf van evangelisatie.36 Deze bul werd zeer serieus genomen door de leiders en 

rechtvaardigde hun verovering; de realiteit lijkt echter te zijn dat de conquistadores zelf meer 
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een bende avonturiers waren. Dit sloot overigens hun toewijding aan religie en in het 

bijzonder aan Maria niet uit.37 

 

Cortes kon de Azteken in Mexico in 1519 op vrij eenvoudige wijze overwinnen. Er was al 

onrust onder de bevolking die eerder door de Azteken was onderworpen. Voor sommigen 

betekende de verovering door de Spanjaarden bevrijding van de dominantie van de Azteken. 

Daarnaast was er voorspeld dat de Azteekse beschaving in dat jaar tot een einde zou komen 

en dat dit einde zou samenvallen met de komst van de god Quetzalcoatl vanuit het Oosten in 

een lange blonde persoon met blauwe ogen. Cortes voldeed aan deze omschrijving, kwam 

uit het Oosten en werd begroet als Quetzalcoatl.38 Het was een warm onthaal maar het werd 

een ontmoeting tussen twee totaal verschillende culturen en het werd geen prettige 

confrontatie; daar waren de Spanjaarden niet op uit. Het ging hen om verovering en 

kerstening. Bij kerstening was toendertijd geen plek voor de inheemse religie; deze moest 

dan ook verdwijnen. Rodriguez wijst erop dat de culturen zo verschillend waren dat er 

eigenlijk nauwelijks te communiceren viel.39 Alle sociale, politieke, economische en religieuze 

structuren werden vernietigd. De inheemse bevolking bleef achter in een staat van onmacht, 

hulpeloosheid, angst, woede, zelfhaat en met het gevoel dat hun goden hen verlaten 

hadden. Zij werden gedwongen voor de Spanjaarden te werken. Daarbij kwam de dwang 

van de Spanjaarden om het christelijke geloof aan te nemen, vaak via Maria.  

De verovering van het Andesgebied verliep minder eenvoudig omdat daar meer verzet 

geboden werd. Het gebied was voor de Spanjaarden minder toegankelijk40 en de 

Spanjaarden hadden te maken met interne strijd.41 Toch trok ook hier uiteindelijk de 

inheemse bevolking aan het kortste eind.  

 

2.4.2. Kerstening 

 

Het christendom dat zich in Latijns-Amerika ontwikkelde was katholiek, maar vooral gevormd 

door een soort heilig imperialisme, een overtuiging van voorbeschikking, gelegitimeerd door 

het padroado.42 De inheemse bevolking was in Mexico nog wel bereid om het christelijke 

geloof te aanvaarden. Hun leider had immers Cortes als de god Quetzalcoatl begroet en 

bovendien had de Spaanse Kroon de macht gekregen. Daarom was het vrij logisch dat de 

religie van de nieuwe machthebbers de eigen verering van de Zon zou vervangen, zeker 
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gezien de nauwe band tussen religie en macht die er ook in het Mexico van voor de invasie 

was.43 In de Andes-regio ging de overgang naar het christendom minder soepel omdat het 

langer duurde voor de Spanjaarden het gebied en de bevolking onder controle hadden.44 Bij 

de kerstening speelden materiële Mariabeelden een grote rol. Zij vormden een vehikel om 

het christendom te onderwijzen maar waren ook een middel voor de indianen om het nieuwe 

geloof te accepteren omdat zij in Maria hun eigen godinnen terugzagen.45 

 

2.4.3. Een Mariaverschijning in Mexico 

 

Midden in alle tumult, veroveringen, onderwerpingen, „clash of cultures’46 meldde Juan 

Diego, een arme boer die kort tevoren christen was geworden, in 1531 dat hij Maria had 

gezien. Het verhaal zoals dat is overgeleverd, is in het kort als volgt: Maria droeg Juan Diego 

op de bisschop te vragen op de Tepeyac een kapel te bouwen ter ere van haar. De bisschop 

vertrouwde het verzoek in eerste instantie niet en stuurde Juan Diego weer weg. Dat 

gebeurde zo nog twee keer. Toen droeg Maria hem op bloemen te plukken op de top van de 

Tepeyac (buiten het bloeiseizoen), zo gaat het verhaal verder. Diego ging weer op weg naar 

de bisschop, deed nog een keer zijn verhaal en opende zijn mantel om de bloemen te laten 

zien en te geven. Op dat moment verscheen op zijn mantel de afbeelding van Maria. Dit 

overtuigde de bisschop en hij liet de kapel bouwen.47  

Wat opvalt, is dat Maria in het verhaal verschijnt op de voor de inheemse bevolking 

belangrijke religieuze heuvel Tepeyac, waar Tonantzin, een moedergodin, vereerd werd. 

Verder spreekt zij Juan Diego in zijn eigen taal aan. Rodriguez bespreekt het verhaal vanuit 

het perspectief van de Nahuatl, de inheemse bevolking. Zij noemt enkele aspecten die voor 

hen herkenbaar zijn. In de vertelling, aldus Rodriguez, associeert Maria zichzelf met „de ware 

God voor wie men leeft‟, een uitdrukking waarmee de Nahuatl hun goden aanspraken. Ook 

noemt zij zich „altijd maagd‟ en maagdelijkheid was van belang voor zowel mannen als 

vrouwen bij de inheemse bevolking. Volgens de vertelling hoorde Juan Diego muziek. 

Muziek, zo stelt Rodriguez, was de ene helft van de duale uitdrukking van waarheid en 

schoonheid. Muziek en bloemen samen gaven de aanwezigheid van het goddelijke aan. 

Maria sprak vanuit het Oosten van waar de zon, het leven komt. Zij was vol van de stralen 

van de zon, voor de inheemse bevolking symbool van God. Ook wijst Rodriguez er tenslotte 

op dat Maria zich bekend maakte met namen die de Nahuatl aan hun goden gaven zoals de 

Moeder van God, de Moeder van de Gever van Leven, De Moeder van de Ene die de zon en 
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de aarde maakt.48 Al deze elementen maakten dat de Azteken de verschijning in hun eigen 

termen konden ervaren. Maria vroeg Juan Diego aan de bisschop te vragen een heiligdom 

voor haar te bouwen. De bisschop, een Spanjaard, was overtuigd dat Maria dit vroeg toen hij 

haar verschijning op de mantel van Juan Diego zag. Toen de Spanjaarden Juan Diego naar 

de naam van de Maagd vroegen, kregen zij te horen dat zij zich Tlecuauhtlacupeuh noemde, 

wat zij verstonden als Guadalupe, in analogie naar Maria van Guadalupe in Spanje die zij 

kenden. Zo konden ook de Spanjaarden de verschijning van Maria op Tepeyac binnen hun 

eigen paradigma interpreteren. In het Nahuatl betekent Tlecuauhtlacupeuh „zij die komt 

aanvliegen van de plaats van het licht als een adelaar van vuur.‟ De plaats van het licht was 

de verblijfplaats van de goden en de adelaar was een teken van de goden,49 nog meer reden 

voor de oorspronkelijke bewoners om de verschijning in hun eigen termen interpreteren. 

Beide groepen, inheemse bevolking en Spanjaarden, hoorden wat zij konden verstaan en 

kenden.50 Zowel de inheemse bevolking als Spanjaarden en Creolen (van Spaanse afkomst 

maar in Latijns-Amerika geboren) konden zich vinden en konden verenigd worden in de 

verering van de Maria van Guadalupe.51 De verschijning van de Maagd van Guadalupe 

betekende voor de inheemse bevolking van Mexico dat Maria hen en in hen het hele Latijns-

Amerikaanse volk adopteerde als een moeder. De gebeurtenis “[…] laat de integratie van 

Maria zien, van wie de verschijningen tot een andere culturele wereld behoren, in de 

inheemse realiteit van Latijns-Amerika”, aldus de twee Braziliaanse feministisch theologes 

Ivone Gebara en Maria Clara Bingemer.52 

 

Het verhaal van de verschijning van Maria van Guadalupe laat goed zien hoe het 

christendom wortel schoot in het veroverde Latijns-Amerika. Maria verscheen aan een 

indiaanse boer die christen geworden was, de armste van de armen in die tijd; hij werd 

gezien door haar, zij noemde hem zelfs Juanito, een verkleinwoord dat nabijheid suggereert. 

Maria, die aan de zijde van de veroveraars was gekomen, koos volgens het verhaal voor de 

armen, onderdrukten, de inheemse bevolking. Het verhaal van de verschijning van Maria op 

de heuvel Tepeyac waarin zij zoveel van hun eigen religie herkenden, maakte (de vaak 

gedwongen) bekering tot het christendom voor de indiaanse bevolking emotioneel 

acceptabel.53 Voor de originele bewoners zat na de verovering van hun land en de 

omverwerping van hun sociale, religieuze, politieke en economische structuren niet veel 

anders op dan zich aan te passen aan de overheersers en de dominante cultuur. Dat ging 
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gepaard met een proces van inculturatie waarin zij hun eigen goden en manier van verering 

integreerden in de hun opgelegde religie. De verering van de moedergodin, algemeen bij de 

inheemse bevolking, en de verering van andere godheden vermengden zich met elementen 

die de conquistadores mee hadden gebracht. Na een tijd had er een integratie 

plaatsgevonden van de grote godheden van de indianen in het christendom.54 Inheemse 

kunstenaars gingen beelden van Maria maken waar zij inheemse elementen in verwerkten, 

wat bij de missionarissen het wantrouwen op riep of er niet „verborgen heidense 

boodschappen‟ in werden getoond.55 De missionarissen probeerden de inheemse 

moedergodin steeds te vervangen door Maria om idolatrie te voorkomen.  

 

2.4.4. Een Mariaverschijning in de Andes  

 

Ook in de Andes kwam Maria met de veroveraars mee, in dit geval met Pizarro en zijn 

manschappen. Omdat de verovering van dit gebied moeizamer en langzamer ging, bleven 

hier pre-Spaanse elementen duidelijker zichtbaar; ook hier ontwikkelde zich een inheems 

christendom, net als in Mexico. Kerken en kapellen werden op inheemse heilige plaatsen 

gebouwd en werden zo geassocieerd met representaties van het machtige en heilige in de 

Andes.56 Zo werd het voor de Inca‟s en voor de door hen recent onderworpen bevolking zeer 

heilige Titicacameer een plaats van verering van Maria, de Maagd van Copacabana. 

 

In de 17e of 18e eeuw57 ontstond in het huidige Bolivia een claim van een Maria-veschijning. 

Een indiaans herdersmeisje, zo vertelt de traditie, zag haar buiten Quillacolla. Het meisje 

hoedde de schapen op een heuvel dicht bij de Qotabron, een heilige plaats voor de indianen. 

Zij kreeg regelmatig bezoek van een vrouw met kind. Ze speelden en praatten uren samen. 

Haar ouders, de parochiepriester en buren wilden deze mysterieuze vrouw en kind graag 

ontmoeten en gingen met het meisje naar de heuvel. Het meisje riep toen zij bij de heuvel 

kwamen „orqupina‟, Quechua voor „ze is al op de heuvel‟. Maar toen iedereen op de heuvel 

aankwam was er niemand meer. Wel vonden ze de afdruk van de vrouw en het kind op een 

steen, die naar de kerk in de stad werd gebracht. De cultus van de Maagd van de heuvel, 

later bekend als Maagd van Urkupiña, werd een traditie onder de indiaanse bevolking van 
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Cochabamba. De Maagd was verschenen als mestiza58-Maagd aan een indiaans meisje bij 

de Qotabron, een integratie van inheemse en christelijke elementen.59 

 

De inheemse bevolking zag in Maria de verering terug van Pachamama, de Andesgodin van 

de aarde.60 Deze verering werd geïntegreerd in vele lokale en regionale cultussen van Maria. 

Veel afbeeldingen van Maria laten elementen zien die direct te relateren zijn aan inheemse 

uitingen van het heilige. Een voorbeeld is het kleed van Maria in de vorm van een driehoek 

die teruggrijpt op bergen, heilige plaatsen bij de Inca‟s, gerelateerd aan Pachamama. Soms 

is Maria in de berg zelf afgebeeld.61  

 

Hall merkt op dat de ruime verspreiding van heilige plekken en objecten en de ruigheid van 

het Andesgebied ervoor zorgden dat inheemse religieuze praktijken makkelijker bleven 

voortbestaan. Zij geeft het voorbeeld dat de Aymara (bevolkingsgroep in die regio) naar 

Copacabana komen, daar naar de kerk gaan maar daarna hun eigen rituelen uitvoeren op 

een eigen plek onder de berg bij het meer.62 Wat we steeds terug zien is dat de inheemse 

bevolking, zowel de Inca‟s als de Azteken (plus de eerder door hen onderworpen groepen), 

het christendom overnam van de conquistadores en missionarissen maar dat zij eigen 

elementen behield of christelijke aspecten vanuit hun eigen religieuze ideeën interpreteerde 

zodat er zich Latijns-Amerikaanse vormen van christendom ontwikkelden.  

 

2.4.5. Maria geaccepteerd 

 

Er is niet één consistent beeld van Maria naar Latijns-Amerika gekomen en het idee van 

Maria dat in Latijns-Amerika ontstond in de ontmoeting tussen Spanjaarden en Portugezen 

aan de ene kant en inheemse bevolking aan de andere kant is dan ook zeer divers. Immers, 

in Latijns-Amerika bestonden al sterke noties van het heilige vrouwelijke, verschillend per 

regio en de christelijke theologie wat betreft Maria was misschien wel een eenheid maar de 

volksdevotie was dat niet.63 Die volksdevotie van Maria uit Spanje en Portugal in al haar 

vormen vermengde zich met alle verschillende aanwezige religieuze uitingsvormen en 

ideeën in Latijns-Amerika.  

De acceptatie en integratie van Maria was (en is) een eeuwenlang en dynamisch proces. 

Velen zullen voor het oog christelijk geworden zijn maar zullen trouw aan hun eigen religie 
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(of aan elementen daaruit) gebleven zijn.64 Na alle verschrikkingen van verovering en ziektes 

was Maria als moeder of als helpster voor het volk mogelijk wel heel aantrekkelijk. De 

gevoelens zullen echter ambivalent geweest zijn want Maria kwam wel met de overwinnaars 

mee.65 Respect voor Maria zal dan ook strategisch handig geweest zijn als je iets van de 

Spanjaarden wilde. De missionarissen, onder andere de Franciscanen die zeer gewijd waren 

aan Maria, brachten Maria als nederig, dichtbij, liefhebbend, menselijke moeder, een 

aantrekkelijk beeld.66 Misschien wel aantrekkelijker dan de eigen godinnen die naast 

koesterend toch ook afschrikwekkend waren.  

 

De cultus van Maria vond ingang in het veroverde land. Bij de kerstening van de inheemse 

bevolking maakten de Spanjaarden ook gebruik van processies, feesten, dans en drama, 

daarbij aansluitend bij de gebruiken en feesten van de indiaanse bevolking. Deze konden 

door de inheemsen zodanig geïnterpreteerd worden dat zij bij hun omstandigheden pasten.67  

Hall constateert dat Maria al zo‟n 70 á 80 jaar na de verovering gezien werd als bondgenoot 

van het inheemse volk dat haar op de eigen manier interpreteerde en dat haar voor de eigen 

dingen aanriep.68 Dat sluit aan bij de visie van Gebara en Bingemer dat we interpreteren 

conform onze eigen wensen en economische of ideologische belangen: “Wie de macht heeft, 

heeft altijd getracht de devotie voor Maria over te nemen en de armen te onderwerpen aan 

hun organisaties en eisen. Desondanks bewijst de geschiedenis echter dat de eigen devotie 

van de mensen, met de originaliteit van zijn religieuze expressie, altijd een manier vindt om 

in leven te blijven ondanks talloze moeilijkheden.”69  

 

In de latere onafhankelijkheidsoorlogen aan het begin van de 19e eeuw kwam Maria weer 

terug als strijdster, nu aan de kant van de onafhankelijkheidstrijders.70 Latijns-Amerika 

maakte zich los van de vroegere koloniale machten Spanje en Portugal maar Maria, die toch 

met de conquistadores meegekomen was, hoorde nu (ook) bij de inheemse bevolking en 

beschermde de rebellen.71 Maria van Guadalupe en Maria van Copacabana werden 

aangeroepen in de vrijheidsstrijd en werden na de oorlog symbool voor de nieuwe naties. In 

Argentinië werd Maria van Lujan, hoewel pas later, in de 20e eeuw, politiek symbool.72 Maria 

was geïntegreerd. 
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2.5. CONCLUSIE 

 

De Inca‟s en Azteken vereerden de Zonnegod maar kenden daarnaast een Grote Godin, 

Aardegodin of Moeder Aarde. Ook de andere bewoners van Latijns-Amerika vereerden 

godinnen als Moeder Aarde. De godinnen hadden allen zowel koesterende als 

afschrikwekkende eigenschappen en waren zelfstandige goden. Met de verovering van het 

continent door Spanjaarden en Portugezen werd de inheemse bevolking het christendom 

opgelegd. In dat christendom speelde Maria een heel belangrijke rol en met de Europeanen 

kwamen vele Mariabeelden en een sterke Mariadevotie naar Latijns-Amerika. De cultus van 

Maria vond ingang in het veroverde land: zij bood een aantrekkelijk beeld van troost en 

genezing, zij had kenmerken die de indianen herkenden vanuit hun eigen religies. Het gevolg 

hiervan was dat er verhalen de ronde gingen doen van Mariaverschijningen op traditionele 

heilige plekken; zij, Maria, was dichtbij in tegenstelling tot de God van de christenen en 

Christus, die toch veraf bleven voor de inheemse bevolking en die in de overdracht van de 

religie door de Spanjaarden minder aandacht kregen, gericht als zij zelf waren op Maria. De 

kerk gebruikte Maria eeuwenlang om mensen te bekeren. Bestaande praktijken werden 

opnieuw gedefinieerd, nu volgens christelijke principes. Zo konden Maria en het inheemse 

heilige vrouwelijke goddelijke op elkaar lijken qua iconografie73 en maakte dat de acceptatie 

van het christelijke geloof, via Maria, eenvoudiger. De oorspronkelijke bevolking ging zich in 

de loop van de tijd identificeren met Maria zoals Maria van Guadalupe, Maria van 

Copacabana of Maria van Urkupiña. De inheemse inwoners eigenden zich Maria toe. 
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3. BEELDEN VAN MARIA: INTERPRETATIES VAN VROUWEN 

 

3.1. INLEIDING 

 

Uit het vorige hoofdstuk wordt duidelijk dat Maria een grote rol speelde in het christendom 

dat de Europeanen naar Latijns-Amerika brachten en dat de Mariadevotie voor velen van de 

oorspronkelijke bevolking belangrijk was in hun proces van christen worden. Dat er nog 

steeds elementen van voorchristelijke religies terug te vinden zijn in de Mariadevotie van nu, 

rechtvaardigde ons „dralen‟ bij de geschiedenis. We slaan nu een hele periode over en gaan 

naar onze huidige tijd. Nog steeds is er Mariadevotie. Zo bleven er bijvoorbeeld pelgrimages 

naar Maria van Copacabana en naar Maria van Guadelalupe plaatsvinden. Maria werd op 

verschillende plaatsen een nationaal symbool, zoals Maria van Guadalupe in Mexico74 en 

Maria Lujan in Argentinië.75 Er zijn vele schrijnen van Maria in heel Latijns-Amerika waar 

mensen heen gaan. “Op het moment dat de 20e eeuw tot een eind komt en de 21e begint, 

blijft de Mariadevotie sterk als immer”, aldus Hall.76 Hieronder ga ik op zoek naar de beelden 

die contemporaine vrouwen van Maria hebben. Welke percepties hebben zij, hoe ervaren zij 

Maria? 

 

Zoals in de inleiding werd gesteld zijn er niet veel auteurs die expliciet de ervaringen van 

vrouwen beschrijven in hun relatie met Maria maar twee wetenschappers die dat wel doen 

zijn Derks en Rodriguez. Zij hebben beiden vrouwen gesproken en interpretaties en 

ervaringen gehoord van vrouwen. Rodriguez deelt haar bevindingen in in de volgende 

categorieën:  

 Maria als moeder 

 Maria als iemand tot wie gebeden wordt 

 Maria als iemand die troost en vrede geeft 

 Maria als iemand die sterk is en/of kracht geeft.  

Derks heeft een andere indeling. Zij beschrijft het grotere kader van de neoliberale politiek in 

Bolivia; daarbij komt een gewelddadig beeld van Maria naar voren. Verder geeft zij een beeld 

van de spirituele economie bij de schrijn van Maria van Urkupiña met verwijzingen naar de 

kapitalistische economie. Hierbij laat Maria zich zien als een Maria die met mensen 

samenwerkt. Tenslotte komt een wraakzuchtig beeld van Maria naar voren in het kader van 

huiselijk geweld waar veel vrouwen mee te maken krijgen. Deze beelden op een rij geeft het 

volgende: 
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 gewelddadige Maria 

 kapitalistische Maria die met mensen samenwerkt 

 wraakzuchtige Maria 

 

Voor mijn onderzoek gebruik ik de ervaringen en interpretaties van vrouwen zoals zij deze 

zelf uitspreken in de onderzoeken van Rodriguez en Derks. Deze ervaringen van de vrouwen 

die in de onderzoeken van Rodriguez en Derks naar voren komen, breng ik onder in een 

aantal categorieën die elkaar overigens niet uit hoeven sluiten: dezelfde vrouwen kunnen 

Maria op verschillende manieren interpreteren. Sommige categorieën zijn voor de 

handliggend zoals Maria als moeder, immers vrouwen geven dit zelf expliciet aan: zij bidden 

tot Maria als moeder tot moeder. Dat is niet het geval met de categorie Maria als godin. 

Vrouwen noemen Maria niet „godin‟ maar Maria lijkt voor sommige vrouwen wel als godin te 

fungeren: vrouwen bidden tot haar, vragen haar ondersteuning, zij helpt hen niet door 

bemiddeling maar als zelfstandige entiteit. Vrouwen ervaren dat Maria hen straft of hun 

echtgenoot straft, dat Maria hen wreekt bijvoorbeeld bij huiselijk geweld. Maria verschijnt aan 

vrouwen. Zij heeft onafhankelijke macht en kracht als een godheid. Juist in de wraakzuchtige 

en gewelddadige Maria uit Derks‟ onderzoek zie ik een godin terug en daarom deel ik deze 

Maria‟s in bij Maria als godin. Hoewel ik in deze scriptie op zoek ga naar immateriële beelden 

van Maria, voeg ik hier als een uitweiding ook een categorie „materieel beeld‟ bij omdat de 

materiële beelden van Maria een grote rol spelen voor de vrouwen en bij alle immateriële 

beelden die zij hebben hoort ook het concrete tastbare beeld van Maria. Ik kom zo tot de 

volgende categorieën. 

 Maria als moeder 

 Maria als bron van kracht 

 Maria als godin  

 Maria als nederige en gehoorzame vrouw 

 Maria als vrouwelijk gezicht van God 

 Maria als middelares 

 Materieel beeld van Maria 

 

Er zijn geen gegevens over een hiërarchie die vrouwen aanbrengen tussen God, Jezus en 

Maria. Noch Derks noch Rodriguez hebben dat als onderzoeksvraag. Eén vrouw geeft wel 

aan Maria boven God en Jezus te stellen en zegt zelf min of meer dat dit niet de bedoeling 

is.77 Dicht bij Maria als godin ligt wellicht de categorie van Maria als vrouwelijk gezicht van 

God; in het laatste geval is Maria geen eigenstandige godheid. Zij fungeert hier niet als 
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zelfstandige godin maar laat vrouwelijke aspecten van God zien, via haar zien vrouwen God. 

Een veelbesproken categorie is Maria als nederig, gehoorzaam en kuis. Deze Maria is vaak 

gezien als rolmodel voor vrouwen. Er was een sterke relatie tussen beelden van Maria en 

beelden over vrouwen: opofferingsgezind, gehoorzaam, nederig, dienstbaar, kuis, moeder.78 

Maar volgens Derks kijken studies die dit naar voren brengen vaak niet naar de ervaringen 

van vrouwen zelf.79 We zullen het gaan zien.  

 

3.2. BESCHRIJVING GERAADPLEEGDE ONDERZOEKEN80 

 

3.2.1. Onderzoek Rodriguez 

 

Onderzoeksvraag  

Rodriguez deed in 1994 onderzoek naar de relatie die Mexicaans-Amerikaanse vrouwen 

hebben met Maria van Guadalupe. Haar onderzoeksgroep bestond uit jonge (22-30 jaar), 

Engelsprekende rooms-katholieke vrouwen van Mexicaans-Amerikaanse afkomst, die als 

eerste of tweede generatie migranten onderdeel uitmaken van de Noord-Amerikaanse 

maatschappij. 

 

Onderzoeksmethode 

Haar onderzoeksinstrumenten waren 

 een demografische vragenlijst – hierin onderzocht zij de sociaaleconomische status 

van de vrouwen, hun participatie in culturele en religieuze organisaties en onderzocht 

zij wat vrouwen de belangrijkste religieuze feestdagen en symbolen vinden 

 geschreven reflectie – de vrouwen schreven naar aanleiding van een afbeelding van 

Maria van Guadalupe op wat zij zagen en wat Maria van Guadalupe voor hen 

betekende en alle associaties erbij 

 adjectiva-lijst – welke adjectiva van een lijst met adjectiva vonden de vrouwen van 

toepassing op Maria van Guadalupe, schriftelijk onderzoek 

 interviews – de vrouwen vertelden bij wat zij hadden opgeschreven. 

 

Onderzoeksgroep 

Er deden twintig vrouwen mee aan het onderzoek met een gemiddelde leeftijd van ruim 26 

jaar. De meesten waren getrouwd, enkelen gescheiden. De vrouwen hadden een tot vier 
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kinderen. Iets minder dan de helft van de vrouwen werkte fulltime buitenshuis, enkelen 

parttime, de anderen werkten niet buitenshuis. De banen varieerden: reisagent, 

kinderopvang, caissière, aerobicslerares, administratief medewerker, tandartsassistent, 

boekhouder, receptioniste, typiste, secretaresse. 85 procent was tweede generatie 

Mexicaans-Amerikaans en 15 procent eerste generatie. Allen waren katholiek.  

 

3.2.2. Onderzoek Derks 

 

Onderzoeksvraag  

Derks deed haar studie in Bolivia als promotieonderzoek op het gebied van de Sociale 

Wetenschappen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De ondertitel van haar 

onderzoeksverslag Power and Pilgrimage, dat in 2009 verscheen, luidt: Dealing with Class, 

Gender and Ethnic Inequality at a Bolivian Marian Shrine. Haar onderzoeksvraag was: hoe 

gaan Boliviaanse gelovigen om met ongelijkheid in klasse, gender en ethniciteit bij een 

pelgrimsplaats van Maria van Urkupiña? Een van de subvragen is: welke betekenissen 

geven pelgrims (mannen en vrouwen) aan Maria van Urkupiña en welke problemen leggen 

zij haar voor? Dit brengt ons bij het hier voorliggende onderzoek: welke beelden en 

interpretaties hebben vrouwen in Latijns-Amerika van Maria. Derks gebruikt een 

etnografische onderzoeksmethode waarbij mensen bestudeerd worden in hun dagelijkse 

context. Zij keek naar, sprak met en luisterde naar de mensen om inzicht te krijgen in hun 

gedachten, gevoelens en interpretaties.  

 

Onderzoeksmethode 

Derks heeft in 2005 elf maanden veldwerk gedaan in Quillacolla en Cochabamba in Bolivia 

en in 2007 nog eens drie maanden veldwerk op dezelfde locaties via: 

 observaties van pelgrims op verschillende plekken van de pelgrimsplaats en in 

diverse situaties 

 participatie bij activiteiten zoals de fiesta van Urkupiña, bij een dansgroep, bij 

dansprocessies, feesten in de dorpen in de regio, missen, rituelen 

 informele gesprekken in allerlei situaties en met een grote verscheidenheid van 

mensen 

 interviews met 22 Boliviaanse antropologen, historici, priesters en theologen en met 

25 Boliviaanse gelovigen 

 indexlijsten (met informatie onder andere over topografie, objecten, devotie, gebaren, 

woorden, sociaalpolitieke context) 
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 verhalen naar aanleiding van afbeeldingen van Maria; de afbeeldingen zijn 

aanleiding voor vrouwen om hun eigen te verhaal te gaan vertellen 

 verzamelen van statistische gegevens 

 literatuuronderzoek 

 onderzoeken naar sociaaleconomische achtergronden van pelgrims, motieven van 

pelgrims en hun devotiepraktijken thuis en vragenlijsten voor dansers bij de 

dansfestivals over hun motieven en ervaringen.  

 

Onderzoeksgroep 

Derks heeft 25 Bolivianen waarvan 19 vrouwen uitgebreid gevolgd. Tien vrouwen waren 

kleine handelaren bij de schrijn en de meesten behoorden tot de lagere klasse of lagere 

middenklasse. De meerderheid van deze vrouwen waren Quechua of Aymara en migranten. 

Zij waren elke dag aanwezig bij de pelgrimsplaats van Maria van Urkupiña. Derks ontmoette 

hen in haar onderzoeksperiode dagelijks. Enkele andere vrouwen ontmoette zij zeer 

regelmatig: een medisch studente, psychologiestudente en een serveerster in een bar, allen 

uit de lagere middenklasse. Nog twee andere vrouwen waren een oudere vrouw uit de 

middenklasse en een rechter uit de hoogste klasse. De vrouwen in het onderzoek hadden 

verschillende etnische achtergronden: Aymara, Quechua of mestiza. Van zes vrouwen heeft 

Derks de levensgeschiedenis verwerkt, deze vrouwen hebben een leeftijd variërend van 25 

tot 69 jaar.  

 

Derks merkt op dat haar bevindingen slechts gedeeltelijk in haar onderzoeksverslag 

gepresenteerd worden omdat ze beperkt zijn door taal en door de visie van de verteller.81 De 

werkelijkheid is te complex om in woorden te kunnen vatten en realiteit is altijd een 

geconstrueerde realiteit.82 Derks zocht niet specifiek naar ervaringen van vrouwen, zij sprak 

ook mannen in haar studie maar zij ontmoette simpelweg meer vrouwen bij de 

pelgrimsplaats, in de straten en in de kerk. Daarbij kwam dat het voor haar als jonge 

alleenstaande vrouw niet altijd eenvoudig was of zonder risico‟s om mannen aan te spreken. 

Omdat ik voor mijn onderzoek op zoek ben naar ervaringen van vrouwen is het een voordeel 

dat Derks‟ studie vooral over vrouwen gaat, hún ervaringen gebruik ik voor mijn eigen 

onderzoek.  

 

3.2.3. Verschillen tussen Derks en Rodriguez 
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De onderzoeken van Derks en Rodriguez zijn zeer verschillend en kunnen niet zonder meer 

naast elkaar gelegd worden. Zij zijn in een andere tijd en op een andere plaats uitgevoerd. 

De onderzoeksgroepen zijn niet te vergelijken. Rodriguez heeft twintig Mexicaans-

Amerikaanse vrouwen tussen de 22 en 30 jaar bestudeerd in hun relatie tot Maria van 

Guadalupe in het dagelijks leven. Derks heeft 25 Bolivianen uitgebreid gevolgd maar 

daarnaast nog vele anderen kort geïnterviewd bij hun bezoek aan de schrijn van Maria van 

Urkupiña, daarbij waren vrouwen van alle leeftijden en klassen. Ook de etniciteit van de 

vrouwen in het onderzoek van Derks kent veel meer diversiteit dan die in de studie van 

Rodriguez.  

De onderzoeksvragen variëren eveneens: Rodriguez zoekt naar de invloed van Maria van 

Guadalupe op de levens van Mexicaans-Amerikaanse vrouwen. Derks onderzoekt hoe de 

alledaagse religieuze beleving van Maria van Urkupiña verbonden is met economische 

ongelijkheid in Bolivia en tevens hoe deze verbonden is met ongelijkheden op het gebied van 

gender en etniciteit.83  

 

Keuze 

Omdat mijn doel niet is deze studies te vergelijken maar veeleer te ontdekken welke 

interpretaties vrouwen van nu in Latijns-Amerika hebben van Maria, wil ik toch deze twee 

onderzoeken gebruiken. Hun overeenkomst ligt immers juist in het feit dat zij ervaringen van 

vrouwen beschrijven en daar ben ik naar op zoek. De context van die ervaringen mag dan 

verschillend zijn, het zijn ervaringen van vrouwen met Maria. Belangrijk is zoals altijd te 

beseffen dat ervaringen context bepaald zijn. Bovendien zou in Derks‟ studie de nadruk wel 

eens kunnen liggen op de materiële verzoeken aan Maria en minder op problemen rond 

gezin die vrouwen aan Maria voorleggen omdat zij juist kijkt naar de religieuze beleving 

verbonden met economische ongelijkheid. Haar beschrijvingen van interpretaties van Maria 

bij vrouwen zijn echter een boeiende aanvulling op percepties die in andere literatuur naar 

voren komen en waar Maria voor vrouwen vooral moeder en troost is.  

 

3.2.4. Excurs: Gang van zaken rond pelgrimsplaats van Maagd van Urkupiña  

 

Omdat verschillende elementen uit de rituelen die pelgrims voltrekken bij Maria van Urkupiña 

terugkomen in het vervolg van deze scriptie, is het wellicht verhelderend om er vooraf iets 

over te vertellen. Bij de pelgrimsplaats zijn miniatuurobjecten te koop die de artikelen 

representeren die de pelgrims aan Maria vragen. Zo kun je een huis kopen, een certificaat, 

een diploma, een paspoort etc. Deze objecten, de alasitas, worden mee naar huis genomen 
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en herinneren aan de verzoeken en de beloftes die pelgrims Maria hebben gedaan. 

Daarnaast hakken pelgrims stenen uit, wat voor hen de moeite symboliseert die zij zelf 

moeten doen voor hun verzoeken aan Maria. De stenen zijn tevens het „geld‟ dat zij van 

Maria krijgen. Tijdens het jaarlijkse fiesta in augustus komen de meeste pelgrims naar Maria 

van Urkupiña. Bij de schrijn van Maria van Urkupiña werken vrouwen als sahumera, iemand 

die een zegen verkoopt. Onder andere met deze vrouwen heeft Derks intensief contact 

gehad.  

 

3.3. MARIABEELDEN VAN ENKELE VROUWEN IN LATIJNS-AMERIKA 

 

3.3.1. Maria als nederige en gehoorzame vrouw 

 

Rodriguez 

In allerlei literatuur wordt Maria gezien als nederig, gehoorzaam, onderdanig en bescheiden; 

eigenschappen die voortdurend terugkomen wanneer zij wordt gesteld als rolmodel voor 

vrouwen.84 Rodriguez merkt op dat vrouwen Maria als het ideaal voor zichzelf zien waar zij 

naar streven: als goede vrouw en perfecte moeder.85 Dat lukt hen echter niet, waardoor zij 

voor hun gevoel falen. Zij streven ernaar nederig te zijn als Maria van Guadalupe maar 

waarderen hun eigen nederigheid niet.86  

 

Derks 

Volgens Derks wordt Maria door de vrouwen bij de schrijn van Maria van Urkupiña niet 

gezien als nederig en gehoorzaam.87 

 

3.3.2. Maria als moeder88 

 

Rodriguez 

Vijftig procent van de vrouwen die Rodriguez onderzocht heeft, ziet Maria vooral en 

allereerst als moeder.89 Het verhaal van Maria van Guadalupe is, zo beschrijft Rodriguez, 

een verhaal over een zorgende God, een God die er voor mensen is; Maria van Guadalupe 

is er voor hen. Maria geeft kracht en hoop en inspireert vrouwen, zij geeft hen richting en een 

gevoel van erbij horen. Dat wordt versterkt door Maria‟s huidskleur blijkens de woorden van 
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één van de vrouwen, Ruth: “She is a symbol, just that she‟s Mexican; it‟s my culture. I love 

her and she is part of my culture. I feel proud that we have the Virgin of Guadalupe on our 

side. I think just having her the way she is, the color, and that she appeared to Juan Diego”.90 

Vrouwen bidden tot Maria van Guadalupe als vrouw tot vrouw en als moeder tot moeder.91 

Rosio vertelt: “I speak to the Virgin, you know, like as if she‟s my mother. And I speak to her 

about things with me and I pray to her, and I pray and I hope things are going to be okay, 

and if she can help me, you know.”92 Of zoals Catalina zegt: “She brings me comfort… she 

knows how I feel and I can talk to her woman to woman, mother to mother.”93  

Op de vraag waarom zij zich tot Maria van Gudadalupe richt, zegt Edyth: “Because she was 

Mexican and I‟m Mexican; because she is a woman. I think she feels, as a mother, she feels 

the things that I feel. All the pain and suffering in the world, all those things.” Op de vraag of 

Edyth denkt dat Maria haar hoort en begrijpt, reageert ze: “Yeah, certain things that are more 

female problems, I kind of pray to her more, because I think she‟ll understand more than… 

Like when the kids get to you and sometimes the husband doesn‟t understand how you get 

real tense and upset over any little thing and how you need your own piece of time for 

yourself.”94 

Uit het onderzoek van Rodriguez blijkt dat vrouwen dagelijks gesprekken hebben met Maria 

van Guadalupe, dat zij steun, troost, vrede en hulp bij haar zoeken. De gesprekken gaan 

over hun gezin en familie.95 Zij dienen verzoeken in rond kinderen, zwangerschap, huwelijk, 

familie, vrienden, echtgenoot of relaties en geloven dat Maria geeft wat zij vragen.96 Volgens 

Carolina identificeren Mexicaanse moeders zich met Maria omdat deze “understands 

everything that they are going through”.97 Maria is er voor de vrouwen en laat hen niet in de 

steek, zoals blijkt uit de woorden van Irene: “When I need someone to talk to, when I need 

help, I go to her…. When I pray to her I feel like she‟s really listening to me. I feel more at 

ease and I feel like everything is going to be all right. I don‟t think she ever turns anyone 

away.”98 Ook Yolanda geeft aan dat Maria haar nooit zal laten zitten: “I see that she‟s always 

been there for me. I‟ve never felt abandoned by her, whereas, other saints perhaps, or Jesus 
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or God I felt… I know maybe it‟s not fair to put her above God or Jesus, whatever, but 

sometimes I find myself doing that.”99 Voor haar voelt Maria dichterbij dan Jezus of God.  

Rodriguez beschrijft hoe Maria van Guadalupe waardes uitdrukt die de Mexicaans-

Amerikaanse vrouwen verbinden met hun vrouw-zijn: Maria van Guadalupe is als een 

moeder, zij heeft een bruine huid, is mestiza.100 Haar zien geeft een vredig gevoel: “When 

you look at her, you say, you feel peaceful inside. Yeah, I feel a relaxed feeling, some of my 

worries can kind of go away” (Monica).101 “It brings inner warmth to talk to another woman. It 

brings an inner warmth. With God it‟s more like a satisfaction; with a woman it‟s more like just 

talking, being able to talk with someone that had a child, that had … and it‟s more like, I don‟t 

know, gee, it‟s hard to explain….” (Catalina).102 

Maria van Guadalupe wordt door 25 procent van de onderzochte vrouwen gezien als iemand 

die troost en die vrede brengt, zoals uit de woorden van Monica blijkt. Het materiële beeld 

van Maria aanraken of zien, geeft de vrouwen een vredig gevoel.103 Troosten en vrede 

brengen past in het beeld van Maria van Guadalupe als moeder.104 Dat vrouwen Maria veelal 

als moeder zien, past volgens Rodriguez in de Latijns-Amerikaanse cultuur waarin alles 

verbonden en afhankelijk van elkaar is. De relaties tussen mensen worden weerspiegeld in 

de relatie tussen mensen en het goddelijke, zo betoogt zij: Jezus als broer, God als vader en 

Maria van Guadalupe als moeder.105 

 

Derks 

Bij Derks komt het beeld van Maria als moeder niet expliciet naar voren. Wel spreken 

vrouwen Maria van Urkupiña aan met mamita106 waaruit we misschien toch op kunnen 

maken dat zij haar als moeder ervaren. 

 

3.3.3. Maria als bron van kracht 

 

Rodriguez 

Twintig procent van de vrouwen die Rodriguez onderzocht ziet Maria van Guadalupe als 

vrouw die zelf krachtig is en die kracht geeft. Zij ervaren haar als iemand die iets bereikt 

heeft, competent is, controle en macht heeft, harmonieus is en een bron van plezier zoals uit 
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de volgende woorden blijkt.107 “She may look quiet and calm and everything, but that takes a 

lot to do. That‟s why I believe in her the way I do, because I think she‟s very strong” 

(Yolanda). “She is a strong woman, in a quiet sense, in a „I don‟t have to tell the whole world 

that I‟m strong, I know that I‟m strong but I‟m doing it for my very special reasons that if I told 

you about it you wouldn‟t understand‟ kind of thing” (Carolina).108 Maria als sterke vrouw, niet 

op een opvallende manier misschien, zo maak ik op uit de woorden van Carolina en Yolanda 

maar toch, een sterke vrouw. Maria van Guadalupe is een bron van kracht, is een vrouw die 

lijden heeft gekend en die sterk is. Zij heeft haar zoon zien lijden, maar ging daar niet aan 

onderdoor. Zij kan volgens Rodriguez een religieuze en psychologische bron zijn voor met 

name arme vrouwen die geen andere bron hebben.109 

 

Derks 

In Derks‟ onderzoek komt ook Maria van Urkupiña naar voren als bron van kracht: geloof in 

Maria geeft vertrouwen en geduld. Maria van Urkupiña en de gelovigen werken samen want 

Maria steunt de pelgrims in wat zij willen bereiken en zij geeft hen vertrouwen in hun eigen 

acties. Vrouwen hakken stenen uit in de „mijnen‟ bij de schrijn van Maria van Urkupiña en 

leveren zo een aandeel in het geheel door te laten zien dat zij moeite doen. Maria helpt hen 

verder en geeft hen kracht. Pelgrims kopen objecten die zij mee naar huis nemen en die 

laten zien dat de relatie met Maria ook thuis nog doorgaat. Zij blijft de pelgrims, ook thuis, 

kracht geven.110 Maria helpt de pelgrims om hun doel te bereiken, om hun problemen te 

formuleren. Mensen willen Maria niet teleurstellen. De miniatuurobjecten herinneren hen aan 

hun doelen. Pelgrims komen gewoonlijk na een jaar terug bij Maria van Urkupiña om alles te 

evalueren en bij te stellen met Maria als getuige.111 

 

3.3.4. Maria als middelares 

 

Rodriguez 

Maria is toegankelijk en via haar kunnen vrouwen God benaderen112, zoals Rosio het zegt: 

“She has more leverage… Well, I pray to the Virgin like I say the „Our Father‟, but I speak to 

the Virgin, you know, like as if she‟s my mother…. Okay – in school – okay, like if someone 

would ask for something to God directly, maybe he would be more stronger and say, “No, I‟m 

not going to give in to this, you do it this way”, or whatever. But then you talk to Mary to talk 
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to God, that‟s his mother and he gives in to her, you know. He has that love for her when she 

asks him for something, that he‟ll bend and he‟ll give in”.113 Maria is dus eenvoudiger te 

benaderen dan God; zij kan God als het ware ompraten en functioneert daarom ook als 

middelares tussen God en mens.114 

 

Derks 

Hier geldt hetzelfde als bij de vorige categorie: in het onderzoek van Derks komt Maria van 

Urkupiña als zelfstandige godin naar voren en niet als middelares. 

 

3.3.5. Maria als vrouwelijk gezicht van God 

 

Rodriguez 

Maria vertegenwoordigt voor sommige vrouwen God. In de woorden van Julia: “She‟s always 

been there for me, but then again she‟s always been there for God, she‟s always 

represented him. Some people don‟t like the idea or the image that portrays a woman 

representing a man, but that‟s the way it‟s always been. She‟s like an activist. Always 

representing him, because she had supposedly appeared in…115” Op de vraag welk aspect 

van God Maria representeert, gaat Julia verder: “I guess his hope for the world. He doesn‟t 

give up on it.”116  

 

Derks 

Uit het onderzoek van Derks komt Maria naar voren als een eigenstandige godheid die 

zelfstandig handelt. Pelgrims richten hun verzoeken direct tot Maria. Zij komt niet naar voren 

als vrouwelijk gezicht van God. 

 

3.3.6. Maria als godin 

 

Rodriguez 

In het onderzoek van Rodriguez blijkt niet dat de vrouwen Maria expliciet zien als godin. 

 

Derks 

Derks merkt op dat sommige pelgrims Maria van Urkupiña niet identificeren met de Maagd 

Maria, de moeder van Jezus want deze laatste is nederig en eenvoudig; dit terwijl Maria van 

Urkupiña rijk en machtig is. Pelgrims „lenen geld uit haar bank‟ door stenen uit te hakken. 
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Maria kan hen veel geven, kan straffen en belonen waaruit ook haar rijkdom en macht 

blijken. Velen ervaren Maria van Urkupiña als losstaand van God en Jezus, als op zich zelf 

staand. Een Boliviaanse antropoloog verklaart dit op grond van de prekoloniale kosmologie 

in de Andes waar sprake was van een polytheïstisch pantheon zonder hiërarchie.117 Maria 

van Urkupiña is in de ogen van de pelgrims dus rijk en machtig en Derks noemt haar dan 

ook een „kapitalistische Maria‟. De meeste pelgrims vragen haar materiële zaken: geld, een 

baan, brood, een huis. Rijken vragen statusartikelen. Pelgrims vragen meestal zaken die in 

het redelijke liggen. Ook gezondheid is een geliefd verzoek want gezondheid betekent 

kunnen werken en geld verdienen. De miniatuurobjecten die te koop zijn representeren de 

verlangde artikelen. Yomar, een 25-jarige studente medicijnen, vertelt over de stenen die zij 

uithakte en de gekochte miniatuurvoorwerpen: “The stones symbolize health, strength, and 

work, all necessary to obtain in reality what I bought in alasita. Chopping out the stones each 

year is my promise to the Virgin that I will work hard. In return she blesses my wishes.”118 

De pelgrims brengen offers aan Maria in de vorm van bloemen of kaarsen maar ook het 

uithakken van stenen wordt ervaren als offer. Deze stenen symboliseren de verzoeken die zij 

Maria doen; ze zijn als het ware het geld van Maria van Urkupiña. Het uithakken, de 

inspanning die mensen daarvoor moeten leveren, laten zien dat zij voor hun verlangens 

willen werken.119 Het is een wederkerig gebeuren: pelgrims vragen Maria iets en doen 

beloftes en Maria zal hen verhoren. Beloftes moet je houden, als je dat niet doet dan blijkt 

Maria een veeleisende godin die kan straffen en vernietigen, zo geloven de meeste 

pelgrims.120 Derks ziet daar kenmerken in terug van Pachamama, de godin uit de Andese 

kosmologie, godin van de aarde, moedergodin, een onafhankelijke godin die positieve en 

negatieve krachten heeft. In de katholieke theologie, zo stelt Derks, is Maria alleen 

bemiddelaarster tussen mens en God maar voor de pelgrims bij de schrijn van Maria van 

Urkupiña heeft zij onafhankelijke macht. Je kunt je baan verliezen, hoge rekeningen of 

schulden krijgen, te maken krijgen met misoogst, ziekte. Kortom, Maria van Urkupiña kan 

heftig straffen. Je moet dus nooit je belofte vergeten en altijd terugkomen bij Maria van 

Urkupiña. Pelgrims zijn bang voor haar woede en geweld.121 Maria fungeert dan als godin 

van wraak.  

Ook op een andere manier zien vrouwen Maria van Urkupiña als godin van wraak. In Bolivia 

is er veel huiselijk geweld. Vrouwen lijden daar onder maar niet zo passief als meestal 

gedacht wordt. Zij ervaren woede, rabia, die zij niet kunnen uiten maar die zij overgeven aan 
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Maria van Urkupiña. Zij vragen haar hun man te laten stoppen met het geweld.122 Zij vragen 

Maria niet direct om hun man te straffen, althans niet expliciet, maar zij ervaren het wel als 

straf van Maria wanneer hun man ziek wordt of andere tegenslag heeft.123 Zo is Maria van 

Urkupiña voor veel vrouwen eerder een machtige godin van vruchtbaarheid, wraak en 

gerechtigheid dan een lijdende vrouw, zo betoogt Derks.124 Meer Pachamama dan de 

nederige Maagd Maria. Zij wordt uitgebeeld als een rijke, machtige dame met gezag, met 

goud, sieraden, kroon en staf. Volgens Derks zien de vrouwen Maria als godin.125 De 

identificatie van Maria met Pachamama blijkt ook uit de woorden van Virginia, één van 

sahumeras, verkopers van zegeningen: “Virgen Maria de Urkupiña, I come to salute you, 

Mamita, to your feet, your plants, Pachamama, Holy earth, for your blessing. [….]”.126 

 

3.3.7. Excurs: materieel beeld  

 

In dit onderzoek gaan we op zoek naar immateriële beelden van Maria en wel specifiek 

beelden en interpretaties die vrouwen van deze tijd hebben van Maria van Guadalupe en van 

Maria van Urkupiña. Maar het is ook aardig om even een uitstapje te maken naar de 

materiële beelden van beide Maria‟s. Beelden zijn immers een belangrijk onderdeel van de 

Mariadevotie. Zoals Rodriguez opmerkt, is presentie en onmiddellijk contact in de 

volksreligiositeit van groot belang. Een beeld zien en aanraken is een vitaal aspect van 

volksdevotie.127 Een beeld kun je niet alleen aanraken maar ook verzorgen, je kunt de 

persoon die het beeld representeert, iets geven; in het geval van de beide Maria‟s zijn dit 

bijvoorbeeld bloemen, kaarsen, sieraden of kleding. Beelden kunnen door de straten 

gedragen worden en naar een bepaalde plek gebracht worden. Mensen zijn via het beeld 

van Maria verbonden.128 De rondgang van haar beeld maakt Maria alom aanwezig.129 Er zijn 

veel kopieën van beelden, ook van bijvoorbeeld Maria van Guadalupe. De kopieën zijn 

misschien niet gelijk aan het oorspronkelijke beeld maar zijn ook niet slechts kopieën, zij 

hebben deel aan de kracht van Maria die het „echte‟ beeld belichaamt.130 

 

Hoe zien beelden van Maria eruit? Het beeld van Maria van Guadalupe visualiseert Maria als 

een vrouw met een donkere huid die omgeven is door de zon; haar mantel is blauw, bezaaid 
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met sterren en zij staat op een wassende maan die vastgehouden wordt door een engel. 

Haar gezichtsuitdrukking is er één van vriendelijkheid, compassie, kracht. Zij is alleen; Jezus 

is niet bij haar. 

Het beeld van Maria van Urkupiña heeft appelrode wangen, een witte huid, lange krullende 

wimpers, rode lippen, donkerblond krullend haar, kleurige gewaden met glitter en borduursel, 

glinsterende juwelen en een wisselende gezichtsuitdrukking. Zij heeft altijd een staf in haar 

linkerhand en Jezus op haar rechterarm.131 Maria van Urkupiña heeft, zo schrijft Derks, 1500 

verschillende jurken en veel sieraden:132 “She loves gold and jewellery. She even collects it”, 

aldus een vrouw bij de schrijn van Maria van Urkupiña.133 Bij feesten krijgt zij een andere jurk 

aan. Zij is ijdel, houdt van sieraden en haar hobby is wandelen. Pelgrims transformeren de 

Maagd Maria tot Maria van Urkupiña, hun Maagd, waar zij een relatie mee kunnen 

hebben.134 

 

3.4. CONCLUSIE 

 

Uit de onderzoeken van Rodriguez en Derks blijkt dat Maria van Guadalupe en Maria van 

Urkupiña verschillend ervaren worden. Maria van Guadalupe is voor de vrouwen in 

Rodriguez‟ onderzoek, jonge Mexicaans-Amerikaanse vrouwen van de eerste of tweede 

generatie in de VS, veelal een moeder, die steunt, troost en beschermt. Maria van 

Guadalupe is zelf moeder net als de vrouwen; zij bidden tot haar als moeder tot moeder, als 

vrouw tot vrouw. Maria van Guadalupe is sterk en een bron van kracht want zij heeft veel 

lijden doorstaan en is toch door gegaan. Vrouwen benaderen haar vooral met thema‟s rond 
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gezin en familie. Maria van Guadalupe kan voor de vrouwen bemiddelen bij God en treedt op 

als middelares. Zij wordt soms gezien als nederig en onderdanig en kan voor vrouwen ook 

het vrouwelijk gezicht van God zijn. Maria van Urkupiña daarentegen wordt meer als 

zelfstandige godheid ervaren die de vrouwen bij de schrijn van Maria van Urkupiña in Bolivia 

ondersteunt in wat zij willen bereiken maar die hen ook straft als zij hun beloften niet houden. 

Zij kan al straffend optreden als een wraakgodin. Maria van Urkupiña heeft duidelijk twee 

kanten: ondersteunend en straffend. Gelovigen leggen vooral materiële verzoeken aan haar 

voor, zo blijkt uit het onderzoek van Derks. De vrouwen verbinden Maria van Guadalupe 

duidelijk met Maria uit de evangeliën terwijl Maria van Urkupiña door sommige vrouwen los 

gezien wordt van deze Bijbelse Maria.  
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4. REFLECTIE OP BEELDEN VAN MARIA IN LATIJNS-AMERIKAANSE 

FEMINISTISCHE THEOLOGIE  

 

4.1. INLEIDING 

 

In het vorige hoofdstuk hebben we interpretaties van Maria van Guadalupe en van Maria van 

Urkupiña verzameld, interpretaties van vrouwen zoals deze naar voren kwamen in de 

onderzoeken van Rodriguez en Derks. In dit hoofdstuk wil ik de beelden van Maria nader 

bekijken vanuit het perspectief van de (Latijns Amerikaanse) feministische theologie. Daarom 

eerst in paragraaf 4.2. kort iets over feministische theologie in Latijns Amerika. Vervolgens 

wil ik laten zien hoe enkele feministisch theologen reflecteren op Maria in het algemeen 

(paragraaf 4.3.). Daarna zal ik deze vraag toespitsen op Maria van Guadalupe (paragraaf 

4.4.) en Maria van Urkupiña (paragraaf 4.5.). Er zijn over Maria van Urkupiña alleen enkele 

antropologische studies in het Engels maar er is geen feministisch theologische studie. Ook 

het onderzoek van Derks is antropologisch.  

Over Maria van Guadalupe is wel veel geschreven, ook vanuit feministisch theologisch 

perspectief. Omdat de interpretaties van Maria van Urkupiña in het onderzoek van Derks een 

ander beeld van Maria laten zien dan die van Maria van Guadalupe in de studie van 

Rodriguez, betrek ik het antropologische onderzoek naar Maria van Urkupiña in dit hoofdstuk 

bij gebrek aan theologische studies.  

 

4.2. FEMINISTISCHE THEOLOGIE IN LATIJNS-AMERIKA 

 

De feministische theologie neemt voor haar theologiseren de ervaringen van vrouwen als 

uitgangspunt én maakt vrouwen zelf subject van de theologie.135 Volgens Schussler Fiorenza 

vertegenwoordigt elk discours politieke belangen en is elke interpretatie ingebed in sociale 

netwerken van macht en kennis die de samenleving vormen.136 De lang als universeel en 

objectief gedachte westerse manier van theologiseren137 is net zo goed in een bepaalde 

context gesitueerd. Belangrijk is dus altijd de uitgangspunten expliciet te maken. De 

feministische theologie doet dat: uitgangspunt is de ervaring van vrouwen. Deze theologie 

staat in de traditie van de bevrijdingstheologie138 en richt zich op bevrijding uit patriarchale en 

andere vormen van onderdrukking en hiërarchie. Context van de feministische theologie in 

Latijns-Amerika is voor Maria Pilar Aquino (actief met publicaties over ervaringen van Latijns-
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Amerikaanse vrouwen in kerk en theologie) die van de “kerk van Medellin139: het volk van 

God is de ware kerk, de historische dimensie van het christelijk geloof is de praxis van 

bevrijding.”140  

 

In Latijns-Amerika begon de reflectie op de bevrijdingstheologie specifiek vanuit het 

perspectief van vrouwen eind 1985 met een bijeenkomst in Buenos Aires.141 Theologe Elsa 

Tamez geeft aan dat het hierbij gaat om dagelijkse ervaringen als basis en uitgangspunt van 

theologisch werken. De theologie in het algemeen is eeuwenlang door witte mannen 

gemonopoliseerd. Ook de bevrijdingstheologie werd lang door mannen gedomineerd142 maar 

dat veranderde gaandeweg. De bevrijdingstheologie kreeg andere subjecten zoals vrouwen, 

inheemse volkeren en zwarten van Latijns-Amerika (deze categorieën kunnen 

vanzelfsprekend ook door elkaar heen lopen, bijvoorbeeld een zwarte inheemse vrouw).143 

Bevrijding bleek niet alleen een sociaaleconomisch thema maar riep ook vragen op over 

andere onderwerpen zoals onderdrukking op basis van gender of etniciteit. De feministische 

theologie kende in eerste instantie ook een dominante groep, in dit geval Europees-

Amerikaanse vrouwen. Vrouwen uit niet-westerse landen hebben er dan ook op gewezen dat 

de strijd en de ervaringen van witte westerse vrouwen niet altijd dezelfde zijn als die van 

zwarte (of) niet-westerse vrouwen. Deze laatsten hebben met meer manieren van 

onderdrukking te maken, bijvoorbeeld racisme.144 De term feministische theologie is dan ook 

voor sommige niet-westerse vrouwen een te westerse term. Zwarte vrouwen in Noord-

Amerika gebruiken liever het begrip womanist theology, Latijns-Amerikaanse vrouwen in de 

VS kiezen veelal de term mujeristatheologie, Aquino gebruikt de term Latina-theologie en 

vrouwen in Afrika de term African women’s theology. Latijns-Amerikaanse vrouwen kwamen 

in het begin van de feministische theologie niet veel aan het woord zoals uit Aquino‟s 

woorden uit 2002 blijkt: “Dertig jaar geleden was de Latijns-Amerikaanse feministische 

theologie onzichtbaar, nu zijn we er.”145  

 

De geschiedenis van Latijns-Amerikaanse vrouwen is er één van verovering, kolonisatie en 

overheersing, schrijven Aquino, Daisy L. Machado en Rodriguez in hun Reader in Latina 

feminist theology.146 Zij willen theologische reflectie inzetten voor de bevrijding van vrouwen. 
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Uitgangspunt van de feministische theologie is de bevrijding van armen en onderdrukten, 

met aandacht voor de dagelijkse praktijk en met ondersteuning vanuit bevrijdende visies en 

tradities van de christelijke religie en geloof.147 Hieronder laat ik feministisch theologen (om 

de westerse term maar te gebruiken) en met name feministisch theologen (afkomstig) uit 

Latijns-Amerika aan het woord.  

 

De feministische theologie kent verschillende stromingen en namen over de hele wereld 

zoals hierboven al kort aangegeven. Er zijn ook kleinere bewegingen te onderscheiden. 

Gloria Inés Loya, feministisch theologe, merkt bijvoorbeeld op dat Spaans-Latijnse vrouwen 

niet gehoord worden in het theologisch discours in de Verenigde Staten.148 Zij gaat dan ook 

op zoek naar een mestiza-theologie en neemt daarvoor, in de traditie van de feministische 

theologie, de ervaringen van vrouwen als basis, naast historische en culturele aspecten.149 

Nog een andere stroming is die van inheemse vrouwen in Latijns-Amerika. In 2002 vond de 

„First Indigenous Women‟s Summit of the Americas‟ plaats. Latijns-Amerika is een „baken 

van katholicisme‟, schrijft Sylvia Marcos, die onder andere werkte met inheemse vrouwen in 

Mexico, maar inheemse sociale bewegingen zoeken naar een eigen identiteit en kijken 

daarvoor naar hun tradities. Zij claimen voorouderlijke wijsheid, wereldvisie en spiritualiteit.150 

De vrouwen ervaren dat zij nu openlijk de spiritualiteit kunnen laten zien die hun voorouders 

moesten verbergen toen kerken boven op inheemse tempels werden gebouwd.151 Inheemse 

vrouwen speelden nooit een rol in het theologisch debat maar laten nu van zich horen. Zij 

ontdekken hun eigen spiritualiteit en kosmologie en bevrijden zich van kolonialisme.152  

Volgens Aquino kunnen we niet om Maria heen als we het hebben over geloofservaringen 

van Latijns-Amerikaanse vrouwen. Maria is voor hen van groot belang.153 Het kan daarom 

bijna niet anders dan dat feministisch theologen, die de ervaringen van vrouwen als 

uitgangspunt nemen, ook reflecteren op Maria. 

 

4.3. REFLECTIE OP MARIA IN HET ALGEMEEN 

  

4.3.1. Inleiding 

 

Jill Dubisch, een antropologe die onder andere onderzoek doet naar het fenomeen 

pelgrimage op verschillende plekken in de wereld, schrijft in haar artikel The many faces of 
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Mary: “We zingen „Ave Maria‟, maar wie is deze Maria tot wie wij onze stemmen verheffen?” 

Tot wie zingen we als we Ave Maria zingen? Welk beeld van Maria hebben we voor ogen als 

we ons tot haar richten of als we over haar spreken? Er zijn vele beelden van Maria, zoals 

we zagen in de onderzoeken van Rodriguez en Derks. De beelden die vrouwen van Maria 

hebben zoals deze uit de onderzoeken van Rodriguez en Derks naar voren komen, hebben 

we onderverdeeld in verschillende categorieën: moeder, Maria als bron van kracht, Maria als 

godin, Maria als vrouwelijk gezicht van God, Maria als middelares, Maria als nederige en 

gehoorzame vrouw. In de literatuur over Maria die ik voor dit onderzoek bestudeerd heb, is 

ook een andere indeling te zien: die van traditionele beelden in de katholieke traditie, 

beelden van Maria in de volksreligiositeit en „nieuwe‟, bevrijdende, beelden van Maria van 

feministisch theologen en vrouwen in vrouwengroepen.154 Deze indeling wil ik hieronder 

aanhouden omdat dit de beelden die vrouwen van Maria hebben zoals in hoofdstuk 3 

beschreven, in een breder kader kan plaatsen.  

 

4.3.2. Beelden in katholieke kerkelijke traditie: Maria als moeder en maagd 

 

Maria was, of is nog steeds, in de rooms-katholieke traditie een ambigu religieus symbool: 

vrouwen werden verhoogd in Maria maar konden niet voldoen aan het beeld, zij konden niet 

net als Maria maagd én moeder zijn.155 Paus Johannes Paulus II stelt in zijn brief Mulieris 

dignitatem Maria ten voorbeeld aan vrouwen: Maria de Maagd en Moeder Gods.156 Maria 

symboliseert als maagd en moeder het traditionele ideaal van de vrouw in de kerkelijke 

traditie. Aquino geeft dit traditionele beeld van Maria verder weer als “gehoorzaam, passief, 

nederig, onderdanig of geïdealiseerd, verhoogd, hoogste symbool van zuiverheid en 

maagdelijkheid”. Beelden die weerspiegelen hoe de patriarchale kerk naar vrouwen keek.157 

Het beeld van Maria als nederige en gehoorzame vrouw functioneerde zo als rolmodel voor 

vrouwen. In de loop der eeuwen hebben verschillende beelden van Maria beurtelings de 

overhand gehad. In de eerste tien eeuwen was dat veelal Maria als „keizerlijke moeder 

maagd met kind‟, na de 10e eeuw verschoof dat naar Maria als „gehoorzame dienstmaagd‟, 

met of zonder kind.158 De geschiedenis laat zien dat beelden van Maria kunnen wisselen en 

dat interpretaties kunnen veranderen. Is dat te zien in de literatuur, is dat te zien in de 

interpretaties uit de onderzoeken van Rodriguez en Derks? Alvorens we ons daarmee bezig 
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gaan houden, bekijken we de beelden van Maria in de volksreligiositeit en nieuwe beelden 

van Maria zoals in de literatuur besproken. 

 

4.3.3. Beelden in de volksreligiositeit: moeder, genezeres en vrouwelijk gezicht van het 

goddelijke 

 

Naast de beelden van Maria in de katholieke traditie zoals deze in de kerk gebruikt worden, 

zijn er ook de beelden die katholieke gelovigen in de volksreligiositeit hebben. Deze beelden 

hoeven niet overeen te komen. Maria heeft vaak een hoogst persoonlijke betekenis.159 Welke 

beelden van Maria uit de volksreligiositeit komen we tegen in de feministisch theologische 

literatuur? 

 

Maria betekent veel voor gelovigen; in de ontmoeting met Maria ervaren gelovigen 

mededogen, barmhartigheid, bescherming, steun, troost, onvoorwaardelijke liefde. Maria is 

voor hen troosteres, steun en beschermster.160 Volksdevotie omvat aspecten van het hele 

leven en is weinig gerelateerd aan christelijke doctrines of westerse theologie. Het is een 

“manier van interpreteren in termen van voorouderlijke culturen, christelijk geloof, historische 

situatie van onderdrukking waarin altijd de hoop op bevrijding aanwezig is”, aldus Aquino.161 

Zij signaleert in Latijns-Amerika een oude traditie die Maria vereert als de moeder van Jezus, 

als maagd en meesteres van de hemel. Maria wordt gezien als rolmodel voor vrouwen maar 

het is veelal de Maria van de traditionele mariologie, geïdealiseerd als moeder en maagd, en 

niet zo zeer Maria als vrouw, die ten voorbeeld wordt gesteld.162  

Mariadevotie is een belangrijk aspect in de geleefde religie, in de volksreligiositeit, zeker in 

Latijns-Amerika. Mario Ribas163, bevrijdingstheoloog, merkt op dat Maria weliswaar de meest 

vereerde heilige is in de volksreligiositeit, maar dat haar verering er tegelijkertijd aan 

bijdraagt dat de controle door mannen in stand blijft, juist doordat de nadruk wordt gelegd op 

de onderdanige aspecten van Maria. Veel vrouwen in Latijns-Amerika geven patriarchaat 

door én zijn er tegelijkertijd slachtoffer van; daarmee weerspiegelt het beeld van Maria het 

beeld van de vrouw, aldus Ribas.164 De traditionele rol van vrouwen wordt door de nadruk op 

de onderdanige eigenschappen van Maria, die model staat voor vrouwen, zo gelegitimeerd. 

Ribas staat niet alleen in zijn mening; meerdere auteurs, bijvoorbeeld Dubisch en Aquino, 
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signaleren een paradox: Maria is enerzijds bron van kracht en troosteres maar anderzijds 

leidt die troost af van de grotere krachten van het leven én van acties om daar verandering in 

te brengen.165 Volksdevotie kan op deze manier zowel bevrijdend zijn als onderdrukkend; het 

draagt elementen in zich die onderwerping aan de onderdrukker legitimeren.166  

 

Een ander aspect van Maria dat in de volksdevotie naar voren treedt, is dat Maria geneest 

en wonderen doet. Dat blijkt uit de talrijke votieven bij Mariaschrijnen en -beelden in kerken. 

In het Nieuwe Testament, schrijven Gebara en Bingemer, zijn wonderen en genezingen het 

werk van Jezus en horen we niets over Maria op dit vlak. In de latere geschiedenis van het 

christendom worden vele tekenen juist aan Maria toegeschreven; deze tekenen zijn 

vergelijkbaar met de genezingen door Jezus in het Nieuwe Testament.167 Juist in de 

volksdevotie zien Gebara en Bingemer dat Maria goddelijke macht krijgt toebedeeld door de 

gelovigen, als zij het kwaad dat hen bedreigt, bestrijdt. Dat is een diepe religieuze ervaring 

die moeilijk in woorden is te vangen.168 Is deze Maria wanneer zij geneest of het kwaad 

bestrijdt een zelfstandige godin of staat zij in dienst van God en is zij „het vrouwelijk gezicht‟ 

van God? Gebara en Bingemer spreken niet over Maria als godin, Maria lijkt hier meer 

vrouwelijk gezicht van God. 

 

Wordt Maria in de volksreligiositeit gezien als nederige en onderdanige vrouw? Feministisch 

theologe Elina Vuola (Finland) schrijft in haar artikel over religie, feminisme en seksualiteit in 

Latijns-Amerika dat vrouwen Maria vooral zien als zuster of moeder die de pijn kent van 

bevallen, opvoeden en het verliezen van een kind. Daarom bidden zij tot haar of spreken zij 

tot haar, niet omdat zij een model van nederigheid en kuisheid is.169 Vrouwen spreken over 

een goddelijke vrouwelijke figuur die hen steunt, naar hen luistert, die is zoals zij maar die 

tegelijkertijd menselijke ervaringen overstijgt.170 

 

Naast de volksreligiositeit speelt in Latijns-Amerika vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw 

de bevrijdingstheologie een belangrijke rol maar deze had in eerste instantie weinig 

aandacht voor de volksreligiositeit.171 Volgens Ribas faalden bevrijdingstheologen bovendien 

in de concrete bevrijding van de armen, die ongeletterd zijn en voor wie volksreligiositeit 

essentieel is. In de volksreligiositeit spelen vaak symbolen een rol die uitsluiting en 

onderdrukking bevestigen of versterken en bevrijding dus juist in de weg staan. 
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Bevrijdingstheologie moet geloof en devotie zoals geuit in het dagelijks leven niet negeren, 

zo stelt Ribas.172 Ook de feministische theologie had in eerste instantie niet veel oog voor 

volksreligiositeit. Brinkman ziet wel een kentering in dezen. Hij signaleert de opkomst van 

feministisch theologen die pleiten voor aandacht voor volksreligiositeit en Mariadevotie en 

ook de bevrijdingstheologie heeft meer oog voor volksdevotie.173  

 

4.3.4. Nieuwe beelden in feministische theologie: bevrijdende Maria 

 

De vraag kan gesteld worden of mensen zich beelden van vrouwen vormen naar het beeld 

van Maria dat zij hebben of vormen zij zich beelden van Maria naar de beelden van vrouwen 

die zij hebben? Het zal een wisselwerking zijn. De traditionele mariologie sluit echter niet 

meer aan bij de geloofservaring van vrouwen, laat Aquino weten, een nieuw theologisch 

discours over Maria is nodig.174 Feit is dat vrouwen in basisgemeenschappen en 

volksbewegingen175 en in het academisch discours in de laatste decennia actief op zoek 

gegaan zijn naar andere beelden van Maria; beelden die voor hen bevrijdend zijn, die hen 

niet in het keurslijf van gehoorzaam, nederig en onderdanig houden. Zij sluiten hierin aan bij 

de feministische theologie die op zoek gaat naar nieuwe interpretaties van Bijbelse teksten 

en Bijbelse figuren.  

 

Een belangrijk herontdekt beeld van Maria, zo schrijven Gebara en Bingemer,176 is een Maria 

die het gezicht is van de nieuwe hoop van God aan alle onderdrukten, herkenbaar in haar 

lied, het Magnificat. In het Magnificat wordt Maria een sleutelfiguur, een sterke vrouw die 

handelt bij onrecht, aldus Anna-Karina Hermkens, Willy Jansen en Catrien Notermans, die 

allen als antropologen verbonden zijn aan de Radboud Universiteit Nijmegen.177 Vrouwen 

zoeken meer bevrijdende beelden van Maria dan de traditionele beelden van 

opofferingsgezind, gehoorzaam, nederig, dienstbaar, kuis en moeder.178 Er is een 

herwaardering en herinterpretatie van Maria van Nazareth te zien: Maria die krachtig is, 

gelovig, die in de genade van God staat, in wie bevrijding zichtbaar wordt. Volgens De 

Haardt heeft deze „versobering‟ van Maria echter weinig effect op de Mariadevotie die vaak 

aan de randen van de kerk plaatsvindt.179 Ana María Bidegain, als historica bezig met 

onderzoek naar vrouwen in Latijns-Amerikaanse religies, is van mening dat de nadruk altijd 
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heeft gelegen op het beeld van een onderdanige Maria. In het verlengde daarvan werd 

onderdanigheid als essentiële eigenschap van vrouwen gezien. Volgens Bidegain zijn we 

daar allemaal aan gewend met als gevolg dat een belangrijke kwaliteit van Maria niet door 

komt: haar profetische, bevrijdende dimensie. “Maria‟s nederigheid in Lucas is dat zij de 

monumentale onderneming door God voorgesteld durft te accepteren. Maria‟s ja is een vrij 

en verantwoordelijk ja, niet een ja van zelfontkenning”, aldus Bidegain.180 Maria is voor 

Bidegain een voorbeeld voor mannen en vrouwen in Latijns-Amerika om een nieuwe 

samenleving te laten ontstaan. Maria als profeet van het Magnificat geeft kracht te strijden 

voor een nieuwe samenleving. Ook voor Consuelo Del Prado, een katholieke non uit Peru, is 

het Magnificat belangrijk: “Het is een paradigma voor onze gebeden. Lied van dankbaarheid 

en nederigheid, solidariteit en hoop, liefde en geloof”.181 Maria is een perfect model van 

vertrouwen op het Woord, een leerling die luistert en de wil van God in praktijk brengt. Zij is 

daarin voor mensen een metgezel die haar zoon volgt.182 Ook Aquino signaleert een 

terugkeer van vrouwen naar Bijbelse bronnen en tradities die bevrijdend zijn. Hoewel, zo 

voegt zij daaraan toe, de volksdevotie in Latijns-Amerika Maria meer ziet zoals de katholieke 

leer haar beschrijft dan zoals zij in de tekst van het Nieuwe Testament naar voren komt. 

Aquino roept op tot een nieuw beeld van Maria: “profetisch en bevrijdend, betrokken bij de 

strijd voor recht, trouw aan God en aan haar volk”.183 In Maria als moeder herkent Aquino 

ook een bevrijdend beeld. Dit ziet zij terug bij vrouwen in christelijke gemeenschappen. Voor 

arme vrouwen is Maria vooral iemand die hun levens deelt als „kameraad en zuster in de 

strijd‟. Dit helpt hen hun eigen waardigheid te herontdekken. Maria‟s moederschap geeft een 

gevoel van solidariteit en vriendschap.184 Bingemer legt de nadruk niet op Maria‟s individuele 

deugden maar op haar solidariteit voor een nieuwe samenleving: “Maria zegt ja tegen de 

God van leven en nee tegen de ongelijke socioreligieuze orde die mensenlevens offert en de 

meerderheid veroordeelt tot een niet-menselijk bestaan”.185  

 

Ribas volgt nog een ander spoor en wil om vrouwen te bevrijden Maria van de theologische 

constructies die rond haar gebouwd zijn, ontdoen. Maria legt immers een religieus en sociaal 

model op. Maria is jong, slank, meestal wit, perfect. Aan dat beeld kunnen vrouwen niet 

voldoen. Maria moet dan ook bevrijd worden en er moet een theologie komen die zich 

verhoudt tot de realiteit van de armen, van mensen die verkracht zijn, die onvruchtbaar zijn, 

die HIV/AIDS hebben. Zo kan zich een theologie ontwikkelen die stem geeft aan stemlozen. 
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Dat is belangrijk voor mensen in Latijns-Amerika die tot Maria bidden. Rimpels aanbrengen 

op het gezicht van beelden van Maria geeft de realiteit weer van oude of arme vrouwen. “We 

hebben een Maria nodig die echt Latijns-Amerikaanse vrouwen weerspiegelt, ook fysiek”, 

aldus Ribas.186 Daarmee pleit Ribas niet alleen voor nieuwe interpretaties van Maria maar 

ook voor nieuwe concrete afbeeldingen. Maar, zo merkt hij verder op, mensen willen 

misschien helemaal geen verandering van Maria omdat zij hun eigen realiteit niet onder ogen 

willen zien. Bevrijding gebeurt echter nooit als de werkelijkheid ontkend wordt, vervolgt 

Ribas.187 Tot welke Maria zing je als je het Ave Maria zingt, vroeg Dubisch zich af. Volgens 

haar laten antropologische onderzoeken (waaronder dat van Derks) zien dat Maria verre van 

passief of onderdanig is. Zij past niet in het kerkelijke model dat negatief is voor vrouwen van 

nu. Integendeel: zij is machtig, draagt vele betekenissen, is boodschapper van verzet, hoop 

en profetie. Zij straft wie hun beloftes niet houden of wie haar negeert. Zij is een sterke 

moeder op wie je kunt leunen. Voor mensen is zij de medeverlosser, Koningin van de 

Hemel.188 

 

Een term die vaak voorkomt in literatuur over Maria en vrouwen in Latijns-Amerika is 

marianismo, een ideologisch concept waarin vrouwen Maria volgen in haar gehoorzaamheid 

en lijdzaamheid. Vrouwen zijn hierin net als Maria zuiver, spiritueel, zelfopofferend, 

onderdanig en moreel superieur aan mannen.189 Marianismo wordt vaak tegenover 

machismo geplaatst waarbij machismo staat voor sterke en dominante mannen.190  

De Chileense schrijfster en sociologe Consuelo Rivera Fuentes zegt hierover: “Machismo en 

marianismo zijn nog wel present in vele delen van Zuid-Amerika maar zijn niet langer het 

enige bepalende kenmerk voor onze sociale identiteiten en transformaties. Zij zijn deel van 

‘hisstory’ maar niet van ‘herstory’.”191 Derks is van mening dat de dichotomie marianismo – 

machismo niet bestaat gezien de manier waarop Maria van Urkupiña handelt, namelijk meer 

als een man volgens het machismo: sterk, dominant en haar relaties controlerend.192 

 

Ook uit deze korte verkenning van de literatuur over Maria komt naar voren dat er vele 

interpretaties zijn van Maria en dat deze meestal beïnvloed zijn door de tijd, gemeenschap 

en omstandigheden waarin mensen leven. Daar komt bij dat titels of namen die aan Maria 
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gegeven worden op verschillende plekken en in verschillende tijden iets anders kunnen 

betekenen.193 

4.4. REFLECTIE OP MARIA VAN GUADALUPE  

 

4.4.1. Inleiding 

 

De meeste interpretaties in de feministisch theologische literatuur verbinden Maria van 

Guadalupe, volgens Nancy Pinada-Madrid de meest invloedrijke icoon van Chicana-vrouw-

zijn194, met de Maagd Maria. Pinada-Madrid, die onderzoek doet op het gebied van 

feministische theologie en theologie van Latina‟s in de VS, noemt als kernwoorden voor 

Maria van Guadalupe: moederschap, geloof, zuiverheid, goedheid, kracht, zelfontkenning, 

bevrijding, passiviteit.195 Maar er zijn meer interpretaties mogelijk van Maria van Guadalupe. 

Sommige auteurs leggen een verband tussen Maria van Guadalupe en de Azteekse godin 

Tonantzin. Hieronder zet ik de beelden van Maria van Guadalupe op een rij zoals zij naar 

voren komen bij de feministisch theologen die ik bestudeerd heb, daarbij moet opgemerkt dat 

beelden ook door elkaar lopen, bijvoorbeeld Maria als moeder en als icoon van bevrijding. Er 

is één niet-theologisch maar antropologisch onderzoek dat ik vanwege de ervaringen van 

vrouwen die erin verwerkt zijn, niet onbesproken wil laten. Ik volg grotendeels de indeling 

zoals die ook bij de ervaringen van vrouwen in de studies van Rodriguez en Derks gebruikt 

is: 

 Maria als moeder 

 Maria als mestiza 

 Maria als vrouw met seksualiteit 

 Maria als bron van kracht 

 Maria als icoon van bevrijding 

 Maria als het vrouwelijke goddelijke 

 Maria als godin 

 Maria als Maria van Nazareth 

 

4.4.2. Maria als moeder 

 

„Tot wie bidden jullie in tijd van nood‟, vroeg Ada María Isasi-Diaz, feministisch theologe en 

onderzoeker op het gebied van mujeristatheologie, aan een aantal vrouwen. „Tot Guadalupe‟ 
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klonk het stellig. Bij een andere gelegenheid vroeg Isasi-Diaz het aan andere vrouwen. „Tot 

God‟, antwoordde één van hen maar zij kwam later naar Isasi-Diaz terug en bekende in nood 

altijd tot Guadalupe te bidden. Zij had geantwoord „tot God‟ omdat zij dacht dat dit het 

gewenste antwoord was.196 Isasi-Diaz concludeert dat God ver weg is voor deze vrouwen, 

terwijl Maria van Guadalupe benaderbaar is. Vrouwen voor wie in hun cultuur persoonlijke 

relaties het centrum zijn van het leven, gaan een persoonlijke relatie aan met Guadalupe. 

Het grote verschil met andere relaties, legt Isasi-Diaz uit, is dat deze relatie altijd wederkerig 

is: mensen geloven dat Guadalupe voor hen zorgt, ze houdt van hen met de tedere liefde 

van een moeder en mensen weten dat zij belangrijk zijn voor haar.197 Mensen van wie de 

maatschappij vindt dat zij niet zo veel voorstellen, zijn belangrijk voor Maria van Guadalupe. 

Zij gaat met hen mee en dat steunt hen in de dagelijkse strijd om te overleven.198 

 

Een antropologisch onderzoek dat ons inzichten geeft in de ervaringen van vrouwelijke 

gelovigen is een afstudeerproject van antropologe Meike Heessels in het kader van het 

pelgrimageproject „The Power of Marian Pilgrimage‟ van de Radboud Universiteit te 

Nijmegen, waar ook Derks aan mee werkte. Heessels heeft in Mexico-City een aantal 

mannen en vrouwen gesproken over en geobserveerd in hun Mariadevotie. De ervaringen 

en interpretaties van de vrouwen die zij beschrijft, wil ik ook hier een plaats geven. Hoewel 

het niet een theologische reflectie betreft maar een antropologische, kan het echter een 

waardevolle aanvulling zijn omdat het hier om ervaringen van mannen en vrouwen gaat. Ik 

destilleer de ervaringen van vrouwen uit haar onderzoek; dit zijn zes vrouwen in de leeftijd 

van 30 tot en met 79 jaar oud, woonachtig in Mexico-City. 

 

Guadalupe is voor de vrouwen die Heessels sprak als een familielid dat zij ‟s ochtends en ‟s 

avonds begroeten en aan wie zij vertellen wat zij gaan doen. Maria van Guadalupe gaat de 

hele dag met hen mee en de vrouwen spreken veelvuldig met haar. De vrouwen voelen zich 

gezien, gehoord en begrepen door Guadalupe. Zij is een „Madre mia‟, een moeder.199 De 

relatie is wederkerig: vrouwen doen een verzoek aan Maria en geven beloftes, bijvoorbeeld 

beloftes als een jaar lang iedere zondag vroeg naar de kerk gaan, geld of bloemen geven, 

een kaars aansteken. Je kunt Guadalupe niet vragen wat niet kan én je moet zelf moeite 

doen maar Guadalupe antwoordt altijd, zo is de mening van de vrouwen, bijvoorbeeld door in 

een droom te verschijnen of doordat je rust in je hoofd krijgt als je met haar spreekt. Ook kan 

zij, volgens de vrouwen die Heessels sprak, „goede gedachten‟ in iemands hoofd plaatsen, 
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bij iemand die jou kan helpen.200 Vrouwen zien Guadalupe zoals zij zichzelf graag zouden 

zien: als een hartelijke, begrijpende, liefdevolle moeder, als een geduldige huisvrouw, als 

een onderdanige moeder maar tegelijkertijd sterke en strijdbare echtgenote.201 Doordat 

vrouwen Maria van Guadalupe zien als ideaal van moederschap en echtgenote zijn, geven 

zij volgens Pinada-Madrid impliciet aan dat de waarde van het vrouw-zijn samenvalt met de 

rol als moeder en echtgenote. 

 

Heessels kwam in haar onderzoek ook een ander beeld van Maria van Guadalupe tegen. 

Het Mexicaanse begrip voor woede en haat is coraje. Heessels ontdekte dat Guadalupe 

vrouwen helpt in hun dagelijkse strijd tegen coraje, het gevoel van ongecontroleerde haat en 

woede. De vrouwen zien Maria van Guadalupe als medestrijdster zoals zij ook als 

medestrijdster werd ervaren in de strijd tegen de kolonisten en in de huidige tijd in de strijd 

voor rechten van inheemsen, zo zien vrouwen haar ook als medestrijdster in het innerlijke 

gevecht tegen coraje. Volgens de vrouwen die Heessels sprak kent zij zelf het gevoel van 

coraje niet, zij is heel rustig, een voorbeeld van een liefdevolle moeder. Zij stelt mensen wel 

op de proef maar meer zoals een moeder haar kind kan straffen, nooit uit coraje. Denken 

aan Guadalupe kan volgens de vrouwen iemand uit het gevoel van coraje halen, zij kan 

helpen coraje te kanaliseren.202 

 

De vrouwen uit Rodriguez‟ onderzoek zagen in Maria vooral een moeder. Rodriguez vond bij 

hen echter niet het beeld van een passieve Maria maar juist een actieve, bevrijdende Maria. 

Volgens Rodriguez komt in de literatuur over Maria van Guadalupe vooral naar voren dat 

Maria van Guadalupe passiviteit in vrouwen stimuleert als „instrument van patriarchale 

onderdrukking en controle‟ en dat Mexicaans-Amerikaanse vrouwen „onderdanig, naïef en 

een heilige moeder‟ zijn, maar de Chicano-cultuur is niet door mannen gedomineerd, zo stelt 

Rodriguez zelf, relaties zijn gelijkwaardiger dan gedacht.203 Rodriguez betoogt verder dat de 

door mannen gedomineerde cultuur een beperkt beeld gaf van Maria van Guadalupe met 

veel nadruk op nederigheid en passiviteit.204 In de Mexicaanse cultuur werden vrouwen 

gezien als Maria of als Malinche,205 onderdanig en passief of niet te vertrouwen. Maar de 

aanname, laat Rodriguez zien, dat vrouwen er niet toe doen is niet correct. Vrouwen hebben 
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namelijk veel informele macht, in termen van liefde en respect. Zij hebben een actieve rol in 

huis en zijn „nauwelijks de zwakke en passieve wezens van sociaalwetenschappelijke 

stereotiepen‟.206  

Maria van Guadalupe gaf in de 16e eeuw en in latere tijden hoop, kracht en moed. Het 

verhaal van haar verschijning kwam in een tijd toen de oorspronkelijke inwoners van Latijns-

Amerika geconfronteerd werden met verovering, veel vernietiging en ellende. Volgens het 

verhaal liet Maria zich zien in hun culturele en symbolische systeem, als één van hen. Zij 

sprak hun taal, droeg hun symbolen, gaf een boodschap van hoop en liefde; zij gaf wil om te 

leven. Dat ziet Rodriguez ook in deze tijd. “Maria van Guadalupe vertegenwoordigt alles 

waar mensen naar moeten streven: sterk en nederig, warm met compassie én moedig 

genoeg om te staan voor waar we in geloven”, aldus Rodriguez.207 In Latijns-Amerika is er 

een breedgedragen en blijvende Mariadevotie. Maria van Guadalupe spreekt volgens 

Rodriguez, “met name onderdrukten aan, geeft waardigheid aan een vertrapt volk en bevrijdt 

ons van het restrictieve idee van God”.208 Maria van Guadalupe is voor vrouwen een 

troosteres, moeder, genezeres, bemiddelaarster, vrouw.209 Vrouwen identificeren zich met 

haar, willen zich tot haar verhouden, vinden bij haar koestering en plezier.210 Er is een sterke 

verbinding van Maria van Guadalupe met het dagelijks leven. Het bidden tot Maria van 

Guadalupe is voor vrouwen een katharsis: zij kunnen hun kwetsbaarheid en menselijkheid 

laten zien aan iemand die niet oordeelt maar luistert, reageert, heelt, die hoop, moed en 

kracht geeft. Vrouwen kunnen door haar weer verder met hun leven. Zij is bovendien vrouw, 

moeder en kent het lijden.211 Net als Heessels signaleert Rodriguez de wederkerigheid in de 

Mariadevotie: Maria van Guadalupe luistert en helpt, vrouwen geven bloemen en branden 

kaarsen.212  

 

4.4.3. Maria als mestiza 

 

Maria van Guadalupe werd een belangrijk personage in de volksreligiositeit in Latijns-

Amerika. Zij is de mestiza, de Maagd met de donkere huid die dicht bij mensen staat. 

Vrouwen kunnen zich volgens María del Carmen Servitje Montull, onder andere docent 

feministische theologie, makkelijk met haar identificeren, zoals blijkt uit de woorden van een 

indiaanse vrouw die Servitje Montull sprak over Maria van Guadalupe: “Isn‟t she just a little 
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Indian woman like us?”213 Ook Rodriguez wijst op dit aspect: Maria van Guadalupe is voor 

vrouwen één van hen, mestiza, van Spaans en indiaans bloed.214 In de Mariadevotie ervaren 

gemarginaliseerden een speciale relatie met God, een relatie van gelijkwaardigheid en 

wederkerigheid, betoogt Rodriguez.215 

 

4.4.4. Maria als vrouw met seksualiteit 

 

Heessels stelt ook een ander thema aan de orde: het verband tussen Maria van Guadalupe 

en seksualiteit. Maria is door de kerk aseksueel gemaakt maar de vrouw die door de 

evangelisten wordt geschetst is een jong meisje. Maria is naast moeder ook maagd, een 

jonge aantrekkelijke vrouw. Zij heeft aantrekkingskracht op mannen, aldus Heessels.216 De 

afbeelding van Maria van Guadalupe kan vergeleken worden, zo vertrouwt een Mexicaanse 

antropoloog Heessels toe, met de vulva van een vrouw. Heessels liet twee moderne 

afbeeldingen van Maria van Guadalupe die hiernaar verwijzen, zien aan één van de vrouwen 

die zij sprak maar deze vrouw “vroeg „wat dit moet voorstellen‟. Ze verkondigt dat ze hier 

geen commentaar op heeft. Het zegt haar gewoonweg niets”.217 In literatuur van Mexicaanse 

schrijfsters ziet Heessels dit thema terug. In de interviews die zij gehouden heeft, blijkt de 

link tussen Guadalupe en seksualiteit niet expliciet besproken te kunnen worden, zo 

concludeert Heessels.218  

 

4.4.5. Maria als bron van kracht 

 

De vrouwen in Rodriguez‟ studie ervaren Maria van Guadalupe als sterk, competent en 

krachtig.219 Zij is zelf krachtig maar geeft de vrouwen ook kracht en zij helpt hen omgaan met 

hun coraje.220  

 

4.4.6. Maria als icoon van bevrijding 

 

De oorsprong van Maria van Guadalupe ligt in de verovering van Mexico. Pinada-Madrid en 

Loya wijzen op het belang van deze oorsprong omdat vroegere symbolen van vrouw-zijn een 
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rol zijn blijven spelen in de Mexicaanse en Chicanagemeenschap, aldus Pinada-Madrid.221 

Ook Loya merkte dit tijdens interviews met vrouwen van Latijns-Amerikaanse afkomst in de 

VS: deze vrouwen keren vaak terug naar de gemeenschappelijke herinnering van de 

verovering van Latijns-Amerika door de Europeanen in de 16e eeuw. In die 

gemeenschappelijke herinnering spelen de beelden van Maria van Guadalupe en 

Malinche222 een rol. Maria van Guadalupe representeert het goede en Malinche 

vertegenwoordigt het kwade; Pinada-Madrid wijst erop dat vrouwen Guadalupe moeten zijn 

of anders zijn zij Malinche.223 Maria van Guadalupe en Malinche zijn kernfiguren en bron van 

identiteit voor alle mestiza‟s, aldus Loya. 224 Het is volgens Pinada-Madrid voor vrouwen 

belangrijk om uit de dichotomie van Maria van Guadalupe en Malinche te komen en beide 

symbolen op een bevrijdende manier te interpreteren.225 Belangrijk omdat kennis, waarden 

en overtuigingen veelal via symbolen doorgegeven worden binnen de hedendaagse orale 

Mexicaanse cultuur en omdat bovendien deze symbolen vaak een sterke emotionele reactie 

oproepen. Een bevrijdende interpretatie kan daarom veel gevolgen hebben voor de 

zelfidentificatie van vrouwen.226 Loya ziet mogelijkheden voor zo‟n bevrijdende interpretatie 

van Maria van Guadalupe omdat door het verhaal van Maria van Guadalupe de herinnering 

aan de verovering getransformeerd werd in een verhaal van een reddingsgeschiedenis; het 

werd een verhaal van de strijd voor bevrijding en voor spirituele, psychologische en culturele 

wedergeboorte.227 Maria van Guadalupe gaf een boodschap van hoop en bevrijding en droeg 

tekenen van de inheemse cultuur. Maria wordt zo gezien als profetisch en bevrijdend figuur, 

niet als Maria de nederige en gehoorzame. Maria van Guadalupe is bron van kracht en 

genade. Het beeld van Maria van Guadalupe gaat uit boven de beperkende rollen die 

vrouwen opgelegd zijn. Zij communiceert met alle culturen en rassen en sluit iedereen in, 

aldus Loya. De stem van Maria van Guadalupe én de stem van Malinche zijn volgens Loya 

nodig voor een nieuwe mestiza feministische theologie.228 

 

Hebben Pinada-Madrid en Loya zich bezig gehouden met het overstijgen van de dichotomie 

van Maria van Guadalupe en Malinche, andere auteurs vragen zich af of Maria van 

Guadalupe wel een icoon van bevrijding kan zijn en niet veel meer een icoon van 

onderdrukking is. Servitje Montull stelt dat Maria van Guadalupe voor vrouwen in Mexico een 
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ambigu symbool is: immers Maria van Guadalupe is vaak gebruikt om gemarginaliseerden, 

en met name vrouwen, te onderdrukken.229 Theologe Nora O. Lozano-Diaz, geïnteresseerd 

in Latijns-Amerikaanse en feministische theologie, merkt op dat het beeld van Maria als 

perfect, zuiver, onderdanig, maagd, vroom, vergevend en goed niet erg bevrijdend is voor 

vrouwen. Het neigt, volgens Lozano-Diaz, naar marianismo: de traditionele rol van vrouwen 

met een heilige taak in huis, kuis, zelfopofferend, in de schaduw van mannen, kinderen en 

familie.230 Alle vrouwen zijn beïnvloed door culturele stereotiepen als het marianismo, aldus 

Lozano-Diaz. De uitdaging is om te zoeken naar nieuwe interpretaties van Maria van 

Guadalupe vanuit bevrijdingsfeministisch perspectief. Lozano-Diaz, gaat specifiek op zoek 

naar wat Maria van Guadalupe kan betekenen voor protestantse Mexicaanse vrouwen. 

Maria van Guadalupe wordt door vele katholieke vrouwen vereerd maar is daarnaast een 

niet te negeren fenomeen in de Mexicaanse cultuur en heeft dus ook haar weerslag op niet-

katholieke vrouwen. De ontmoeting met Maria van Guadalupe is voor katholieke vrouwen 

een bevrijdend gebeuren maar de bevrijdende interpretaties zijn vaak niet geschikt voor 

Mexicaanse protestantse vrouwen omdat Maria van Guadalupe voor hen geen religieus 

symbool is, zo stelt Lozano-Diaz.231 Zowel Servitje Montull als Lozano-Diaz wijzen op de 

historische context waarin Maria van Guadalupe verscheen. Het verband met de heuvel 

Tepeyac en daardoor met de godinnen die daar door de inheemse bevolking vereerd 

werden, maakte Maria van Guadalupe acceptabel voor Mexicanen. Zij gaf ruimte aan een 

Mexicaanse vorm van het christendom, aldus Servitje Montull.232 Maria van Guadalupe 

symboliseert volgens Servitje Montull de mogelijkheden van veranderingen die in elke cultuur 

en persoon ligt: “Maria van Nazareth is in de gedaante van Maria van Guadalupe een 

betrouwbaar metgezel in de voortdurende strijd tegen het machismo dat onze cultuur 

beheerst. Mijn ontdekking van Maria van Guadalupe hielp me mijn eigen mestiza-cultuur als 

Mexicaanse vrouw te herkennen en mijn zusterschap met de vrouwen van mijn land. Zij 

versterkte mijn keuze om te strijden voor de volledige waardigheid van alle vrouwen, met 

name voor die meest gemarginaliseerden door de dominante cultuur.”233 Maria van 

Guadalupe functioneert hier voor Servitje Montull als icoon van bevrijding. Lozano-Diaz kiest 

voor een andere bevrijdende interpretatie van Maria van Guadalupe: in een feministische 

lezing van de Bijbel. Maria is in deze lezing van de Bijbel geen passief object maar subject, 

ze nam de opdracht van God op zich. In het Magnificat is zij zich, aldus Lozano-Diaz, bewust 

van sociaal onrecht, zij viert in haar lied dat God de sociale orde omgooit. Maria als leerlinge 
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van Jezus, déze Maria kan in Maria van Guadalupe een bevrijdend model zijn voor 

Mexicaanse protestantse vrouwen, concludeert Lozano-Diaz.234 

 

4.4.7. Maria als het vrouwelijke goddelijke 

 

Maria van Gaudalupe als het vrouwelijke goddelijke wordt veelvuldig besproken in de 

feministisch theologische literatuur. Een kritische noot hierbij is wel dat dit vooral de westerse 

feministische literatuur betreft.235 Hebben westerse feministisch theologen daar meer 

aandacht voor dan Latijns-Amerikaanse feministisch theologen? Is het toeval en komt het 

door de keuze van auteurs of projecteren de westerse feministisch theologen hun eigen 

beelden op Latijns-Amerika? In de literatuur van Latijns-Amerikaanse feministisch theologen 

die ik bestudeerd heb, komt dit punt, Maria als vrouwelijk gezicht van God, nauwelijks terug. 

Wel bij Rodriguez, zij stelt dat de missionarissen in de 16e en 17e eeuw christelijke 

elementen als vergeving, compassie en verzoening met Maria verbonden, meer dan met 

God. Deze eigenschappen werden als moederlijk gezien. God was voor het overwonnen 

inheemse volk meer de machtige en overwinnaar, en bovendien als witte Europese 

christelijke God ook vervreemdend.236  

 

4.4.8. Maria als godin 

 

Volgens het verhaal van Guadalupe sprak Maria Juan Diego bij haar verschijning op de 

heuvel Tepeyac aan als „mijn zoon‟; daarmee verwoordt zij volgens Gebara en Bingemer 

haar moederschap. Deze woorden borduren in de visie van deze twee auteurs voort op de 

moedergodinnen in de oude indiaanse religie. Volgens hen identificeerden de indianen Maria 

lange tijd met hun oude godinnen en zagen zij haar als godheid.237 Hieruit blijkt niet of 

vrouwen Maria nog steeds identificeren met de vroegere Azteekse moedergodinnen of haar 

zien als godheid. Geen van de door mij bestudeerde feministisch theologen legt expliciet een 

directe verbinding tussen Maria van Guadalupe in onze tijd en godinnen als Tonantzin, dus 

als zou Maria van Guadalupe Tonantzin zijn. Wel verbinden verschillende auteurs het 

oorspronkelijke verhaal over Maria van Guadalupe met de Azteekse godinnen, bijvoorbeeld 

Lozano-Diaz die achter Maria van Guadalupe Tonantzin ziet staan en met haar andere 

godinnen van vruchtbaarheid en seksualiteit.238  
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4.4.9. Maria als Maria van Nazareth 

 

Bij „Maria als icoon van bevrijding‟ is Maria als Maria van Nazareth al aan de orde geweest. 

In Maria zoals zij in de Bijbel naar voren komt, zien auteurs een bevrijdende interpretatie van 

Maria. Maria is in deze visie een mens met eigen verantwoording die de opdracht van God 

op zich nam. Maria zong haar lied, het Magnificat, waarin zij rept over onrecht dat goed 

gemaakt wordt; dit is voor vrouwen een bevrijdend beeld, aldus Lozano-Diaz.239 Maria van 

Nazareth is in de gedaante van Maria van Guadalupe volgens Servitje Montull een 

betrouwbaar metgezel in onze voortdurende strijd tegen het machismo dat onze cultuur 

beheerst.240 

 

4.5. REFLECTIE OP MARIA VAN URKUPIÑA  

 

Feministisch theologen hebben zich (nog) niet over de cultus van Maria van Urkupiña 

gebogen, althans niet in de Engelstalige literatuur. Wel zijn er antropologen die zich met 

deze Mariadevotie hebben bezig gehouden zoals Derks die het onderzoek heeft gedaan dat 

hierboven beschreven is, en Maria L. Lagos. De laatste geeft informatie over het feest van 

Maria van Urkupiña die we mogelijk naast Derks‟ onderzoek kunnen leggen. Lagos legt 

verbanden tussen de viering van het fiesta en sociaalpolitieke en economische 

veranderingen in Bolivia. De cultus van Maria van Urkupiña is voor Lagos een plek waar 

allerlei processen van dominantie en verzet plaatsvinden tussen verschillende groepen 

mensen.241 Was het fiesta tot enkele decennia geleden een regionale gebeurtenis, de laatste 

tientallen jaren is het een nationaal evenement geworden. Nieuwe pelgrims brachten andere 

gebruiken mee en het fiesta veranderde. Veel verschillende pelgrims komen samen in een 

gezamenlijk ritueel, maar zij hanteren verschillende waardes en hebben andere verzoeken 

tot de Maagd.242 De pelgrims geloven dat de Maagd grote krachten heeft want „anders 

zouden er niet zoveel pelgrims zijn‟, aldus de pelgrims die deelnemen aan het fiesta. 

Pelgrims hebben hun eigen waarden en geven op hun eigen manier betekenis aan het 

ritueel en aan Maria.243 Verschillen in klasse en etniciteit zijn te onderscheiden in kleding, 

taal, rituelen en het type verzoeken dat aan Maria gedaan wordt. Het is evident dat Maria 

niet op eenzelfde manier omgaat met alle verzoeken; hoe verhouden pelgrims zich tot dit 

feit? Het gaat volgens hen om geloof en hard werken. Een in economisch opzicht minder 

bedeelde pelgrim vertelt: “The Virgin is for both poor and rich, but she loves us differently. 
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The wealthy offer her bigger things. She knows to whom she gives and why she gives to 

them. We have to learn to ask as poor.”244 Mensen zijn zich bewust van verschillen en 

accepteren deze. Zij vragen om zaken die zij redelijkerwijs kunnen verwachten, dat zij 

hiernaast ook huizen en trucks in miniatuurvorm kopen als verzoek aan Maria, is 

vergelijkbaar met het meedoen aan een loterij; dat geeft verlangens weer.245 Uit het 

onderzoek van Lagos komt Maria van Urkupiña naar voren als iemand tot wie je verzoeken 

richt, die uit liefde schenkt maar ook als iemand die onderscheid maakt tussen haar rijke en 

arme gelovigen.  

 

Derks gaat in haar reflectie op Maria van Urkupiña in op het veelvuldig voorkomende 

huiselijk geweld in Bolivia. Dat vrouwen bij hun man blijven en het huiselijk geweld verduren 

wordt vaak toegeschreven aan marianismo, het rolmodel van Maria als zelfopofferend en 

onderdanig. Derks concludeert uit haar eigen onderzoek dat dit niet klopt. Vrouwen lijden in 

hun huwelijk maar dat is niet vanwege het rolmodel van Maria, vanwege marianismo.246 Zij 

scheiden niet van hun man, niet omdat zij Maria willen volgen in haar onderdanigheid, 

gehoorzaamheid en vermogen te lijden maar vanwege andere, sociale en economische 

redenen. Zij lijden ook niet onderdanig, zij voelen terdege wel woede, rabia, frustratie door 

onmacht om de situatie te veranderen. Rabia past niet in het perspectief van marianismo. 

Zelfs ook Maria kan rabia ervaren, zo kwam Derks te weten. Zij kan haar rabia tegen je 

keren, is de ervaring van de Boliviaanse vrouwen bij de schrijn van Maria van Urkupiña. 

Deze Maria van Urkupiña handelt eerder als een macho: dominant, sterk, controlerend.247 In 

de katholieke traditie is Maria het vrouwelijke voorbeeld van gehoorzaamheid, zelfopofferend 

moederschap, kuisheid en nederigheid; zij heeft alleen goede eigenschappen. De leiding van 

de katholieke kerk verwierp associaties met geweld, woede en wraak maar voor Boliviaanse 

vrouwen heeft Maria van Urkupiña goede en slechte eigenschappen, zij kan helpen en 

straffen.248 De studies die het feit dat vrouwen huiselijk geweld verduren, verbinden aan 

marianismo kijken niet naar de interpretatie van vrouwen van Maria, is de mening van 

Derks.249 In deze studies wordt te vaak aangenomen dat vrouwen Maria vereren vanwege 

haar lijdende eigenschappen. De ervaringen van vrouwen in het onderzoek van Derks laten 

iets anders zien. Maria lijkt hier een wraakgodin te zijn die haar rabia tot de gelovige kan 

richten. 
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Maria van Urkupiña krijgt veelal materiële verzoeken voorgelegd, zo blijkt uit Derks‟ 

onderzoek. Derks verklaart dit als volgt: traditionele zaken rond vruchtbaarheid hebben 

plaatsgemaakt voor moderne vruchtbaarheid en voorspoed waarbij geld een grote rol 

speelt.250 Verzoeken om vruchtbaarheid van vee en goede oogst zijn zo vervangen door 

verzoeken om geld, diploma‟s en betaalde banen. 

 

4.6. CONCLUSIE 

 

In dit hoofdstuk hebben we eerst kort gekeken naar de feministische theologie als onderdeel 

van de bevrijdingstheologie. Uitgangspunt van de feministische theologie zijn de ervaringen 

van vrouwen. In de geloofservaringen van vrouwen in Latijns-Amerika speelt Maria een grote 

rol en binnen de feministische theologie is er dan ook aandacht voor Maria. Zij wordt door 

feministisch theologen teruggevonden in de kerkelijke katholieke traditie als moeder en 

maagd, vaak een ambigu symbool omdat vrouwen nooit moeder én maagd tegelijk kunnen 

zijn. In de volksreligiositeit wordt Maria ervaren als een moeder die steunt, troost en 

beschermt, als genezeres en als het vrouwelijke gezicht van het goddelijke. Het beeld dat 

vrouwen in de volksreligiositeit hebben, kan bevrijdend én onderdrukkend zijn omdat het 

vrouwen troost en kracht geeft maar ook kan weerhouden van acties om veranderingen aan 

te brengen. Feministisch theologen en vrouwen in allerlei vrouwenbewegingen zijn op zoek 

gegaan naar beelden van Maria die bevrijdend zijn. Een bevrijdende interpretatie van Maria 

laat een Bijbelse Maria zien die een gelovig en krachtig ja zegt tegen Gods opdracht. 

Daarnaast ontdekken vrouwen in de Bijbelteksten een profetische Maria die het Magnificat 

zingt waarin God opkomt voor wie onrecht werd aangedaan. Maria is in de Bijbel voor hen 

een modelleerling van Jezus.  

 

Maria van Guadalupe komt in de feministisch theologische literatuur naar voren als een 

zuivere, goede, passieve en zichzelf wegcijferende maar ook juist als een actieve 

bevrijdende moeder. Zij geeft hoop en troost en kent het lijden. Zij is eenvoudiger te 

benaderen dan God. Vrouwen hebben een persoonlijke relatie met haar en zij houdt 

onvoorwaardelijk van hen. Maria van Guadalupe is door haar huidskleur één met de 

vrouwen, zij is mestiza en vrouwen kunnen zich makkelijk met haar identificeren. Een 

bevrijdend beeld wordt gevonden in Maria van Guadalupe als Maria van Nazareth die in haar 

historische situatie Gods opdracht aanneemt, zich bewust van de gevolgen die dit voor haar 

heeft. Maria van Guadalupe is verder iemand tot wie je verzoeken richt om vruchtbaarheid 

en zij is een vehikel voor de ervaring van het vrouwelijke goddelijke. Zij wordt in haar 
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oorsprong vaak verbonden met Azteekse moedergodinnen als Tonantzin. Heessels ontdekte 

dat Maria van Guadalupe naast moeder ook een jong meisje met seksualiteit kan zijn. 

Heessels vindt dit thema in literatuur van Mexicaanse schrijfsters maar in interviews met 

vrouwen blijkt zij Maria‟s seksualiteit niet expliciet met hen te kunnen bespreken. Zien deze 

vrouwen Maria van Guadalupe niet als jong meisje met seksualiteit of willen zij er niet over 

praten?  

Maria van Guadalupe ervaart geen woedegevoelens zoals de vrouwen maar zij helpt 

vrouwen juist te strijden tegen hun woede- en haatgevoelens. Maria van Urkupiña 

daarentegen kent zelf, zo ervaren de vrouwen bij haar schrijn in Bolivia, wel 

woedegevoelens. Zij kan haar rabia tegen de vrouwen keren en heeft zo kenmerken van een 

wrekende godin. 

 

De verschuiving in interpretatie van Maria, van de traditionele nederige en gehoorzame 

Maria naar de krachtige en profetische Maria uit de feministische theologie, kan voor 

vrouwen bevrijdend werken, zeker omdat Maria een grote rol speelt in het leven van 

vrouwen. De feministische theologie kan vrouwen hierin voorgaan en Maria kan voor 

feministisch theologen een vehikel zijn om vrouwen te bevrijden van onderdrukkende 

interpretaties van vrouw-zijn. Er is wel een spanningsveld: vrouwen, zo blijkt ook uit de 

feministisch theologische literatuur, ervaren Maria al als krachtig en actief, als bevrijdend 

voor henzelf. Het lijkt of de feministisch theologen Maria in een breder kader op een 

bevrijdende manier willen interpreteren. Zij stellen een bevrijdende Maria tegenover de 

gehoorzame en nederige Maria van de katholieke traditie, een Maria die zingt over onrecht 

dat recht gezet wordt tegenover een Maria die alleen troost. Hoe zouden feministisch 

theologen aankijken tegen Maria van Urkupiña die geenszins nederig is maar die ervaren 

wordt als een krachtige en machtige godin? Het zou boeiend zijn om vrouwelijke pelgrims bij 

Maria van Urkupiña nader te vragen naar hun interpretaties en ervaringen en te bestuderen 

hoe zij Maria van Urkupiña zien ten opzichte van Maria van Nazareth en ten opzichte van 

God. Hoe interpreteren zij Maria van Urkupiña als moeder? Is Maria van Urkupiña een 

voorloper en is in haar een verschuiving te zien in Mariabeelden? Of is hier sprake van een 

geheel andere, zelfstandige, ontwikkeling? Een verschuiving in Mariabeelden lijkt in ieder 

geval wel zichtbaar in de interpretatie van Maria van Guadalupe die door de vrouwen uit 

Rodriguez‟ onderzoek vooral als sterk gezien wordt en nauwelijks meer als nederig. De 

geschiedenis laat zien dat interpretaties van Maria voortdurend in ontwikkeling waren en dat 

er een wisselwerking is tussen dominante beelden van Maria en heersende beelden van 

vrouwen. De vraag komt op of het beeld van vrouwen in Bolivia zou kunnen gaan 

veranderen nu de cultus van de als machtig en rijk ervaren Maria van Urkupiña zich uitbreidt 

naar nationaal niveau.  
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5. MARIABEELDEN NADER BEKEKEN  

 

5.1. INLEIDING 

 

In hoofdstuk 2 hebben we een blik geworpen op de geschiedenis: welke religies waren er in 

Latijns-Amerika voor de Spanjaarden het christendom brachten, welk christendom kwam met 

de Spanjaarden mee en welke religieuze elementen betreffende Maria kwamen er na de 

ontmoeting tussen inheemse bevolking en Spanjaarden naar voren. In hoofdstuk 3 keken we 

naar de Maria-interpretaties van vrouwen in de onderzoeken van Rodriguez en Derks terwijl 

hoofdstuk 4 gewijd was aan de Mariabeelden zoals deze uit de feministische literatuur naar 

voren komen. In dit hoofdstuk wil ik al deze gegevens naast elkaar leggen en met elkaar 

verbinden om zo de Mariabeelden nader te kunnen bekijken. Hierbij volg ik de indelingen uit 

eerdere hoofdstukken zoals Maria als moeder, Maria als godin, Maria als bron van kracht 

etc. 

 

5.2. MARIA ALS NEDERIGE EN GEHOORZAME VROUW 

 

De vrouwen in het onderzoek van Derks zien Maria van Urkupiña niet als nederig en 

gehoorzaam, integendeel, zij is machtig en rijk. Het traditionele katholieke beeld van een 

nederige, passieve en gehoorzame Maria heeft bij deze vrouwen geen post gevat. Komt dit 

omdat zij, bewust of onbewust, in Maria van Urkupiña Pachamama, de oude moedergodin in 

de Andes, terugzien of omdat Pachamama ten tijde van de verovering voor de vorm de 

naam van Maria kreeg en dus nog voortleeft in Maria? De verovering in de Andes door de 

Spanjaarden verliep moeizamer dan die in Mexico en er bleven meer voorchristelijke 

elementen over, vertelt Hall ons.251 Is dit de reden dat Maria van Urkupiña geenszins als 

nederige en gehoorzame vrouw gezien wordt maar veeleer als machtig en rijk, als godin? Of 

zijn er belangrijke culturele aspecten die een rol spelen? Of zien we hier een latere 

ontwikkeling in de perceptie van Maria van Urkupiña? Om hierop antwoord te geven zou een 

onderzoek nodig zijn van de interpretatie van Maria van Urkupiña door de tijd heen. 

Vaak wordt de lijdzaamheid van vrouwen in een relatie vol huiselijk geweld geduid als 

marianismo waarbij vrouwen Maria als voorbeeld nemen, een Maria die gehoorzaam en 

lijdzaam haar lot op zich neemt. Derks daarentegen stelt dat vrouwen in Bolivia helemaal niet 

zo lijdzaam zijn, dat zij rabia voelen en dat zij niet met Maria als ideaal voor ogen maar 

vanwege sociaaleconomische motieven bij hun man blijven en de situatie met huiselijk 

geweld verduren.  
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Bij Maria van Guadalupe lijkt het iets gecompliceerder te liggen. Rodriguez stelt dat 

Mexicaans(-Amerikaanse) vrouwen niet de onderdanige wezens zijn waar zij meestal voor 

gehouden worden. Volgens Rodriguez zien deze vrouwen Maria van Guadalupe niet als 

passief en nederig maar als een actieve Maria. De vrouwen uit Rodriguez‟ onderzoek bidden 

tot Maria van Guadalupe als zuster of moeder die de zorg om een kind kent, niet omdat zij 

rolmodel van nederigheid en kuisheid is. Er is echter meer aan de hand. Rodriguez merkt 

namelijk ook op dat de vrouwen voor hun gevoel falen omdat zij Maria van Guadalupe als 

het ideaal voor zichzelf niet na kunnen volgen. Zij willen nederig zijn als Maria van 

Guadalupe maar ervaren hun eigen nederigheid niet als positief, zo schrijft Rodriguez. Hier 

komt toch een nederigheid in Maria van Guadalupe naar voren. Rodriguez signaleert 

contradicties in hoe vrouwen Maria van Guadalupe zien: als nederig én met een sterke wil; 

als afhankelijk én onafhankelijk; als verlegen én assertief. Zij ziet hier niet noodzakelijkerwijs 

een tegenstelling in omdat het een verschuiving van beelden zou kunnen projecteren die de 

vrouwen doormaken.252 Het traditionele beeld van Maria van Guadalupe is dat zij nederig is 

maar zij zelf interpreteren haar als een vrouw met een sterke wil. De vrouwen in Rodriguez‟ 

onderzoek zouden beide percepties tegelijkertijd kunnen hebben. We kunnen hier een echo 

horen van de traditionele katholieke visie op Maria als nederige en gehoorzame vrouw. Ook 

kunnen we hier een afspiegeling zien van de zoektocht van vrouwen naar nieuwe, meer 

bevrijdende beelden van Maria van Guadalupe zoals in de literatuur expliciet naar voren 

komt. Deze verschuiving in interpretatie toont misschien wel het emancipatieproces waarin 

de vrouwen in Rodriguez‟ onderzoek zich bevinden. 

 

Heessels geeft aan dat vrouwen Maria van Guadalupe zien zoals zij zichzelf graag zien: als 

een liefdevolle moeder, als een geduldige huisvrouw, als een onderdanige moeder maar 

tegelijkertijd als een sterke en strijdbare echtgenote. Ook hier gaat het om beelden van 

onderdanig en strijdbaar en sterk zijn tegelijkertijd. In de ervaringen van de vrouwen bij de 

schrijn van Maria van Urkupiña is deze echo uit de traditionele katholieke visie er niet; van 

oorsprong is Maria van Urkupiña als opvolgster van Pachamama waarschijnlijk niet of veel 

minder geassocieerd met nederig en gehoorzaam. Is hier een directer verband tussen Maria 

van Urkupiña en Pachamama, de moedergodin uit de Andes, te zien dan tussen Maria van 

Guadalupe en de Azteekse moedergodin Tonantzin? 
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5.3. MARIA ALS MOEDER 

 

Moeder Maria, ´Madre mia´, moeder van Jezus, moeder Gods: de eerste associatie voor 

Maria is wellicht die met een moeder, althans als we de literatuur erop na slaan en als we de 

vrouwen in Rodriguez‟ onderzoek horen. De Boliviaanse vrouwen van Derks noemen Maria 

wel met koosnamen als Mamita de Urkupiña maar het beeld van een moeder Maria komt 

eigenlijk niet expliciet naar voren in Derks‟ onderzoek. Dat zou kunnen komen door het 

perspectief dat Derks koos voor haar onderzoek: hoe gaan pelgrims bij een Boliviaanse 

Mariaschrijn om met ongelijkheid in klasse, gender en etniciteit. Hierbij krijgt de meer 

onbekende kapitalistische en wraakzuchtige Maria veel aandacht. Maria die Mamita 

genoemd wordt en misschien ook wel als moeder ervaren wordt, kan hierdoor onderbelicht 

geraakt zijn. Het kan ook zijn dat het beeld van een moeder niet goed past bij de Maria die in 

Urkupiña wordt vereerd. De naam Mamita geeft echter wel aan dat vrouwen Maria ook als 

moeder interpreteren maar dan blijft de vraag als welke moeder. Een koesterende moeder? 

Dat wordt niet expliciet genoemd door de vrouwen in Derks‟ onderzoek. De vrouwen leggen 

Maria van Urkupiña ook problemen voor uit hun dagelijks leven, uit hun gezin en familie; zij 

vertellen van het huiselijk geweld dat zij ondergaan. Maria van Urkupiña komt echter minder 

als troosteres naar voren dan als wraakgodin aan wie de vrouwen hun rabia kunnen geven 

en die voor hen rabia ervaart. Maria van Guadalupe blijft als liefdevolle moeder die haar 

kinderen in hun coraje leidt, zelf onaangedaan voor woedegevoelens, Maria van Urkupiña 

voelt daarentegen wel degelijk, in de ervaringen van de Boliviaanse vrouwen, woede. Zij is 

niet een geduldige en vergevende moeder maar een straffende godin; het beschermende 

van een moeder komt wel weer terug in de ervaring van vrouwen dat Maria optreedt tegen 

het huiselijk geweld door hun man te straffen. Die dubbelheid van beschermen en straffen 

kan teruggaan op Pachamama die koesterende én afschrikwekkende eigenschappen had. 

De synthese van Maria met Pachamama had gevolgen voor de interpretatie van Maria van 

Urkupiña, zo stelt Derks.253 Het verband dat gelegd wordt door feministisch theologen tussen 

Maria van Guadalupe en Azteekse moedergodinnen, die ook koesterend en afschrikwekkend 

waren, is wellicht minder sterk dan het verband tussen Maria van Urkupiña en Pachamama, 

blijkens de percepties van vrouwen van Maria van Guadalupe, die in hun ogen geen woede 

kent en niet straft.  

 

Maria van Guadalupe wordt heel duidelijk als moeder ervaren door de vrouwen in Rodriguez‟ 

studie. Vijftig procent van de ondervraagde vrouwen ervaart haar vooral als moeder. Dit vindt 

op twee niveau‟s plaats: Maria als een moeder voor de vrouwen en Maria als een moeder 
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net als de vrouwen. Vrouwen bidden tot Maria van Guadalupe als moeder tot moeder. 

Vrouwen spreken ook tot Maria alsof zij hun moeder is. Een moeder die er voor hen is, die 

hen richting geeft en het gevoel van erbij horen. Zij leggen haar kwesties voor rond gezin. 

Vrouwen vinden bij Maria van Guadalupe een begripvol en luisterend oor net als in de 

literatuur naar voren komt bij Maria in het algemeen. De vrouwen die meededen aan het 

onderzoek van Rodriguez identificeren zich met Maria als moeder en niet met Maria als 

maagd, zij gaan selectief om met de door de traditie aangereikte beelden van Maria. Ook in 

de literatuur over Maria in het algemeen en over Maria van Guadalupe ligt de nadruk van 

interpretaties van vrouwen op Maria als moeder en niet op Maria als maagd. 

 

In de volksreligiositeit zoals in de literatuur besproken wordt, is het beeld van Maria als 

moeder eveneens sterk vertegenwoordigd: gelovigen ervaren bij haar mededogen, 

barmhartigheid, bescherming, steun, troost, onvoorwaardelijke liefde, allemaal te herkennen 

in het beeld van Maria als moeder. Een Maria die troost en koestert lijkt volgens de 

feministisch theologen een bevrijding van onderdrukkende krachten in de weg te staan en zo 

bij te dragen aan het voortduren van de onderdrukking. Vandaar hun zoektocht naar 

bevrijdende interpretaties van Maria. Ik vraag me af of beide beelden niet net zo goed samen 

zouden kunnen komen in het beeld van Maria als moeder: een Maria die troost én bevrijdt. 

Als het goed is, troost een moeder aan de ene kant terwijl zij aan de andere kant haar 

kinderen op eigen benen leert staan en de wereld rechtop leert toe te treden. Maria als 

moeder zou dan beide percepties in zich kunnen verenigen: troosten én kracht kunnen 

geven om te veranderen. Essentieel is natuurlijk welk beeld het concept moeder oproept, 

welke vooronderstellingen we hebben bij het begrip moeder. 

 

5.4. MARIA ALS ‘EEN VAN ONS’ 

 

Volgens de traditie heeft Maria van Guadalupe een bruine huid en ziet zij eruit als een 

indiaanse waardoor Latijns-Amerikaanse vrouwen zich snel met haar kunnen identificeren. 

De vrouwen in Rodriguez‟ onderzoek zien Maria als Mexicaanse, als deel van hun cultuur. 

Dit aspect is vanaf het begin deel geweest van het verhaal van Maria van Guadalupe: Maria 

liet zich immers zien, zo gaat het verhaal over haar verschijning aan Juan Diego, in Azteekse 

kleding, zij zag eruit als een Azteekse vrouw. Deze inculturatie van Maria is tot op de dag 

van vandaag belangrijk voor Mexicaanse of Mexicaans-Amerikaanse vrouwen. Het feit dat 

Maria ook vrouw en moeder is, maakt haar nog meer één van hen in de ervaring van de 

vrouwelijke gelovigen.  

De vrouwelijke gelovigen bij de schrijn van Maria van Urkupiña noemen haar niet expliciet 

„één van ons‟. Vrouwen zullen zich wellicht niet zo snel identificeren met Maria van Urkupiña 
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die immers gezien wordt als machtig en rijk en de vrouwen, die vaak juist niet rijk en machtig 

zijn, zullen haar daardoor misschien minder ervaren als één van hen.  

 

5.5. MARIA ALS VROUW MET SEKSUALITEIT  

 

Alleen Heessels spreekt over het verband tussen Maria en seksualiteit maar zij vindt hier in 

haar interviews met vrouwen weinig weerklank voor. Bij de bestudeerde feministisch 

theologen komt dit thema in ieder geval niet expliciet voor, net zo min als bij de vrouwen in 

de studies van Rodriguez en Derks. Verbinden de vrouwen die Heessels sprak Maria wel 

met seksualiteit en willen zij er niet over praten of is er voor hen gewoon geen verband? Hoe 

zou dat zijn voor andere vrouwen?  

Als we seksualiteit verbreden tot lichamelijkheid kunnen we een ander beeld zien. De 

lichamelijkheid van Maria komt namelijk wel bij Ribas ter sprake als hij haar fysieke 

verschijning wil aanpassen aan ouder wordende of arme vrouwen zodat deze zich meer met 

haar kunnen identificeren. Indirect komt de lichamelijkheid van Maria ook naar boven als 

vrouwen haar beeld verzorgen. Maria van Urkupiña krijgt bij de feesten ter ere van haar een 

andere jurk aan. Zij heeft 1500 jurken en is dol op sieraden. Een zeer aardse Maria komt hier 

naar voren.  

In de feministisch theologische literatuur worden verbanden gelegd tussen Maria van 

Guadalupe en Azteekse godinnen en tussen Maria van Urkupiña en godinnen in de Andes, 

de moedergodinnen, aardegodinnen en godinnen van vruchtbaarheid, maar lichamelijkheid 

en seksualiteit zijn in de literatuur hierbij geen thema. 

 

5.6. MARIA ALS BRON VAN KRACHT 

 

Zowel Maria van Guadalupe als Maria van Urkupiña worden gezien als bron van kracht. 

Vrouwen ervaren Maria van Guadalupe als erg sterk, zowel zelf krachtig als kracht gevend. 

Zij heeft iets bereikt in de ogen van de vrouwen, is competent en heeft macht. Zij heeft lijden 

gekend maar heeft niet aan kracht ingeboet. Maria van Guadalupe kan een bron van kracht 

zijn voor vrouwen door hen kracht te geven en door hen te leren omgaan met hun coraje. In 

ditzelfde opzicht kan Maria van Urkupiña een bron van kracht zijn hoewel zij nog een stap 

verder gaat door zelf rabia te ervaren en door straffend op te treden. Maria van Urkupiña 

geeft haar gelovigen ook kracht want geloof in Maria geeft vertrouwen en geduld. Vrouwen 

ervaren een samenwerking met Maria van Urkupiña om te bereiken wat zij willen. De alasitas 

die pelgrims bij de schrijn van Maria van Urkupiña kopen, nemen zij mee naar huis en die 

herinneren hen thuis aan de kracht die Maria geeft om hun doelen te bereiken. Ditzelfde 
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geldt voor de stenen die zij uitgehakt hebben en waarmee zij hun eigen inspanningen 

gesymboliseerd hebben. Maria als bron van kracht wordt door vrouwen ervaren en wordt ook 

in de literatuur opgemerkt. Echter, de kracht van Maria van Urkupiña om te straffen en rabia 

te voelen, komt niet in de door mij bestudeerde literatuur aan de orde. Is Maria van Urkupiña 

uniek in haar straffende eigenschappen en haar vermogen rabia te voelen? Is zij nog te 

onbekend onder feministisch theologen? De cultus van Maria van Urkupiña was tot enkele 

decennia geleden een regionale aangelegenheid en haar fiesta is pas in de laatste jaren 

uitgegroeid tot een nationale gebeurtenis.254 Of hebben feministisch theologen geen oog 

gehad voor Maria van Urkupiña als een wrekende godin? 

 

5.7. MARIA ALS ICOON VAN BEVRIJDING 

 

Maria als icoon van bevrijding komt vooral in de literatuur voor, niet zo verwonderlijk want het 

vereist een zekere afstandelijkheid om te zeggen dat Maria icoon van bevrijding is. Meestal 

zullen vrouwen zeggen dat Maria iets voor hen betekent en kunnen zij zelf of kan de 

onderzoeker daar een bevrijdend element in herkennen. Vrouwen geven Maria weer als 

moeder, bron van kracht, iemand aan wie je iets vraagt, troosteres, iemand die steun en 

vrede geeft; niet expliciet als iemand die bevrijdt of oproept tot bevrijding. In het beeld dat 

Maria rust geeft als je aan haar denkt zit natuurlijk wel een element van bevrijding, namelijk 

bevrijding van onrust, van negatieve gevoelens. Misschien is het goed om eerst stil te staan 

bij het begrip bevrijding. In het kader van mijn onderzoek denken we al gauw aan 

bevrijdingstheologie (feministische theologie is immers een vorm van bevrijdingstheologie) 

waarin het om bevrijding van onderdrukking gaat en waarbij het meer om onderdrukkende 

structuren in de samenleving gaat. Bij de gelovige niet-theologisch geschoolde vrouwen uit 

de studies van Rodriguez en Derks gaat het eerder om bevrijding in hun persoonlijke situatie 

doordat Maria hen iets geeft zoals rust aan henzelf of straf aan hun echtgenoten bij huiselijk 

geweld. Bij Derks of Rodriguez lezen we niet over vrouwen die Maria als bevrijdend ervaren 

als zij haar associëren met Maria uit de evangeliën die ja zei tegen Gods plan, die het 

Magnificat aanhief en leerling van Jezus werd. Veel feministisch theologen zien juist in dit 

beeld van Maria van Nazareth een bevrijdende interpretatie van Maria. Aquino ziet in Maria 

als metgezel en moeder ook een bevrijdend beeld. Voor arme vrouwen is Maria, zo schrijft 

Aquino, iemand die hun levens deelt als kameraad en zuster in de strijd. Maria‟s 

moederschap geeft hen een gevoel van solidariteit en vriendschap. Aquino blijft in de 

erkenning dat Maria als moeder bevrijdend kan zijn voor vrouwen, dicht bij de ervaringen van 

gewone gelovige vrouwen. 
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5.8. MARIA ALS MIDDELARES 

 

Maria van Guadalupe is toegankelijker dan God en zij kan ook een goed woordje doen bij 

God als bemiddelaarster, is de ervaring van vrouwen uit Rodriguez‟ onderzoek. Ook hier 

komt het verschil tussen beide Maria‟s terug: Maria van Guadalupe functioneert als 

middelares; Maria van Urkupiña daarentegen wordt ervaren als een zelfstandige godin.  

 

5.9. MARIA ALS HET VROUWELIJKE GODDELIJKE OF ALS HET GEZICHT VAN 

GOD 

 

Ervaren vrouwen het vrouwelijke gezicht van God in Maria van Guadalupe of Maria van 

Urkupiña? Eén van de vrouwen noemt het expliciet: Maria van Guadalupe representeert voor 

haar God. Maria van Guadalupe herinnert een andere vrouw eraan dat Jezus en God 

bestaan. Maria van Guadalupe functioneert in de ervaringen van de vrouwen uit het 

onderzoek van Rodriguez als vrouwelijk gezicht van God en niet als zelfstandige godin. 

Maria van Urkupina toont zich juist veel meer een zelfstandige godin dan vrouwelijk gezicht 

van God. Het lijkt of de functie van zelfstandige godin die Pachamama en Tonantzin hadden 

bij Maria van Urkupiña wel bleef bestaan terwijl Maria van Guadalupe meer verbonden werd 

met God en als vrouwelijk gezicht van God ging functioneren.  

 

5.10. MARIA ALS GODIN 

 

Net als bij „Maria als moeder‟ en „Maria als middelares‟ is in de categorie „Maria als godin‟ 

een grote discrepantie te zien tussen beide Maria‟s. Maria van Guadalupe vertegenwoordigt 

God maar is zelf geen godin, Maria van Urkupiña wordt misschien geen godin genoemd 

maar handelt wel als een zelfstandige godin. In de feministisch theologische literatuur 

worden wel verbanden gelegd tussen de oude moedergodinnen van de Azteken en Maria 

van Guadalupe maar dat gaat meer om de oorsprong van Maria van Guadalupe dan om 

huidige verbanden waarin Maria van Guadalupe (deels) samen zou vallen met deze 

moedergodinnen of met één van hen. 

 

Sommige pelgrims in Bolivia identificeren Maria van Urkupiña niet met de Maagd Maria, de 

moeder van Jezus, omdat deze laatste nederig en eenvoudig is terwijl Maria van Urkupiña 

rijk en machtig is. Velen ervaren haar als onafhankelijk van God en Jezus, als op zich zelf 

staand. Ook hier kunnen we de kosmologie van de Andes terugzien waarin goden 

onafhankelijk van elkaar waren en waar geen hiërarchie bestond in het pantheon van goden. 
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Maria van Urkupiña heeft zo ook haar eigen goddelijke krachten. Zij geeft niet de krachten 

door van God maar is zelf godin. De oude Andeskosmologie komt ook terug in de positieve 

en negatieve krachten en eigenschappen van Maria van Urkupiña. Net als Pachamama kan 

zij belonen en straffen. In de zegen die Virginia als sahumera uitspreekt blijkt de identificatie 

van Maria van Urkupiña met Pachamama: “Virgen Maria de Urkupiña, I come to salute you, 

Mamita, to your feet, your plants, Pachamama, Holy Earth, for your blessing”. Maria wordt 

hier in één adem genoemd met Pachamama, Heilige Aarde. Is Pachamama een naam voor 

Maria geworden, is Maria identiek aan Pachamama of zijn het twee godinnen?  

 

Vrouwen leggen Maria van Urkupiña allerlei verzoeken voor, veelal materiële verzoeken.  

Meestal vragen zij om zaken die binnen het redelijke liggen want er is duidelijk onderscheid 

in wat pelgrims ontvangen. Maria geeft wat past in je situatie. Het is een kwestie van 

wederkerigheid want Maria vraagt er iets voor terug: kaarsen, bloemen, wierook én zelf hard 

werken voor wat je wilt bereiken. Maria van Guadalupe krijgt daarentegen vooral relationele 

vragen voorgelegd. Derks verklaart de materiële verzoeken aan Maria van Urkupiña als 

volgt: traditionele zaken rond vruchtbaarheid hebben plaatsgemaakt voor moderne 

vruchtbaarheid en voorspoed waarbij geld een grote rol speelt. Dit zou echter ook kunnen 

gelden voor de verzoeken die Maria van Guadalupe krijgt maar dat zijn vooral thema‟s rond 

gezin en familie. Misschien is hier te zien dat vrouwen Maria van Guadalupe vooral als 

moeder en bron van kracht ervaren terwijl zij Maria van Urkupiña als godin zien? Misschien 

geeft dit aanleiding tot een ander soort vragen die je haar voorlegt? Het zou ook kunnen zijn 

dat in Derks‟ onderzoek vragen aan Maria van Urkupiña op relationeel gebied minder aan de 

orde komen dan de materiële vragen door de insteek van Derks bij haar onderzoek: hoe 

gaan pelgrims om met ongelijkheid in ras, gender en etniciteit. Het zou een vertekend beeld 

kunnen geven als zou het hier alleen om een materiële cultus gaan. De praktijk blijkt 

genuanceerder. Vrouwen leggen immers ook familiekwesties aan Maria van Urkupiña voor: 

zij vertellen Maria van Urkupiña over het huiselijk geweld dat zij ondergaan. Kan de, voor 

Bolivia nieuwe, kapitalistische economie debet zijn aan de materiële verzoeken die Maria 

van Urkupiña voorgelegd worden? Deze vraag zou alleen zinvol te beantwoorden zijn na een 

diachroon onderzoek naar de devotie van Maria van Urkupiña: hoe werd zij in vroegere tijden 

geïnterpreteerd en op welke wijze verschilt dat met de huidige devotie. Derks ziet in Maria 

van Urkupiña die allerlei materiële verzoeken krijgt, een kapitalistische Maria die de 

economische situatie in Bolivia weerspiegelt. Vrouwen zijn vaak slachtoffer van het 

kapitalisme in Bolivia maar handelen zelf bij de schrijn van Maria van Urkupiña binnen de 

kapitalistische mores. Zij zijn ook vaak slachtoffer van huiselijk geweld en voelen daar rabia 

over die zij aan Maria geven zodat deze hun echtgenoten doet ophouden. Maria kan als een 

echte wraakgodin ook gevoelens van rabia hebben, ten opzichte van wie zich niet aan de 
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beloftes aan haar houdt en ten opzichte van de daders van huiselijk geweld. De vrouwen zijn 

echter niet op zoek naar verandering van grotere structuren, alleen naar verlichting van hun 

eigen particuliere situatie. Ook hier zou je kunnen zien dat volksreligiositeit zowel steunend 

als onderdrukkend kan zijn, in de zin dat de Mariadevotie vrouwen steunt en kracht geeft 

maar tegelijk ervoor zorgt dat zij hun rabia aan Maria geven en deze niet aanwenden om zelf 

veranderingen in gang te zetten.  

 

Maria van Urkupiña bezit positieve en negatieve eigenschappen, zij kan koesteren én 

straffen. In Maria die de veroveraars in de 16e eeuw voorging in de strijd of die de mensen 

later bijstond bij hun onafhankelijkheidsstrijd komt dit voor een deel terug. Maria als 

medestrijdster is echter meer een Maria die haar gelovigen kracht geeft in de strijd of 

hoogstens de vijand bestrijdt maar Maria van Urkupiña toont haar negatieve eigenschappen 

ook aan haar eigen gelovigen als zij hen straft omdat zij bijvoorbeeld hun belofte niet zijn 

nagekomen.  

 

5.11. MARIA ALS MARIA VAN NAZARETH 

 

Vrouwen bij de schrijn van Maria van Urkupiña zien Maria van Urkupiña veelal los van de 

historische persoon Maria van Nazareth; zij zien Maria van Urkupiña als eigenstandige 

godheid. In het onderzoek van Derks komt de verbinding tussen Maria van Urkupiña en 

Maria van Nazareth weinig tot niet naar voren.  

Voor de vrouwen uit Rodriguez‟ onderzoek is Maria van Guadalupe duidelijk verbonden met 

Maria van Nazareth uit de evangeliën. Maria van Guadalupe is de moeder van Jezus, Gods 

moeder zoals de vrouwen het ervaren. Toch verwijzen zij in hun reacties niet vaak naar 

Maria van Nazareth. De verbinding tussen beide Maria‟s lijkt niet zo belangrijk voor de 

vrouwen en het zal hen om de „eigen‟ Maria van Guadalupe gaan. Dit klinkt ook door in de 

woorden van één van de vrouwen die Heessels sprak: “Weetje, alle maagden zijn hetzelfde, 

ik hou van ze allemaal. [….] Maar Guadalupe staat toch dichter bij mij.”255 

 

In de zoektocht naar een bevrijdende Maria komen feministisch theologen en vrouwen in 

vrouwenbewegingen bij Maria uit het Nieuwe Testament terecht die volgens een feministisch 

theologische interpretatie een krachtige gelovige vrouw is, in wie bevrijding zichtbaar wordt 

en die van bevrijding zingt in haar lied het Magnificat. In de feministisch theologische 

literatuur wordt Maria afgebeeld als iemand die vrij en verantwoordelijk ja zegt tegen Gods 

plan, als een modelleerling voor vrouwen en mannen. Maria is hier een profetisch figuur die 

                                                
255
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met haar Magnificat oproept te strijden voor een nieuwe samenleving. Dit beeld van een 

bevrijdende en profetische Maria sluit niet aan bij de ervaringen van de vrouwen uit Derks‟ 

onderzoek noch bij die van de vrouwen uit de studie van Rodriguez. Maria van Urkupiña 

wordt niet sterk verbonden met Maria van Nazareth en Maria van Guadalupe wordt veeleer 

ervaren als bevrijdend in het persoonlijke leven van de vrouwen.  
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6. CONCLUSIE 

 

Er is een verschil te zien in de interpretatie van Maria van Guadalupe en Maria van Urkupiña 

bij gelovige niet-theologisch geschoolde vrouwen. Maria van Guadalupe wordt door de 

Mexicaans-Amerikaanse vrouwen in Rodriguez‟ onderzoek vooral als moeder ervaren die 

steunt en troost, die kracht geeft. Daarnaast is zij, net als de vrouwen zelf, een moeder en 

kent zij het lijden en de zorgen om een kind. Maria van Guadalupe met haar donkere huid is 

als „één van ons‟, iemand waarmee de vrouwen zich goed kunnen identificeren. Voor 

sommigen is Maria eenvoudiger te benaderen dan God en kan zij gezien worden als het 

vrouwelijk gezicht van God of als middelares. Maria van Guadalupe krijgt vooral vragen 

voorgelegd rond kinderen, familie en echtgenoten. Maria van Urkupiña geeft de Boliviaanse 

vrouwen in Derks‟ studie ook kracht en steun. Zij wordt door de vrouwen ervaren, hoewel zij 

haar niet expliciet zo noemen, als een onafhankelijke godin met koesterende en straffende 

eigenschappen aan wie zij materiële verzoeken voorleggen én aan wie zij hun rabia, hun 

woede overgeven. Maria van Urkupiña ervaart volgens de vrouwen zelf ook rabia waar Maria 

van Guadalupe dit niet doet. Maria van Guadalupe helpt de vrouwen om met hun woede, in 

Mexicaanse termen coraje, om te gaan maar heeft zelf als altijd liefdevolle moeder, in de 

ervaring van de vrouwen, geen coraje. Achter Maria van Urkupiña komt duidelijker de oude 

moedergodin uit de Andes, Pachamama, in beeld dan de Azteekse moedergodin Tonantzin 

te zien is achter Maria van Guadalupe. Hoewel voor alle vrouwen Maria de moeder van 

Jezus is wordt Maria van Urkupiña toch minder sterk met Maria van Nazareth verbonden dan 

Maria van Guadalupe. Heeft het te maken met de geschiedenis van de Andes (Bolivia, Maria 

van Urkupiña) en Mexico, waar de verering van Maria van Guadalupe ontstond? De 

verovering en kerstening van Mexico verliep immers sneller dan die van de Andes waar 

meer voorchristelijke elementen bleven bestaan.  

 

Het beeld van Maria als godin zoals zo duidelijk naar voren komt bij Maria van Urkupiña, is 

nauwelijks in de feministisch theologische literatuur terug te vinden. Wel terug te vinden zijn 

Maria als vrouwelijk gezicht van God, als het vrouwelijke goddelijke of als middelares en de 

verbinding tussen Maria en oorspronkelijke moeder- of aardegodinnen. Deze laatste beelden 

zien we ook terug in de ervaringen van de vrouwen wat betreft Maria van Guadalupe. De 

feministisch theologische literatuur die voor dit onderzoek gebruikt is, sluit hierin dus aan bij 

de ervaringen in de geleefde religie van deze gelovige vrouwen; ervaringen die de literatuur 

eveneens plaatst in de volksreligiositeit. Deze feministisch theologische literatuur loopt wel 

uit de pas of voor de troepen uit in haar zoektocht naar een bevrijdende Maria die zij vindt in 

Maria van Nazareth, die een verantwoordelijk en gelovig ja uitspreekt tegen Gods plan, die 
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een lied zingt, het Magnificat, waarin over recht gesproken wordt, en die leerling is van 

Jezus. Vrouwen in de dagelijkse praktijk zijn niet zo zeer bezig met de zoektocht naar een 

bevrijdende Maria, blijkt uit de onderzoeken van Rodriguez en Derks. De gelovigen van 

Maria van Urkupiña lijken het niet nodig te hebben, zij is immers machtig, rijk en 

onafhankelijk. Voor de vrouwen uit het onderzoek van Rodriguez is Maria vaak al niet meer 

onderdanig en nederig. Maria van Guadalupe is sterk, want zij heeft veel lijden doorstaan. 

Dat is toch wat anders dan een Maria die volmondig en in het volle besef van wat haar te 

wachten staat „ja‟ zegt tegen Gods plan en die het Magnificat zingt. Hier lijken de bevrijdende 

factoren voor de gewone vrouwelijke gelovigen van Maria van Guadalupe en voor de 

feministisch theologen verschillend te zijn. Maria van Nazareth is een sterke vrouw die 

instemt met Gods plan of zij is een sterke vrouw want zij heeft veel lijden doorstaan. 

Misschien is het wel eenvoudig zo dat het laatste dichter bij de belevingswereld van gewone 

vrouwen staat, zeker van vrouwen die behoren tot gemarginaliseerde groepen. Maria die in 

het Magnificat zingt van heersers die van hun troon gestoten zullen worden, staat wellicht 

verder van hen weg dan Maria die het lijden kent, net als zij. Hier komt ook terug dat 

vrouwen in de geleefde religie minder bezig zijn met veranderen van structuren dan met 

steun vinden voor hun eigen leven, iets waar feministisch theologen ook vaak op wijzen.  

Het thema van Maria van Urkupiña als godin is hier gebaseerd op één, antropologisch, 

onderzoek en wordt niet ondersteund in de feministisch theologische literatuur. Is Maria van 

Urkupiña (nog) onbekend bij feministisch theologen? Hoe dat ook zij, deze Maria die als 

godin functioneert vraagt om theologische doordenking. 

 

Naschrift: Maria uit Den Bosch 

Welke beeldje van Maria zocht ik zelf uiteindelijk uit en wat 

spreekt daaruit? Het is een beeldje uit de St. Jan in ‟s 

Hertogenbosch geworden van Maria met Jezus op haar arm. Een 

jonge vrouw die ja zei tegen Gods plan, hoe onzinnig dit haar ook 

zal hebben toegeschenen, en die haar lied zong, daarin ga ik mee 

met de feministisch theologen die hierin een bevrijdend beeld 

zien. Maria heeft me tijdens het schrijven van deze scriptie 

vergezeld. Niet als een godin die ik van alles kon vragen, dat staat 

te ver van mij af, geworteld als ik ben in de protestantse traditie. 

Zo‟n beeldje is echter wel een tastbare aanwezigheid waarin niet 

Maria zelf afdaalt en dat voor mij niet het vrouwelijke goddelijke vertegenwoordigt maar dat 

symbool staat en mij herinnert aan die vrouw uit het Nieuwe Testament die actief meedeed 

in het grote plan van God.   
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7. SAMENVATTING    
 

Maria speelt een centrale rol in de geleefde religie van gewone gelovige vrouwen in Latijns-

Amerika. Wat betekent Maria voor hen en zien we deze betekenissen terug in de Latijns-

Amerikaans feministisch theologische literatuur die toch immers de ervaringen van vrouwen 

als uitgangspunt neemt? Deze twee vragen zijn in deze scriptie onderzocht aan de hand van 

een onderzoek van Rodriguez naar de betekenis van Maria van Guadalupe voor Mexicaans-

Amerikaanse vrouwen in de VS en een onderzoek van Derks naar de ervaringen van 

vrouwen van Maria van Urkupiña in Bolivia.  

 

Vrouwen interpreteren Maria onder andere als een moeder die hen troost, steunt en 

beschermt, als bron van kracht, als moeder en zuster die het lijden kent van kinderen krijgen 

en verzorgen en een kind verliezen aan de dood. Zij ervaren Maria niet zozeer als nederige 

en gehoorzame vrouw zoals de Maria in de kerkelijke katholieke traditie. Maria van Urkupiña 

wordt daarentegen juist gezien als godin, onafhankelijk, beschermend én straffend als een 

wraakgodin. Ook Maria van Guadalupe ervaren de vrouwen als sterk en krachtig maar dan 

meer omdat zij veel lijden doorstaan heeft. In de feministisch theologische literatuur komt dit 

laatste terug, dat vrouwen Maria niet ervaren als nederig en onderdanig maar wel als 

krachtig door het doorstane lijden. Wat niet terug komt in de literatuur is de perceptie van 

Maria als godin zoals Maria van Urkupiña ervaren wordt. Het tempo waarin de Andes 

(waaronder Bolivia) veroverd en gekerstend werd, was langzamer dan dat waarin Mexico 

veroverd en gekerstend werd. Dit zou een rol kunnen spelen in het verschil in interpretatie 

van Maria van Guadalupe en Maria van Urkupiña. Voor-christelijke elementen zouden meer 

ruimte hebben behouden in de Andes dan in Mexico en dus bij de verering van Maria van 

Urkupiña. Zo is de verbinding tussen deze Maria en de vroegere moeder- en aardegodin 

Pachamama veel sterker dan die tussen Maria van Guadalupe en Azteekse godinnen. 

 

Feministisch theologen en vrouwen uit vrouwenbewegingen zijn op zoek gegaan naar een 

bevrijdend beeld van Maria en hebben dat veelal gevonden in Maria van Nazareth. Een 

Maria die een gelovig en krachtig ja liet klinken tegen Gods plan, wetende wat dit voor haar 

zou betekenen en een Maria die het Magnificat zong waarin heersers van de troon gestoten 

worden. De vrouwen uit het onderzoek van Rodriguez verbinden Maria van Guadalupe wel 

met Maria van Nazareth maar dan omdat zij moeder is en zorg en rouw had om haar kind, 

niet omdat zij het Magnificat zong en actief instemde met Gods plan. Maria van Urkupiña 

wordt niet zo duidelijk verbonden met Maria van Nazareth want deze laatste was immers, zo 

is de gedachte van de vrouwen in de studie van Derks, nederig en gehoorzaam en Maria van 

Urkupiña is rijk en machtig. Hier loopt de feministisch theologische literatuur uit de pas met 
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de ervaringen van vrouwen zo lijkt het wel. Beiden, de vrouwen en de auteurs, mogen in 

Maria bevrijdende elementen zien maar het lijken wel verschillende elementen te zijn. De 

verklaring hiervoor kan zijn dat Maria die sterk werd door het lijden dichter bij de leefwereld 

van de gelovige vrouwen staat dan het beeld dat de feministisch theologen voor ogen 

hebben van Maria die haar verantwoording neemt en ja zegt tegen Gods plan.  
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