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Voorwoord 

Beginnend aan dit onderzoek vond ik het moeilijk wat ik op persoonlijk vlak moest 

verwachten van het doen van antropologisch onderzoek. Hoe zou ik reageren op een totaal 

andere omgeving en hoe zou ik met voor mij onbekende mensen kunnen communiceren en 

hen begrijpen? Ik schreef een onderzoeksopzet aan de hand van onderwerpen die mij altijd 

geboeid hebben: het huwelijk en samenwonen. Ik ben hierop gekomen omdat liefde, relaties 

en het vormen van een familie datgene is waar het voor veel mensen in het leven allemaal om 

draait. Omdat ik erg nieuwsgierig was naar de verschillen hierin tussen de Westerse- en de 

Guatemalteekse maatschappij besloot ik hier mijn onderzoek van te maken. Ik schreef een 

onderzoeksopzet en nadat deze goedgekeurd was, vertrok ik naar Midden-Amerika. Na een 

reis van tien dagen door Mexico en drie weken Spaanse les op een taalschool in 

Quetzaltenango hoorde ik dat ik voor acht weken zou vertrekken naar Sololà. Dit werd ons 

pas in Guatemala verteld en voor ik goed en wel aan het idee gewend was, zat ik twee dagen 

later al op de stoep voor de supermarkt van Sololà te wachten op ons gastgezin. 

  En daar waren ze dan: Jerson (8) en Cindy (11) brachten ons naar hun huis waar ze samen 

met hun ouders Pedro en Angélica acht weken voor ons gezorgd hebben. Ik wil dus ook 

beginnen met het bedanken van mijn gastgezin voor alle ontzettend goede zorgen, alle hulp 

bij ons onderzoek, de huiselijke gezelligheid en het fantastische beeld dat zij mij van 

Guatemala en het dagelijks leven daar, hebben mee gegeven.  

  Plotseling midden in het veld kwam er ontzettend veel op me af, alles was anders dan ik 

had verwacht en ontzettend bijzonder en overweldigend. In het begin was het dus ook best 

lastig om de goede personen en instanties te vinden voor mijn onderzoek. Ik kwam echter al 

vrij snel terecht bij RENAP (Registración Nacional de las Personas). Ook de personen van 

RENAP die mij in mijn onderzoek steeds opnieuw hebben geholpen wil ik hierbij bedanken 

voor alle statistieken die ik mocht inzien, de informatie die zij mij hebben gegeven en de hulp 

die ze mij hebben geboden bij het opslaan van alle data. 

  Via de Rooms-Katholieke priester kwam ik bij Juan en Maria Acetún Bén thuis. Zij waren 

een ouder echtpaar dat op latere leeftijd trouwde voor de Kerk. Ik ben vaak bij hun thuis 

geweest en wil hen hartelijk bedanken voor de geweldige gastvrijheid en de gesprekken die 

we samen hebben gehad. 

  Ook wil ik Flavio Edwin Vasquez bedanken. Nadat ik in mijn tweede week ontzettend 

vastliep kwam ik deze man tegen die voor een doorbraak in mijn onderzoek heeft gezorgd en 

zich heeft ontwikkeld tot mijn sleutelinformant. Ik wil hem bedanken voor zijn hulp bij het 

vinden van interviews, het vertalen van de lokale taal en de reflectieve gesprekken die wij 

hebben gehad over mijn onderzoek en bevindingen. 

  Tot slot, maar zeker niet als minst, wil ik mijn begeleidster Marie-Louise Glebbeek 

bedanken. Zij heeft mij ontzettend geholpen tijdens het hele proces. Vanaf het schrijven van 

mijn onderzoeksopzet, terwijl ik in het veld was en met het produceren van deze scriptie. 

Hartelijk dank hiervoor.       

                                                                                                                       Annelot Hekman 

                                                                                                                               24-06-2011 
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Hoofdstuk 1: Inleiding 

Plotseling haalt de andere aanwezige man op aanwijzen van de bruid een oude Pepsi fles met 

een beetje water tevoorschijn. Ons gesprek wordt abrupt onderbroken omdat de priester 

gevraagd wordt het bruidspaar te zegenen met dit water. De priester draait de vergeelde fles 

om in zijn hand en sprenkelt wat water over de hoofden van het bruidspaar, waarbij hij een 

aantal onverstaanbare woorden mompelt.  

Sololà is de hoofdstad van het gelijknamige departement Sololà en ligt ongeveer tien 

kilometer ten noorden van het meer van Atìtlan. Het is een stad zoals we deze veel zien in 

Guatemala: een centraal plein, waar alle wegen op uit komen, als het middelpunt van de stad. 

Omdat het de hoofdstad is van het departement, is het een belangrijke plek voor handel, 

communicatie en administratie voor de wijde omgeving. En omdat de provincie negentien 

gemeentes kent, is het er altijd druk en neemt het gemeentehuis een prominente plaats in aan 

het centrale plein. De markt is de belangrijkste plek voor handel, wat betekent dat deze elke 

dag een groot deel van de straten van Sololà bezet. Op dinsdag, maar vooral op vrijdag, is de 

markt het grootst en wordt de hele stad er door in beslag genomen. Mensen komen vanuit alle 

gemeentes om op deze markt hun waren aan de man te brengen. Op deze dagen komt men 

echter niet alleen voor de markt naar de stad, maar wordt dit vaak gecombineerd met de biecht 

in de Katholieke Kerk en een bezoek aan het gemeentehuis voor administratieve doeleinden. 

  Aangezien de meerderheid van de inwoners in Sololà Kaqchikel Indiaans is, en het één van 

de weinige plekken is waar zowel vrouwen als mannen in traditionele Maya kleding gekleed 

gaan, is het vooral een erg kleurrijke stad. De lokale traditionele traje (kledij) is één van de 

belangrijkste handelsproducten en kenmerkt ook de lokale gemeente Sololà. Volgepakte 

marktstraten worden ingenomen door vrouwen met hun baby‟s op de rug, die al dragend in 

manden op hun hoofd, groentes, tortillas, textiel en soms zelfs kippen, hopen te verkopen op 

de markt.  

  Toch zie je de stad ook moderner worden. Vooral de internetcafés zijn hier een duidelijk 

zichtbaar teken van, in elke straat wordt vandaag de dag een nieuw pand geopend. Niet alleen 

het internet als communicatiemiddel, ook merkkleding, huishoudelijke apparaten en 

etenswaren uit de supermarkt worden belangrijker. De straten worden dan ook steeds meer in 

beslag genomen door winkels. Tot slot, maar zeker niet als minst belangrijk, zijn de scholen 

en daarmee de expansie van educatie, een duidelijk teken van modernisering in Sololà. 

  Mijn interesse in liefde en relaties was de grootste motivatie om dit onderzoek te gaan 

doen. Het moment dat ik deze stad binnenkwam begon deze interesse alleen maar te groeien. 

Hoe zouden deze onbekende, boeiende en kleurrijke mensen hun leven en met name hun 

liefdesleven invullen? Hoe ziet hun dagelijks leven eruit, wat is voor hen belangrijk, hoe 

ontmoeten zij elkaar, hoe verloopt hun relatie, trouwen ze of gaan ze samenwonen, doen ze 

dit uit liefde of zijn er andere dingen die mee wegen? Hoe gaat een huwelijk in zijn werk? En 

waarom trouwen mensen überhaupt, of waarom trouwen ze niet?  Allemaal vragen die ik in 

mijn acht weken durende onderzoek wilde gaan beantwoorden en waardoor ik tijdens het 

schrijven van mijn onderzoeksopzet tot de volgende, centrale, vraag ben gekomen: 
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  Waarom kiezen bewoners in Sololà, Guatemala voor een huwelijk of informele relatie

 en welke factoren beïnvloeden deze keuze? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden heb ik deze opgesplitst in drie deelvragen die worden 

beantwoord in de drie empirische hoofdstukken van deze scriptie. 

  Allereerst wilde ik kijken naar de manier waarop een relatie in Sololà tot stand komt. 

Hierbij was het belangrijk dit te operationaliseren en te kijken naar de plek, de tijd, de 

omstandigheden en de motivaties van de ontmoeting, het verloop van de verdere relatie, het 

contact met de omgeving en de aanloop naar het daadwerkelijke keuzemoment. 

  Vervolgens ben ik gaan kijken naar de redenen waarom mensen samenwonen of trouwen. 

Hierbij zijn niet alleen de persoonlijke redenen interessant, maar ook de factoren van buitenaf. 

Daarnaast ontstonden er interessante vragen over de unanimiteit van de keuze, de voor- en 

nadelen van een huwelijk of samenwonen en de toekomstbeelden die koppels hebben.  

Om deze vragen te kunnen beantwoorden heb ik verschillende antropologische methoden en 

technieken gebruikt, te weten diepte-interviews, participerende observatie en informele 

gesprekken. De methode waar ik in mijn onderzoek het meest aan gehad heb zijn de diepte-

interviews. Hier ben ik eigenlijk gaandeweg mijn onderzoek achtergekomen, omdat ik op 

deze manier het beste, vanuit de levensgeschiedenissen van mensen, de motivaties voor een 

huwelijk of samenwonen kon vasteggen. Door middel van participerende observatie heb ik 

vooral voor mezelf een beeld kunnen creëren van het leven in Sololà en de wijze waarop 

mensen invulling geven aan hun (liefdes)leven. Dit beeld heb ik vervolgens proberen te 

verwerken in deze scriptie aan de hand van een aantal beschrijvende vignetten. Tot slot heb ik 

informele gesprekken gebruikt voor het leggen van contacten. Met deze methode heb ik niet 

de daadwerkelijke data kunnen vastleggen, maar wel  vertrouwen aan mensen kunnen 

schenken om hen zo op een later tijdstip uitgebreider en intiemer te kunnen interviewen.  

  Dit onderzoek is verricht onder de inwoners van de stad Sololà in een periode van acht 

weken (26 februari 2011 – 23 april 2011). Ik heb tijdens dit onderzoek gesproken met 

verschillende mensen en instanties, maar het belangrijkst waren de personen die getrouwd 

waren of samenwoonden. Zo heb ik met een medewerkster van het bevolkingsregister, een 

notaris, een Katholieke- en Evangelische priester, een biologie docente op een middelbare 

school en jongeren van rond de zestien jaar gesproken. Verder heb ik elf interviews gehouden 

met mensen die formeel getrouwd waren en zes interviews met mensen die samenwoonden of 

hebben samengewoond. Dit liep namelijk vaak in elkaar over omdat veel mensen die 

getrouwd zijn vroeger hebben samengewoond en mensen die nu samenwonen ooit willen 

gaan trouwen. Vrijwel al mijn gesprekken gaven dus informatie over zowel het huwelijk als 

informeel samenwonen.  

  In het begin van mijn veldwerkperiode ben ik vooral begonnen met het zoeken naar 

instanties zoals het bevolkingsregister en de Katholieke kerk. Hierdoor kreeg ik een 

aanknopingspunt en kreeg ik meer inzicht in de officiële kant van het huwelijk. Hieruit 

kwamen een aantal interviews voort met mensen die formeel getrouwd waren of 

samenwoonden. Ik liep echter al snel vast omdat deze mensen mij niet door konden verwijzen 

naar kennissen of vrienden die ik kon interviewen. Het was moeilijk om als „buitenstaander‟ 
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zomaar in contact te komen met mensen die wilden praten over hun relatie, wat voor hen best 

een gevoelig onderwerp is. Doordat ik in contact kwam met Flavio Vasquez heb ik de kans 

gekregen om een stuk meer mensen te interviewen. Hij had namelijk een goede reputatie in de 

buurt en kende veel mensen. Ook kon hij hen uitleggen waar ik voor kwam, wat er voor 

zorgde dat mensen mij beter begrepen en meer bereid waren te helpen.  

De verschillende vragen van mijn onderzoek kunnen bestudeerd worden vanuit een 

theoretische achtergrond. De manier waarop het huwelijk en samenwonen wordt gedefinieerd 

is namelijk overal ter wereld anders wat het interessant maakt om te bestuderen. Het past 

perfect in de studie naar familie en huishoudelijke samenstellingen, omdat een relatie altijd de 

basis vormt tot een familie. Daarnaast is de studie naar gender, de verschillen in interpretatie 

van wat het inhoudt om een man of een vrouw te zijn, interessant in de studie naar relaties 

omdat het kan verklaren hoe mannen en vrouwen zich in een relatie gedragen. Het 

antropologisch theoretisch kader waarin mijn onderzoek is opgebouwd, zal het eerste zijn wat 

in deze scriptie aan bod komt. 

  Dit onderzoek is uitgevoerd in Sololà, in de hooglanden van Guatemala, een land gelegen 

in Midden Amerika en grenzend aan Mexico, Belize, El Salvador en Honduras (zie kaart 1 en 

2). Het is een land waarvan zestig procent van de bevolking Ladino is, wat inhoudt dat zij 

afstammen van de koloniale Spanjaarden. Veertig procent is Indigina, de inheemse Maya 

bevolking. Natuurlijk zijn er ook specifieke studies gedaan in Latijns Amerika, en zelfs in 

Guatemala, naar het verschil tussen een formeel huwelijk en informeel samenwonen. Het is 

interessant om deze studies te vergelijken met mijn eigen empirische bevindingen om zo een 

theorie op te bouwen aangaande samenleefvormen in Guatemala vandaag de dag. De context 

waarin dit onderzoek wordt uitgevoerd vormt het tweede hoofdstuk van deze scriptie en hierin 

zullen de verschillende theoretische concepten naar aanleiding van specifiek op Guatemala 

gebaseerde literatuur, ingebed worden in de Guatemalteekse context. 

 Vervolgens zal ik mijn eigen data zoals gevonden in Sololà presenteren in drie 

hoofdstukken. Deze zullen, zoals al eerder gezegd, de drie deelvragen van mijn onderzoek 

omvatten. Het eerste empirische hoofdstuk zal vooral ingaan op de manier waarop koppels 

elkaar in Sololà ontmoeten, hoe deze ontmoeting verloopt, wat de motivaties voor de keuze 

tijdens deze ontmoeting zijn en hoe een relatie hierna verder verloopt. Dit biedt een brug naar 

de volgende twee hoofdstukken die achtereenvolgend in zullen gaan op de motivaties om te 

gaan samenwonen en te kiezen voor een formeel huwelijk. 

  Er zal uiteraard worden afgesloten met een concluderend hoofdstuk waarin ik zal stellen 

dat een formeel huwelijk de uiteindelijke samenleefvorm is waar in Sololà naar gestreefd 

wordt. In dit hoofdstuk zal ik opnieuw kort de argumenten en motivaties die aan deze keuze 

ten grondslag liggen benoemen. Tot slot zal de scriptie eindigen met een literatuurlijst, een 

reflectieverslag met foto‟s, een samenvatting in het Spaans en overige bijlagen. 
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  Kaart 1: Guatemala                               Bron: Google Maps 

 

 

 

 

     

 

 

              

 

 

 

    

 

 

 

 

    Kaart 2: Sololà, ligging binnen Guatemala                          Bron: Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Hoofdstuk 2: Het huwelijk en samenwonen binnen 

de antropologische theorie 

 
In dit theoretisch kader zal ik beginnen met het behandelen van een aantal centrale concepten 

binnen de antropologie die relevant zijn voor het uiteindelijke begrip van relatievorming in 

Guatemala. De begrippen die centraal staan, zijn familie, huwelijk en cohabitatie.  

  Familie vormt de plek voor een kind om te leren over liefde, relaties, samenwonen en 

huwelijk, maar daarnaast speelt de familie vaak een grote rol in de selectie van de partner. De 

definities van huwelijk en cohabitatie zijn met de tijd veranderd, daarom is het van belang om 

definities te geven en ik zal dit historisch inbedden door auteurs uit verschillende jaren te 

gebruiken.  

  Net zoals de concepten familie, huwelijk en cohabitatie in de loop van tijd andere 

betekenis krijgen, is de betekenis van deze begrippen ook context afhankelijk. In de tweede 

paragraaf van deze theoretische onderbouwing zal ik de bovenstaande concepten meer gaan 

inbedden in de Latijns Amerikaanse context. De diversiteit aan huishoudens zal hierbij aan 

bod komen. Vervolgens behandel ik het formele huwelijk en informeel samenwonen en de 

betekenis hiervan in Latijns Amerika, zoals in de literatuur beschreven wordt. Tot slot zal ik 

dit nog linken aan gender, waarbij voornamelijk de concepten marianismo en machismo van 

belang zijn als zijnde sociale idealen binnen relaties. 

    

2.1 Antropologie & Familie: Huwelijk en Cohabitatie  

 2.1.1 Familie 

 

 Familie is een woord dat een ieder persoonlijk goed kent en voor zichzelf kan definiëren, 

iedereen is namelijk geboren in een familie of heeft er misschien zelf al één gevormd. Dit is 

nu net wat het concept zo moeilijk definieerbaar maakt in antropologische werken en 

discussies, aldus Barnard (2002). Volgens hem kan het begrip namelijk verwijzen naar het 

huishouden zelf, maar ook naar dichtbije verwanten waarmee men niet samenwoont. Een veel 

breder netwerk van verwanten kan ook gezien worden als „de familie‟ (Barnard 2002 : 223). 

Wanneer mensen over „de familie‟ praten, weten zij zelf vaak precies waar ze het over 

hebben, wat zij hier daadwerkelijk onder verstaan is echter voor een onderzoeker moeilijk te 

ontdekken.  

  De relevantie van het concept familie voor de studie naar huwelijk en cohabitatie ligt 

voornamelijk in het feit dat de familie een rugzak van kennis, normen, gebruiken en 

voorkeuren meegeeft, ook met betrekking tot het huwelijk. Dat familie daarnaast ook een 

grote rol speelt in de selectie van partners en het regelen van een huwelijk, wordt duidelijk in 

het boek Marriage van Robert Blood, dat werd gepubliceerd in 1969. Zo stelt hij dat: 

 In feudal societies parents traditionally chose their children‟s partners for them. In

 industrial societies parents lose this authority. Nevertheless, modern parents are [still]
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 interested in their children‟s mate-selection and eager to help them choose wisely (Blood

 1969:61-62). 

Het is zelfs zo dat over het algemeen bij 49 procent van de mannen de vader, en bij 79 procent 

van de mannen de moeder, participeert in zijn partnerkeuze. Voor vrouwen liggen deze 

percentages nog hoger, respectievelijk 69 en 97 procent (Blood 1969:62). 

  In het postmoderne klimaat van de jaren tachtig en negentig, is de term familie steeds 

vaker opnieuw geanalyseerd en geconstrueerd (zoals meer culturele en sociale categorieën). 

Hierdoor kwam de term „families‟ meer in plaats van „de familie‟: de familie werd steeds 

minder gezien als de natuurlijke manier van sociale organisatie. Het werd meer een 

symbolisch, cultureel en historisch specifiek systeem (Barnard 2002 : 223). Studies 

betreffende familie, waren na de Tweede Wereldoorlog nog erg sociologisch en abstract. In 

1960 kwam William Goode (in Segalen 1986 : 3) echter met een werk dat een hele andere, 

meer antropologische benadering had. Hij vergeleek de Amerikaanse familie met familie in 

andere culturen. Zijn conclusie was dat er een erg dynamische rol van familie systemen 

bestond. Hiermee bedoelde hij dat familie systemen per cultuur verschillen. Hij trok een lijn 

tussen normen en gebruiken en stelde onder andere dat de ideologie van de nucleaire familie, 

een familie die wordt geconstrueerd vanuit één getrouwd echtpaar met kinderen, niet overal 

opging zoals door velen werd gedacht (Goode in Segalen 1986 : 3). Volgens Segalen (1986) 

kunnen we echter toch een onderscheid maken, namelijk tussen traditionele- en moderne 

samenlevingen. In een zogenaamde traditionele samenleving worden de sociale categorieën 

nog steeds voornamelijk gedefinieerd vanuit verwantschap: productie, consumptie en macht 

staan allemaal in werking van de familie en de verschillen in status hierbinnen. In 

„hedendaagse samenlevingen‟ daarentegen is verwantschap als bestuursorgaan vervangen 

door andere sociale organisaties, zoals staat, vakbonden en instanties. Dit wil zeggen dat 

productie, consumptie, macht en structuur voornamelijk worden gestuurd door andere 

fenomenen dan de familie en deze laatste dus op dit gebied in belang afneemt (Segalen 1986 : 

5-6). 

  De grote verscheidenheid aan familietypes herinnert ons aan het feit dat familie 

cultuurgebonden is en dus veranderlijk. Het wordt vanuit het lokale en sociale leven 

geconstrueerd zodat het functioneert in die bepaalde samenleving. Veel auteurs spreken echter 

van een wetenschappelijk erkende tweedeling. Ten eerste spreken zij van het echtelijk gezin 

(nuclear or conjugal family) wat verwijst naar een heteroseksueel paar met kinderen. De 

tweede vorm is een uitgebreide familie (extended family) die verwijst naar minimaal twee 

echtelijke gezinnen in één samengesteld huishouden (bijvoorbeeld een echtpaar met kinderen 

waarbij één kind ook met zijn man/vrouw en kinderen aansluit bij het eerste gezin) (Barnard 

2002 : 223).  Ook Gittins (1985) erkent deze basisverdeling tussen een nucleaire familie en 

een uitgebreide familie, waarbij zij wel stelt dat deze laatste ook grootouders en 

overgrootouders kan bevatten (Gittins 1985:6). Door velen wordt echter ook gezien dat het 

indelen van familietypes niet zo simpel is als deze tweedeling doet vermoeden. Zo spreekt 

Muncie (1995) over „a diversity of family forms‟ die steeds moeilijker definieerbaar wordt 

naarmate we historische en culturele variaties meer gaan erkennen en we meer open staan 

voor de hedendaagse realiteit van alternatieve familie vormen, zoals adoptieve-, 
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homoseksuele-  en samenwonende families (Muncie 1995:17). 

  Tot slot kunnen we met betrekking tot familie ook nog spreken van verschillen in 

matrilineaire-, patrilineaire-, matrifocale- en patrifocale- samenlevingen. Dit is van belang 

voor dit onderzoek omdat het per cultuur verschilt hoe de verwantschap wordt doorgegeven 

(via de mannelijke- of vrouwelijke lijn), maar vooral waar de status en macht binnen de 

familie ligt (lees: het zeggenschap, matri- of patrifocaal). Omdat verwantschap of via de man 

of via de vrouw gaat, wordt er een soort afhankelijkheid bepaald. Bij matrilineaire 

samenlevingen wordt verwantschap namelijk doorgegeven via de vrouw en dit geeft de vrouw 

dus een bepaald soort aanzien en belang, zij is na het baren van kinderen niet ineens 

onmisbaar zoals wel vaak het geval is bij een patrilineaire samenleving waarbij verwantschap 

loopt via de man (voor matri- en patrilineaire verwantschap, zie afbeelding 1). Hierdoor heeft 

de vrouw in matrilineaire-, en de man in patrilineaire samenlevingen ook meer zeggenschap 

betreffende het huwelijk en de partnerkeuze (Segalen 1986 : 51). Het doorgeven van 

verwantschap en status via de man of de vrouw, zou dus ook in dit onderzoek van belang 

kunnen zijn. (Barnard 2002 : 226). 

  Dat de familie een belangrijke, zo niet de meest belangrijkste, manier is om een persoon te 

vormen, wordt ook gesteld door Martine Segalen, in haar boek Historical Anthropology of the 

family: „In short, much of our social behaviour occurs in, and is judged on the basis of, the 

ideology of „the family‟ (Segalen 1986:72)‟. Met social behaviour doelt Martine Segalen op 

interactieve relaties, vriendschap of seksualiteit, liefde of haat, kinderen of geen kinderen en 

als één van de belangrijkste sociale instituties; huwelijk of geen-huwelijk (Segalen 1986:72). 

2.1.2 Huwelijk 

 

Voor het huwelijk als concept geldt ook dat voor veel mensen deze term in de conversatie 

bekend is. Hoewel het in veel verschillende vormen terug te vinden is, bestaat het huwelijk in 

elke samenleving ter wereld. De grote meerderheid van mannen en vrouwen trouwt tenminste 

één keer in zijn of haar leven (Sweetman 2003 : 2). Daarom is het voor een onderzoek naar 

huwelijks- en cohabitatievormen van belang om te proberen een definitie van het huwelijk te 

geven 

  De definitie en invulling van het huwelijk heeft in de tijd nogal wat veranderingen 

doorgemaakt. Verschillende definities die eerder vooral de Westerse samenleving van 

toepassing waren, gaan vandaag de dag niet altijd meer op. Ik zal hieronder verschillende 

historische definities als een soort proces weergeven om zo tot een goede definitie van het 

huwelijk te komen.  

  Volgens Thornton, Axinn & Xie (2007), werd door het grootste gedeelte van de 

geschiedenis heen een familie gezien als een man, vrouw en kinderen. Het huwelijk werd 

hierbij gezien als datgene wat de essentiële processen van partner selectie en seksuele 

expressie regelde. Daarnaast was het huwelijk ook de plek voor het produceren en opvoeden 

van kinderen en de voornaamste plaats van productie, consumptie en de distributie van bezit 

binnen en tussen verschillende generaties. Het huwelijk bepaalde voornamelijk vroeger, maar 

in veel gevallen nog steeds, ook de arbeidsverdeling, de vrouw bleef thuis en de man zorgde 

voor de inkomsten op de arbeidsmarkt. Daarnaast is de status van man en vrouw vaak een 
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centraal element van identiteit geweest, het worden van wife of husband was, en is in 

sommige gevallen nog steeds, één van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van 

mensen (Thornton, Axinn & Xie 2007 : 3).  

  Dat het huwelijk voor veel mensen een religieuze betekenis had, en nog steeds heeft, zou 

erg belangrijk kunnen zijn voor dit onderzoek. In het Westen was er een tijd waarin de 

Katholieke Kerk het huwelijk heilig maakte en een canonieke wet maakte die het huwelijke 

regelde. Hoewel dit, in het Westen, door de Reformatie en secularisatie hervormd en sterk 

afgezwakt is, bestaat er in andere delen van de wereld nog steeds een erg belangrijke relatie 

tussen religie en huwelijk. (Thornton, Axinn & Xie 2007 : 4).  De kerkelijke gemeenschappen 

die hierbij van grote invloed zijn, bakenen hun grenzen sterk af en geven religie per generatie 

door. Zo kan de religie van eerdere generaties de relatiepatronen van huidige generaties 

voorspellen. De kerk geeft als instantie met religieuze normen en waarden, duidelijk het 

belang van het huwelijk aan. Dit wordt als een religieus sacrament gezien en dus geprefereerd 

en gepredikt. Wel stellen Thornton, Axinn & Xie (2007: 221-223), dat dezelfde religies en 

daarmee dus het religieuze huwelijk, per gemeenschap, land en continent van betekenis, 

aanwezigheid en invloed anders kunnen zijn.  

  The Notes and Queries, een naslagwerk voor antropologische termen, geeft in 1951 de 

volgende definitie van het huwelijk: 'Marriage is a union between a man and a woman such 

that children born to the woman are recognized legitimate offspring of both partners (The 

Notes and Queries 1951 in Leach 1955 : 182). Edmund Leach, één van de bekendste sociaal 

antropologen van zijn tijd, leverde kritiek op deze definitie (1955). Hij vond hem te beperkt 

en historisch achterhaald, omdat volgens hem verschillende instituties als het huwelijk 

geclassificeerd konden worden. Echter, de bindende factor binnen al deze verschillende 

instituties is volgens hem dat er altijd rechten worden toegewezen aan beide partners. Het 

huwelijk moet volgens Leach (1955 : 183) onder andere de volgende rechten erkennen: het 

bevestigen van een legale vader en moeder voor de kinderen, een monopolie op de seksualiteit 

van de partner, gedeeltelijke of gehele rechten op het bezit van de partner en het vestigen van 

een sociaal significante relatie van affiniteit tussen de man en de broers van de vrouw. 

Hoewel deze rechten ook vandaag de dag in veel gevallen nog erg belangrijk en voor een 

groot deel toepasbaar zijn, moet het historische gat (jaren ‟50 – nu) opgevuld worden.  

  Robert Blood (1969 : 2) omschrijft in zijn boek Marriage, het huwelijk in eerste instantie 

als een persoonlijke relatie tussen de partners, oftewel het is een primaire relatie. Hij gaat in 

zijn boek in op het huwelijk dat destijds steeds meer gedefinieerd werd vanuit liefde tussen 

man en vrouw, als „an intense emotional attachment between two people of the opposite sex 

(Blood 1969:106).‟ Maar deze definitie vanuit een puur emotionele band is misschien wel erg 

rooskleurig voor die tijd. In de jaren tachtig wordt hier dan ook, door onder andere Diana 

Gittens (1985), een weerslag aan gegeven. Hoewel zij in haar boek, net als Blood (1969), stelt 

dat er in die tijd steeds meer idealen ontstonden van het huwelijk als een totaal vrije keuze 

waarin twee individuen verliefd worden, is het volgens haar zo dat er in een definitie van het 

huwelijk, net als vroeger, nog steeds elementen van andere belangrijke overwegingen en 

motivaties terug moeten komen. Zo is zij van mening dat een definitie van het huwelijk niet 

kan zonder het noemen van de economische vooruitgang die de partners nastreven (Gittins 

1985:73). 
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  Dat economische overlevingsstrategieën ook nu nog een belangrijke motivatie zijn voor 

veel mensen om een huwelijk aan te gaan, wordt tevens gesteld door Sweetman (2003): 

 

   In popular culture, marriage is variously seen as the end goal of teenage romance and sex

  […]. But what is often less evident – particularly in affluent societies – is the essential role

  played by marriage in the economic survival of individuals and their families (Sweetman 

  2003 : 2).  

Met betrekking tot economische overlevingsstrategieën is Sweetman (2003) erg duidelijk in 

het verschil tussen Westerse samenlevingen en niet-Westerse samenlevingen. Zo ontstond er 

bijvoorbeeld een enorme chaos toen ontwikkelingsprojecten de Westerse culturele normen 

omtrent het huwelijk gingen toepassen in de rest van de wereld. Er werd namelijk gedacht aan 

een universeel model van de man als broodwinner en de vrouw als huismoeder, zorgend voor 

het huis en de kinderen (voor een verdere uitleg van dit model, zie paragraaf 2.3). Omdat dit 

model juist op veel plekken niet opging zorgde dit er, aldus Sweetman (2003) voor dat de 

projecten niet overal zo toepasbaar bleken als ontwikkelingsorganisaties hadden gedacht 

(Sweetman 2003:2). 

  Dat een Westerse ideologie van het huwelijk vaak als de enige waarheid werd gebruikt en 

doorgegeven, omschrijft ook Nancy Pollock (in Sweetman 2003). Volgens haar betekent het 

huwelijk in „Western minds’ onder andere dat het een wettelijk verbond is tussen een man en 

vrouw, dat het daarnaast alleen het seksueel samenleven van één man met één vrouw erkend, 

dat het bedoeld is als institutie voor het voortbrengen van kinderen en erfgenamen, het ten 

vierde een nieuw onderkomen vereist waarin twee ouders met hun kinderen leven, dat het de 

arbeidsverdelingen binnen een huishouden regelt en dat het tot slot de man dominantie geeft 

over zijn vrouw (Pollock in Sweetman 2003:86). Daarnaast stelt ze dat er in de Westerse 

antropologische leer wordt uitgegaan van het huwelijk als een rite die aanwezig is in het leven 

van alle individuen. Tijdens haar onderzoek onder de Namu bevolking op de Marshall 

eilanden, „[she] started by trying to „find‟ marriage (Pollock in Sweetman 2003:86).‟ Ze 

kwam er echter al snel achter dat de manier waarop de plaatselijke bevolking het huwelijk 

zag, totaal anders was dan waar zij vanuit was gegaan. Een koppel was namelijk alleen 

„getrouwd‟ wanneer zij een kerkelijke ceremonie hadden ondergaan. Dit werd aangeduid met 

de term „emuij‟, wat letterlijk vertaald „voltooid‟ betekend. Pollock vertelt hoe zij dit in eerste 

instantie opvatte als een gescheiden relatie, de relatie was immers „voltooid‟. Na een aantal 

maanden in het veld, kwam ze er pas achter dat het ging om een voltooid religieus huwelijk 

(Pollock in Sweetman 2003:86).. 

  Ondanks het nog steeds grote belang van economische overwegingen met betrekking tot 

een huwelijk, is volgens Thornton, Axinn & Xie (2007) één van de meest belangrijke 

transformaties in voornamelijk de Westerse geschiedenis, maar ook in andere delen van de 

wereld,  de transformatie van het huwelijk op zich. Volgens de auteurs is er namelijk sprake 

van een afnemend belang van het huwelijk als institutie voor het definiëren en sturen van 

menselijk gedrag en relaties. Zij stellen dat formeel trouwen minder belangrijk is geworden, 

niet alleen op economisch gebied (door vrouwen die economisch onafhankelijker worden 

bijvoorbeeld) maar ook met betrekking tot identiteitsvorming, de transitie naar 
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volwassenheid, seksuele uitingen, leefregelingen en het produceren en opvoeden van kinderen 

(Thornton, Axinn & Xie 2007 : 4). Belangrijke dimensies van het afnemende belang van het 

formele huwelijk zijn: scheiding, seksualiteit en zwangerschap onder jongeren, ongehuwd 

kinderen krijgen, alleenstaand ouderschap en tot slot; ongetrouwd samenwonen (Thornton, 

Axinn & Xie 2007 : 6).  

  In de transformatie van het huwelijk zien we dus drie bewegingen: het blijvende belang 

van het huwelijk voor economische progressie, het afnemende belang van het huwelijk voor 

de identiteitsvorming van mensen en een toenemende mate van relaties vanuit liefde. Deze 

laatste twee bewegingen zijn, volgens Rebhun (1995), voornamelijk het gevolg van 

modernisatieprocessen, die hebben gezorgd voor een nieuwe invulling van het huwelijk 

(Rebhun 1995) en uiteindelijk ook hebben geleid tot het opkomen van cohabitatie als 

belangrijke samenleefvorm.  

2.1.3 Cohabitatie 

 

Cohabitatie, oftewel ongehuwd samenwonen, onderscheidt zich van vrijgezel zijn en een 

huwelijk door de áánwezigheid van een regelmatige seksuele en/of liefdesrelatie en het delen 

van een onderkomen en de áfwezigheid van een formeel wettig verbond. Onderzoekers 

gebruiken in onderzoeken naar cohabitatie dan ook vaak deze kenmerken: seksuele intimiteit, 

een gezamenlijk onderkomen en de afwezigheid van een huwelijk (Thornton, Axinn & Xie 

2007 : 79). Er is veel geschreven over de trend tot cohabitatie in Westerse samelevingen. Of 

deze trend ook geldt voor Latijns Amerika en Guatemala, zullen we laten in deze scriptie zien. 

  De groei in koppels die gaan samenwonen heeft volgens Bumpass & Sweet (1989), naar 

aanleiding van hun onderzoek uitgevoerd in Noord-Amerika, onder andere te maken met de 

afnemende sociale afkeur van cohabitatie en de groeiende premaritale seksuele activiteit 

(Bumpass & Sweet 1989:615-616). We zullen later zien dat in Latijns Amerika deze trend van 

een huwelijk naar samenwonen toe, minder aan verandering onderhevig is. De conclusie die 

Bumpass & Sweet (1989) onder andere stelden was dat samenwonen niet lang duurt. Binnen 

een aantal jaren zijn de meeste samenwonende koppels getrouwd of uit elkaar. Toch 

concludeerden ze wel dat samenwonende koppels stabieler waren. Oftewel, voor een 

samenwonend koppel was de uiteindelijke kans kleiner dat zij uit elkaar gingen dan voor een 

koppel dat (direct) getrouwd was. Daarom wist, volgens Bumpass & Sweet (1989:624), de 

stijgende lijn in samenwoontrends ervoor te zorgen dat de tevens stijgende lijn in 

scheidingstrends enigszins onder controle bleef.  

  Terwijl in de geschiedenis het huwelijk vaak gezien werd als het enige realistische 

alternatief van vrijgezel zijn, is ongehuwd samenwonen tegenwoordig dus een andere 

veelvoorkomende optie. De overgang van het vrijgezel zijn naar het samenwonen is ook meer 

een proces, terwijl het huwelijk vaak meer een gebeurtenis is. Vaak is het namelijk zo dat een 

koppel eerst twee onderkomens heeft wanneer zij beginnen te experimenteren met het delen 

van een huishouden. De grenzen zijn dus vaak wat vaag en willekeurig. De daadwerkelijke 

betekenis van samenwonend is, in tegenstelling tot vrijgezel of gehuwd,  dan ook complexer 

omdat er veel verschillende soorten samenwonende koppels zijn met verschillende intenties. 

Zo zijn er die trouwplannen hebben terwijl anderen al kinderen hebben maar helemaal geen 
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intenties hebben om te gaan trouwen. (Thornton, Axinn & Xie 2007 : 79). 

 Dat samenwonen meer acceptabel is geworden, werd al in de jaren tachtig gesteld door 

Diana Gittins (1985). Daarbij zegt ze dat de traditionele idealen van het huwelijk wel 

hetzelfde zijn bij samenwonende koppels: de man/vader als broodwinner en de vrouw/moeder 

als verantwoordelijke voor het huishouden en de opvoeding van de kinderen (Gittins 

1985:159). Ook Segalen (1986) verklaarde de groeiende acceptatie van samenwonen. Volgens 

haar werden de snelle ontwikkelingen in de acceptatie van samenwonen onder andere 

veroorzaakt door het wetenschappelijk aangetoonde besef dat seksualiteit niet langer 

gekoppeld hoeft te zijn aan een huwelijk of zelfs aan liefde (Segalen 1986:151). We zullen 

later zien dat in delen van Latijns Amerika, onder andere in ruraal Guatemala, waar de Rooms 

Katholieke en Evangelische kerk dominant zijn, seksualiteit nog wel steeds wordt gekoppeld 

aan een huwelijk. 

  De meeste studies aangaande cohabitatie hebben zich gefocust op Westerse samenlevingen 

met het idee dat samenwonen een uitkomst van het modernisatie proces is (Martin 2002 : 35). 

Samenwonen en het vormen van informele relaties is echter niet exclusief verbonden aan het 

Westen. Het komt voor in veel ontwikkelingslanden in onder andere Latijns Amerika en de 

Cariben en in bepaalde delen van Afrika (Martin 2002 : 35). De sociale betekenis die deze 

informele relaties hier hebben, net zoals hun historische, socio-economische en culturele 

oorsprong, verschilt enorm van de cohabitatiepatronen in de Westerse wereld (Martin 

2002:35).  

2.2 Huishoudens,  huwelijk en gender in Latijns Amerika 

2.2.1 Diversiteit aan huishoudens 

 

Volgens Willis & Mcllwaine (2001:28), is diversiteit in huishoudens altijd al een belangrijk 

sociaal en demografisch kenmerk van Midden Amerika geweest. Zij maken een zevenvoudig 

onderscheid in de meest voorkomende huishoudstructuren in Midden-Amerika. Omdat deze 

niet allemaal relevant zijn voor mijn onderzoek, zal ik de vier, naar mijn mening meest 

relevante vormen, kort toelichten. 

  Allereerst geven Willis & Mcllwaine (2001) het belang van de nucleaire familie. Deze 

vorm kwam ook al eerder naar voren en omvat een koppel met hun biologische kinderen. 

Garcia (2011) geeft zelfs aan dat meer dan vijftig procent van alle huishoudens in Latijns 

Amerika nucleair is (Garcia 2011:3). Ten tweede is er in Latijns Amerika veel sprake van 

gemixte-/stiefgezinnen. Deze omvatten huishoudens waarin één of beide partners in een 

koppel niet de biologische ouder is van één of meer kinderen. Deze vorm kan relevant zijn 

voor dit onderzoek, omdat er klaarblijkelijk sprake is van scheiding en/of wisseling van 

partners. Dit zou gestimuleerd kunnen worden door de afwezigheid van een formeel huwelijk. 

Female-headed huishoudens zijn, volgens Willis & Mcllwaine (2001), een derde veel 

voorkomende huishoudvorm in Latijns Amerika. Dit is een huishouden waarin de oudste 

vrouw het hoofd is en een mannelijke partner afwezig is. Ook deze vorm is interessant omdat 

de keuze hiervoor, van zowel de man als de vrouw, vergemakkelijkt zou kunnen worden door 

de aanwezigheid van informele relaties, oftewel samenwonen. Zo noemen Willis & 
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Mcllwaine (2001) een voorbeeld van een informele samenwoonrelatie waarbij de man voor 

zijn werk steeds verder van huis moet en ten slotte zijn oude gezin verlaat en op zijn werkplek 

een nieuw gezin sticht. Zo blijft een female-headed household achter. Volgens Garcia (2011), 

is het percentage van de huishoudensamenstellingen geleid door een vrouw echter het laagst 

in Guatemala. Toch spreekt Garcia wel van een algemene groei in deze huishoudens in geheel 

Latijns Amerika. Dit zou volgens haar komen door het toenemende belang van informele 

relaties, de groei in familie instabiliteit, het verschil in sterfte leeftijd tussen mannen en 

vrouwen, interne en internationale migratie van mannen, vroege zwangerschappen en 

huiselijk geweld (Garcia 2011:4-5).  Tot slot noemen de auteurs extended (uitgebreide) 

huishoudens. Naast één paar ouders en kinderen zijn ook andere bloedverwanten of 

aangetrouwden woonachtig in het huishouden. (Willis & Mcllwaine 2001:28). Veertig 

procent van de huishoudens in Centraal Amerikaanse landen zijn extended huishoudens. 

Volgens Garcia (2011) zijn deze huishoudens redelijk complex omdat er vaak sprake is van 

een getrouwd echtpaar gecombineerd met vrijgezelle verwanten (Garcia 2011:3) 

  De diversiteit in huishoudens, die Willis & Mcllwaine omschrijven, vinden we ook terug in 

het boek van Susan de Vos (1995). Zij spreekt voornamelijk van de term complexe 

huishoudens, als een huishouden dat niet nucleair is (De Vos 1995: 31). Daarnaast 

onderscheidt ze huishoudens met en zonder wettelijk echtpaar. Gemiddeld is in 30 procent 

van de complexe huishoudens in Latijns Amerika geen wettelijk getrouwd echtpaar aanwezig, 

wat relatief gezien een hoog percentage is (De Vos 1995: 43).  

  Maar hoe komt het dat er in zo een hoog percentage huishoudens geen huwelijk 

plaatsvindt? Relaties in Latijns Amerika moeten dus iets kenmerkends hebben of missen 

waardoor dit percentage hoger ligt dan gemiddeld. Daarom zullen we nu kijken naar het 

onderscheid tussen formele huwelijken en informele relaties in Latijns Amerika. 

2.2.2 Formele huwelijken en informeel samenwonen in Latijns Amerika 

 

Hoewel een legaal huwelijk vaak wel wordt gezien als het sociale ideaal (Willis & Mcllwaine 

2001:27), is volgens Grossbard-Schechtman (1982:813) in het grootste gedeelte van Latijns 

Amerika het aantal formeel getrouwden altijd relatief laag geweest. In haar onderzoek naar 

informele relaties in verhouding tot formele huwelijken in Guatemala, geeft Grossbard-

Schechtman (1982) met een tabel aan dat het ratio informele relaties in Latijns Amerika het 

hoogst is in Guatemala (ratio 133.5) (Grossbard-Shechtman 1982:81). Deze bron dateert 

echter uit de jaren ‟80 wat zou kunnen betekenen dat deze percentages vandaag de dag anders 

zijn. 

  Volgens Arriagada (2002) kunnen we in veel Latijns Amerikaanse en Caribische landen 

drie relatievormen onderscheiden: het huwelijk als een legaal verbond, informele relaties 

waarin de partners een huishouden delen maar er geen sprake is van een wettelijk verbond en 

relaties met regelmatig bezoek waarin er van zowel een legaal verbond als een gezamenlijk 

huishouden geen sprake is. In alle drie bovenstaande vormen kan er sprake zijn van het 

opvoeden van kinderen (Arriagada 2002:144). In dit onderzoek zal ik het formele huwelijk en 

informele relaties behandelen omdat de derde vorm buiten mijn onderzoeksfocus valt.  

  Het Westerse huwelijk, zoals in paragraaf 2.1.2 door Pollock (in Sweetman 2003) 
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beschreven, werd in ontwikkelingslanden door Westerse missionarissen geïntroduceerd 

(Pollock in Sweetman 2003 : 85). In haar artikel beschrijf Pollock hoe deze missionarissen de 

wens hadden om familie stabiliteit, door middel van een legitiem huwelijk, te handhaven.  

Door het promoten van deze ideologie, die later ook door antropologen en andere sociale 

wetenschappers versterkt werd, werden traditionele opvattingen aangaande relaties genegeerd 

(Pollock in Sweetman 2003 : 86). Het beeld van het huwelijk als algemeen belang, de familie 

als universeel goed, verwantschap als een bloedrelatie tussen kinderen en ouders en dit alles 

afstammend van een reproductief echtpaar, werd dus vanuit het Westen door missionarissen 

overgebracht (Pollock in Sweetman 2003 : 86). 

  Informeel samenwonen is in het Westen eigenlijk een redelijk recent fenomeen. Zeker in 

vergelijking met Latijns Amerika waar het al eeuwen voorkomt. Volgens Martin (2002), komt 

dit doordat er moeilijkheden ontstonden bij het opleggen van het Katholieke huwelijksmodel, 

omdat er zoveel etnische en culturele verschillen bestonden (Martin 2002:49). Het Katholieke 

huwelijk werd hierdoor niet overal als centrale institutie erkend (Pollock in Sweetman 2003 : 

85). Daarbij wordt informeel samenwonen in het Westen vaak gezien als een uitkomst van 

vrouwenemancipatie, terwijl het in Latijns Amerika meer een historische traditie en het 

gevolg van praktische overwegingen is. Hoewel mannen in Latijns Amerika vaak de voorkeur 

geven aan een flexibel partnerschap, wordt door vrouwen een formeel huwelijk juist gezien 

als voordeliger omdat het economische stabiliteit, legitimiteit en bescherming biedt. Een 

informele relatie is dan, net als een formeel huwelijk, niet altijd een eigen keuze, het wordt 

sociaal beïnvloed (Martin 2002 : 49-50).  

 Zoals overal ter wereld, kunnen we in Latijns Amerika verschillende fasen onderscheiden 

die een koppel doorloopt op weg naar de keuze voor een huwelijk of samenwonen. Rebhun 

(1999) gebruikt hier, in de context van noordoost Brazilië, de fasen namoro (verkering), 

noivado (verloving), en casamento (huwelijk) voor (Rebhun 1999:130). Volgens de 

informanten in haar onderzoek is het huwelijk in Latijns Amerika het ideaal, het kent een 

hogere status. Cohabitatie wordt gezien als een “as if marriage” (Rebhun1999:138). Maar 

hoewel deze fasen als ideaal worden aangehouden, zijn er vandaag de dag nog weinig koppels 

die deze drie fasen precies doorlopen. In sommige gebieden beginnen alle huwelijk of 

cohabitaties met een fuga ook wel elopement genoemd. Dit kan letterlijk samen weg lopen 

inhouden, maar betekent meestal ook het bekend maken van het verlies van de 

maagdelijkheid van de vrouw (Rebhun 1999:151). Daarnaast kan het zijn dat een koppel kiest 

voor elopement omdat de ouders het niet eens zijn met bijvoorbeeld de partnerkeuze (Rebhun 

1999:152). Het wordt dan ook vaak gezien als een uiting van rebellie van het meisje 

tegenover haar ouders, maar ook als een onderdeel van mannelijkheid, omdat het de waarde 

van een man laat zien (Paul & Paul 1963:144). Hierbij is dus ook gender van belang, een 

sociaal concept dat mannelijkheid en vrouwelijkheid omschrijft zoals deze in een bepaalde 

samenleving onderling besloten is en bepaalde regels omvat.  

  Naast dat gender mee kan spelen in de keuze voor een huwelijk of samenwonen, zijn er 

meer sociale invloeden die deze keuze kunnen beïnvloeden. Daarom zal ik deze invloeden 

en/of motivaties nu kort aan bod laten komen:  
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Sociale idealen en gender 

 In haar artikel over de economische kwetsbaarheid en overlevingsstrategieën van vrouwen in 

Guatemala, vraagt Tracy Bachrach Ehlers (1991:2-3) zich af waarom, als er zoveel vrouwen 

zijn die een relatie als een ongelukkige situatie zien vanwege mannelijk geweld, nog steeds 92 

procent van de vrouwen in Latijns Amerika een relatie aan gaat. Deze acceptatie van 

mannelijk geweld en vrouwen die hierbij lijden komt uit de koloniale periode waarin de 

Spanjaarden een model creëerden die voorschreef hoe vrouwen zich moesten gedragen. De 

maagd Maria werd hierbij als voorbeeld gebruikt. Dit heilige, ondergeschikte, spiritueel 

sterke, onderdanige, offerende ideaalbeeld van de vrouw wordt in Latijns Amerika 

Marianismo genoemd (Bachrach Ehlers 1991:3).  

  Machismo betekent, volgens de Dictionary of Mexican Cultural Code Words (1996), 

het verstoten van alle vrouwelijke eigenschappen zoals onbaatzuchtigheid, vriendelijkheid en 

eerlijkheid. Het betekent bereid zijn om te liegen, en achterdochtig, jaloers, wraakzuchtig en 

brutaal te zijn en tot slot om bereid te zijn om te vechten en doden zonder aarzeling. Het 

uiteindelijke bewijs van elke man zijn mannelijkheid is zijn vermogen om zijn vrouw en 

kinderen te domineren en seksuele relaties te hebben met elke vrouw die hij wil (De Mente 

1996).  

  Deze sociale modellen van marianismo en machismo vinden duidelijk hun weerslag in 

huwelijksrelaties. Het vormen van een monogaam huwelijk staat namelijk in tegenstelling met 

de sociale rol die  mannen toegewezen krijgen om hun mannelijkheid en onafhankelijkheid 

van vrouwelijke controle te bewijzen (Rebhun 1999:185). Marianismo daarentegen, kan juist 

een reden zijn om te trouwen, het wordt namelijk als ideaal gezien voor vrouwen om 

ondergeschikt en dienend te zijn aan de man. Daarnaast is het ook de reden dat veel vrouwen 

niet uit een huwelijk stappen wanneer een man gewelddadig is, dat zou afkeuring betekenen.  

  Deze sociale idealen houden daarnaast ook een systeem in stand dat voor het eerst in 

kaart werd gebracht door Roberto da Matta in 1985. Dit sociale systeem, dat het huiselijke 

domein als vrouwelijk en het publieke domein als mannelijk ziet, beschrijft de 

complementaire gender sferen in Latijns Amerika met casa (huis) als het vrouwelijke domein 

van vertrouwdheid, gastvrijheid en liefde en rua (straat) als het mannelijke domein van 

dominantie, inkomen, geweld en uitbuiting (Rebhun 1999:113). 

  

 Culturele waarden 

Volgens Willis en Mcllwaine (2001 : 27), wordt de keuze om niet legaal te trouwen  onder 

andere bepaalt door inheemse gebruiken. De auteurs noemen hier het voorbeeld van de 

gewoonte om niet te trouwen onder de Chorotegas in het noordwesten van Costa Rica en het 

zuiden van Nicaragua. Dat culturele waarden van belang zijn omtrent relaties en huwelijken, 

wordt ook duidelijk uit het artikel van Nancy Pollock (in Sweetman 2003). Zoals al eerder 

genoemd deed zij onderzoek onder de Namu op de Marshall eilanden en ondervond dat zij 

vier fasen kenden in het fenomeen dat in het Westen bekend staat als „het huwelijk‟. Hieruit 

bleek dat enkel de vierde fase, „marie‟ verwees naar een koppel dat in de Kerk formeel 

getrouwd was. Lang niet alle koppels bereikten deze fase en de pater bepaalde wie er formeel 

in de Kerk mocht trouwen. Er was dus geen sprake van een compleet eigen keuze voor een 

formeel huwelijk, maar meer een cultureel/religieus bepaald huwelijk (Pollock in Sweetman 
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2003:87). Het wél formeel trouwen is vaak een cultureel goed. Zoals al eerder genoemd, 

spreken Willis & Mcllwaine (2001:27) van het huwelijk als een sociaal ideaal in veel 

samenlevingen. Mensen zijn nu eenmaal geneigd om naar elkaars voorbeeld te leven en het 

culturele- en sociale leven bepaalt dus veel binnen een samenleving. Dit geldt zeker voor het 

huwelijk dat vaak een hoge culturele betekenis heeft. 

Religie 

Dat religie een grote rol kan spelen binnen relaties wordt onder andere gesteld in het artikel 

van Thornton, Axinn & Hill (1992). Zij stellen dat met name de Katholieke kerk het huwelijk 

een religieus sacrament maakte en seksuele relaties expliciet verbond aan een huwelijk. De 

Portestantse kerk reformeerde verschillende Katholieke ideeën, maar de meeste regels omtrent 

het huwelijk als religieus sacrament en seksualiteit expliciet verbonden aan een huwelijk, 

bleven in verschillende mate van belang bestaan. Als resultaat hiervan zien we in religieuze 

samenlevingen dat er sterke associaties zijn tussen religieuze overtuigingen en seksuele 

relaties en gedrag. Aangezien het formele huwelijk voor iedere religie als religieus ideaal 

wordt gezien kan informeel samenwonen dan ook, zo stellen Thornton, Axinn & Hill (1992), 

een confrontatie uitlokken tussen de religieuze normen van de gemeenschap en het 

individuele gedrag. Uit eigen religieuze overtuiging, door druk vanuit de kerkelijke 

gemeenschap, het lid willen worden of blijven van deze gemeenschap, of om de eerder 

genoemde confrontatie uit de weg te gaan, wordt er gekozen voor een formeel huwelijk 

(Thornton, Axinn & Hill 1992:629-630). Dat vooral Katholieke theologische ideeën 

belangrijk zijn omtrent huwelijken in Brazilië, wordt gesteld door Rebhun (1999:97). Zij stelt 

dat het huwelijk werd gezien als een instituut waarin seksualiteit, hoewel dit op zich als 

zondig werd aanschouwd, kon worden goedgekeurd. Daarnaast wordt er volgens Rebhun door 

Katholieken verwezen naar een vers in de Bijbel waarin wordt gesteld dat het „better [is] to 

marry than to burn‟ (1 Corinthians 7:9 in Rebhun 1999:97). De religieuze ceremonie die bij 

een huwelijk hoort is volgens Rebhun (1999) een status item in Brazilië. Daarnaast zijn er in 

Brazilië sinds kort regels omtrent religieuze huwelijken: priesters mogen niet langer religieuze 

huwelijken voltrekken die niet zijn vastgelegd voor de wet. In de praktijk houdt dit vooral in 

dat mannen niet langer de mogelijkheid hebben met één vrouw voor de wet en met een andere 

voor de kerk te trouwen (Rebhun 1999:146). Hoewel een civiel huwelijk voor de wet 

belangrijker is, geeft het niet de status en het aanzien dat een religieus huwelijk brengt. Zo 

vertelt Fátima: „(..) but she had to marry in the civil like poor people. I greeted her politely but 

inside I was laughing (in Rebhun 1999:149)‟.  

Economisch belang 

Niet alleen de financiële kosten die verbonden zijn aan een huwelijk, vooral bij geïsoleerde 

gemeenschappen, kunnen bepalend zijn voor de beslissing wel of niet te trouwen. Ook de 

economische (on)afhankelijkheid speelt een grote rol (Willis & Mcllwaine 2001:27-29). De 

vrouw heeft in veel gevallen economisch meer te winnen bij een huwelijk dan een man, 

omdat de man in principe het geld binnen brengt en de vrouw thuis voor het huishouden zorgt. 

Deze publieke/private dichotomie, al genoemd onder sociale idealen en gender, zorgt ervoor 

dat de vrouw thuis blijft en dus economisch afhankelijk is van het inkomen van haar 

(toekomstige) man. De man daarentegen is minder afhankelijk van zijn (toekomstige) vrouw. 
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Dit beïnvloed, volgens onder andere Grossbard-Schechtman (1982 : 816-820), de keuze voor 

informeel samenwonen of een formeel huwelijk. Zij ontwierp een model dat de formele-

/informele relatiekeuze van mannen en vrouwen in Guatemala verklaart aan de hand van 

economische (on)afhankelijkheid (zie hiervoor paragraaf 2.3.4). Er zijn echter ook auteurs die 

stellen dat vrouwen onafhankelijker worden en dus steeds minder economisch baat zullen 

hebben bij een formeel huwelijk. Zo stelt Garcia (2011) dat net als in andere delen van de 

wereld, ook in Latijns Amerika het traditionele model van de man als broodwinner en de 

vrouw als huisvrouw aan verandering onderhevig is. Er is een groei in het aantal vrouwen op 

de arbeidsmarkt als een reactie op economische overlevingsstrategieën van families. Zo is het 

namelijk steeds moeilijker om, vanwege economische crises en stijgende prijzen, rond te 

komen van één inkomen (Garcia 2011:7). Wanneer we deze bronnen echter in de tijd plaatsen 

zien we dat er een soort van tijdslijn ontstaat met Grossbard-Schechtman uit 1982 als oude 

bron die stelt dat de vrouw afhankelijk is van een man en dit de relatiekeuze verklaart, 

Rebhun uit 1999 waarin de groeiende onafhankelijkheid van de vrouw binnen relaties in 

Brazilië wordt aangekaart en tot slot de bron van Garcia uit 2011 die de expansie van educatie 

en de groeiende rol van vrouwen op de arbeidsmarkt nog uitgebreider bespreekt. We zouden 

hieruit dus kunnen opmaken dat het verloop van tijd de verschillen tussen deze bronnen zou 

kunnen verklaren. 

Liefde  

Natuurlijk zijn niet alleen culturele- en economische factoren van invloed op een huwelijk. 

We kunnen niet over huwelijken spreken zonder in te gaan op liefde en seksuele 

aantrekkingskracht. Volgens Robert Blood is liefde binnen relaties “a blend of many elements 

– sexual attraction, companionship, care, and affirmation” (Blood 1969:107). Heteroseksuele 

liefde tussen een man en een vrouw is iets biologisch en is universeel, het komt overal ter 

wereld voor (Blood 1969: 107). Zo zijn er veel gevallen bekend waarbij de omstandigheden 

voor een huwelijk niet ideaal zijn, maar mensen simpelweg verliefd worden en daarom 

trouwen (Blood 1969:108).  

  Dat liefde steeds belangrijker wordt binnen relaties in Brazilië, omschrijft Rebhun (1999) 

in haar boek over liefde in noordoost Brazilië. Zij stelt dat, ondanks de aanwezigheid van 

andere aspecten, sentiment en seksuele praktijk het leven van dag tot dag het meest bepalen 

en dat zij daarmee het succes van een relatie of huwelijk sterk beïnvloeden (Rebhun 

1999:138-139). Zo stelt ze dat: 

 In romantic marriage, the emphasis is on personality, on habits, interests, likes,  

  and dislikes. The strongest emotional bond is the conjugal bond, and sex becomes not

  just another household duty for the wife but an expression of deep intimacy (Rebhun

 1999:186). 

Hoewel sociale en economische veranderingen, zoals de groeiende educatie en 

arbeidsparticipatie van vrouwen, het voor jonge mensen makkelijker hebben gemaakt om hun 

keuze te baseren op gevoelens, economische overwegingen en traditionele gender 

verhoudingen nog steeds belangrijk blijven in het vormen van huwelijksrelaties (Rebhun 

1999:187). 
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Hoofdstuk 3: Huwelijks- en cohabitatiepatronen in 

Guatemala: theorie in context 

Hoewel in de voorgaande theorie al af en toe is verwezen naar de situatie in Guatemala, zal ik 

in deze paragraaf uitgebreider in gaan op de context van het onderzoek. Ik zal hierbij dezelfde 

invloeden en/of motivaties gebruiken als in de voorgaande theorie, te weten: sociale idealen 

en gender, culturele waarden, religie, economisch belang en liefde. Hier zal nog het aspect 

familie aan worden toegevoegd. Hiervoor zal ik voor een groot deel gebruik maken van de 

onderzoeken van Benjamin Paul (1941 & 1963) naar verkering en huwelijk in Guatemala. 

Hoewel deze onderzoeken uit 1941 en 1963 dateren, en we voor een meer tegenwoordige 

weergave van de situatie ook gebruik zullen maken van andere artikelen, geven ze een 

illustratief beeld over verkering en huwelijk in een dorp in Guatemala. Dit is vooral erg 

functioneel omdat het in combinatie met mijn empirische data veranderingen in de tijd 

zichtbaar zal kunnen maken.  

Zoals we in het vorige hoofdstuk al zagen is volgens Grossbard-Schechtman (1982) het aantal 

formeel getrouwden, dus de aanwezigheid van een legaal huwelijk, in Guatemala klein (zie 

paragraaf 2.2.2). Volgens Grossbard-Schechtman (1982:822) kende slechts vijfendertig 

procent van de eerste huwelijken van vrouwen een formele ceremonie. Grossbard-

Schechtman (1982:823) stelt zelfs dat het ratio informele relaties in verhouding met formele 

relaties in Guatemala het hoogst is in vergelijking met andere Latijns Amerikaanse landen. 

Uit het onderzoek van Martin (2002) blijkt echter wat anders. Zoals we in tabel 1 (zie bijlage 

3) zien, is er in Guatemala (in 1995) zeker sprake van een hoog percentage informele 

samenwoonrelaties, maar zijn er andere landen die hogere percentages kennen. In tabel 2 (zie 

bijlage 4) zien we zelfs dat, terwijl in andere landen de percentages stijgen, de percentages 

van informele relaties in Guatemala mettertijd afnemen (Martin 2002:39,41). Ook volgens 

Garcia (2011) is het percentage informele relaties in Guatemala (38.9 procent) zeker niet 

hoger dan de percentages in andere Latijns Amerikaanse landen. Zo zien we dat landen als 

Colombia (57.7 procent), Honduras (58.3 procent), Nicaragua (51.8 procent), Panamá (58.1 

procent) en de Dominicaanse Republiek (63.6) veel hoger scoren. Guatemala scoort echter 

weer niet zo laag als landen zoals Chili (19.8 procent) en Uruguay (21.1 procent) (Garcia 

2011:4).  

  De bronnen spreken elkaar dus tegen. Dit kan komen door het verschil in tijd of doordat er 

erg veel onduidelijkheid bestaat in de beschikbare data. Dat er zoveel onduidelijkheid bestaat 

over de data aangaande informeel smaenwonen in Guatemala, vereist een uitwerking van de 

context. De modellen en concepten die al eerder genoemd zijn zullen in deze context worden 

toegepast op de Guatemalteekse context.  

3.1 Sociale idealen en gender 

 

 Dat de modellen van Marianismo en Machismo ook gelden in Guatemala blijkt uit het feit 

dat er sprake is van sociale idealen. Dit komt ook naar voren in de beschrijving van 

liefdesbetuigingen die Paul (1941) in San Pedro vond. „You are grown up now. It is time for 
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you to take a husband.‟ en „All women get married (Paul 1941a:3-4)‟.  Ook de reacties van 

meisjes op de versierpogingen van jongens hadden te maken met sociale idealen. Haar eerste 

reactie was namelijk altijd afwijzend. Wanneer ze meteen in zou gaan op het verzoek van de 

jongen zou ze namelijk gezien worden als brutaal en onbescheiden (Paul 1941a:5) Hoe een 

vrouw zich behoort te gedragen binnen haar huwelijk wordt ook duidelijk in de dagelijkse 

handelingen in het huishouden. Zo zorgde de vrouw ervoor dat de man water had wanneer hij 

wakker werd en zijn ontbijt klaar stond. Het leven van de vrouw stond in dienst van dat van 

haar man (Paul 1941b:2). 

  Dat ook tegenwoordig nog sprake is van sociale invloeden, vaak in combinatie met gender, 

wordt gesteld door Martin (2002). Volgens haar speelt onderwijs een grote rol in de 

aanwezigheid van informele samenwoonrelaties. Zo stelt zij dat onder andere in Guatemala, 

vrouwen in samenwoonrelaties lager geschoold zijn en ook lager geschoolde partners kennen. 

Dit komt volgens Martin onder andere doordat onderwijs gekoppeld is aan socio-economische 

status: hoe hoger opgeleid, hoe rijker en andersom. Bovendien hebben vrouwen die hoger 

opgeleid zijn meer rugdekking om op een formeel huwelijk aan te  sturen, zij kunnen namelijk 

zelf ook economisch of materiaal bijdragen aan het huishouden vanwege de opleiding die zij 

hebben gevolgd (Martin 2002:47). Daarnaast leven vrouwen in informele relaties in meerdere 

mate in rurale gebieden, omdat hier volgens Martin (2002) educatie minder belangrijk is en 

met name meisjes niet of zelden naar school gaan. Tot slot wordt door Martin (2002) gesteld 

dat de leeftijd waarop vrouwen een informele relatie aangaan lager ligt dan de leeftijd waarop 

vrouwen een formeel huwelijk instappen (Martin 2002:43).  

  Naast bovenstaand genoemde sociale invloeden, is ook status een sociaal aspect dat voor 

velen, vooral vrouwen, sterk meeweegt in de keuze voor een formeel huwelijk. Zo stelt 

Rebhun (1999) dat „Men‟s power is ascribed, but women must achieve power through the 

force of (..) their positions as mother or mother-in-law (Rebhun 1999:127)‟. Oftewel, een 

vrouw zal eerst moeten trouwen wil ze sociale status verkrijgen, status van vrouwen moet dus 

achieved worden, waar die van mannen al vast staat en het huwelijk is hiervoor de meest 

gebruikte methode. 

3.2 Culturele waarden 

In het proces van partnerkeuze en verkering in Guatemala zien we allerlei culturele gebruiken 

en sociale idealen terug komen. Hoewel dit natuurlijk binnen elke culturele groep verschilt, 

zien we dat in San Pedro het geven van een Brenda een inheems gebruik in het 

verkeringsproces was en misschien nog steeds is. Dit is een klein pakketje samengebonden 

met gekleurd draad, met daarin twee oude Spaanse munten (erfstukken). De jongen liet dit 

pakketje bij de blouse van het meisje invallen en omdat het meisje het niet terug kan geven 

zonder haar kleren uit te doen, neemt ze het mee. De eerste paar keren dat hij dit pakketje 

geeft, laat ze de munten terug brengen naar zijn huis, vaak door een jonger broertje of zusje. 

De jongen blijft consequent totdat het pakketje niet meer terug komt, dan weet de jongen dat 

het „aan‟ is (Paul 1941a:4). Ook binnen het huwelijk vinden we veel cultuurspecifieke 

kenmerken. Zo was het in de jaren veertig gebruikelijk dat op de eerste ochtend na het 

huwelijk de schoonmoeder haar schoondochter vroeg wekte en haar voor het eerst aansprak 
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met de naam schoondochter. Vervolgens instrueerde ze haar in de dagelijkse handelingen die 

zij als vrouw voor haar man moest gaan verrichten (Paul 1941b:2). 

3.3 Religie 

Hoewel er in de literatuur omtrent relaties in Guatemala weinig tot niets gezegd wordt over 

religie, wil ik hier toch een paragraaf aan wijden. Religie speelt een belangrijke rol in het 

leven van mensen en kan daardoor erg bepalend zijn voor de keuzes die zij maken (Thornton, 

Axinn & Hill 1992:630). 

  Martin (2002) stelt echter in haar artikel dat er in Guatemala veel informele relaties zijn 

doordat het moeilijk was om een Katholiek model, dat het huwelijk als religieus sacrament 

predikt, op te leggen aan een etnisch- en cultureel verdeelde samenleving. Er zijn in 

Guatemala volgens Martin (2002), naast het Katholicisme en Evangelisme, veel verschillende 

inheemse religies, wat het mogelijk maakt om ook een grote verscheidenheid aan 

relatiepatronen te hebben. De vele informele relaties worden door deze inheemse religies 

namelijk niet afgekeurd zoals dat in de Katholieke en Evangelische kerk wel het geval is 

(Martin 2002:49). 

In zijn proefschrift naar entrepeneurs in Guatemala-stad, wijdt Gooren (1998) een hoofdstuk 

aan de invloed van religie en de kerk als instituut in het sociale leven van mensen. Hierbij 

stelt hij dat in Guatemala, kerk en staat nauw met elkaar verbonden zijn. Hiermee probeert hij 

aan te tonen dat religie, samen met het huishouden, een plek voor identiteitsvorming, 

beslissingen en keuzes is en voor veel mensen een belangrijke plek aanneemt in hun sociale 

leven (Gooren 1998:19) 

 

3.4 Economische factoren 

 

Financiële zorgen speelden in de jaren veertig voor veel meisjes al een grote rol in de keuze 

voor een partner. Dit blijkt onder andere uit het feit dat jongens in hun eerste poging een 

meisje voor zich te winnen al probeerden deze zorgen weg te nemen: “I will buy clothes for 

you; I will purchase earrings and bright shawls.” en “We have enough corn; we have enough 

beans. My mother will give you whatever you need; you will get everything. I will buy you 

skirts and blouses” (Paul 1941a:3-4).  

  Dat economische factoren altijd een grote rol hebben gespeeld, zien we duidelijk terug in 

het onderzoek van Grossbard-Schechtman (1982). De conclusie van het onderzoek naar 

huwelijk, dat hij in Guatemala uitvoerde, is namelijk dat een formele ceremonie tastbare 

consequenties heeft voor vrouwen met betrekking tot huwelijksvoordelen en –kansen. Zo 

trouwt een vrouw in principe liever formeel dan een man: Een vrouw is in veel gevallen 

namelijk economisch afhankelijk van de man. Een man daarentegen is alleen afhankelijk van 

de vrouw met betrekking tot haar productiviteit (het krijgen van kinderen en het onderhouden 

van een huishouden). Ook ontmoet een man sneller een andere (betere) vrouw, omdat hij reist 

en werkt (Grossbard-Schechtman 1982:816-818). 

  Gelijk aan het idee van Martin (2002), dat vrouwen met een hogere opleiding meer te 

bieden hebben en dus eerder hun relatie kunnen formaliseren, zet Grossbard-Schechtman 

(1982) in haar artikel een model op dat de formele-/informele huwelijkskeuze van mannen en 
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vrouwen verklaart. Er zijn hierbij twee mogelijkheden: een informeel huwelijk met hogere 

voordelen voor de vrouw, maar tegelijkertijd ook hogere risico‟s óf een formeel huwelijk met 

lagere voordelen voor de vrouw, maar tegelijkertijd ook lagere risico‟s (Grossbard-Shechtman 

1982:818-820). Ik zal kort uitleggen hoe Grossbard-Schechtman (1982) dit in de praktijk 

daadwerkelijk ziet. 

  De eerste mogelijkheid vindt plaats wanneer een man wel een huishouden wil aangaan met 

een vrouw die het huiselijke domein onderhoudt en hem kinderen schenkt maar geen formeel 

huwelijk wil omdat hij zijn vrijheid wil behouden. Als dit het geval is, moet hij een vrouw 

meer voordelen bieden. Dit moet volgens Grossbard-Schectman (1982) omdat de vrouw een 

groter risico loopt dat de man haar verlaat en dus alleen een relatie met hem zal aangaan 

waarbij de voordelen voor haar relatief groot zijn (Grossbard-Shechtman 1982:818-820). 

  Wanneer een vrouw echter zelf een hogere productie heeft en het inkomen of de andere 

voordelen van de man niet opwegen tegen de voordelen die zij hem kan bieden (bijvoorbeeld 

een grote opvoedingscapaciteit, eten, huis, familie, maar ook opleidingsniveau of inkomen) 

kan een man, volgens Grossbard-Schechtman, alleen een relatie met haar beginnen als hij haar 

meer zekerheid biedt in de vorm van een formeel huwelijk (Grossbard-Shechtman 1982:818-

820). 

  Omdat de voordelen die een man een vrouw kan bieden afhangen van zijn inkomen en 

status, kunnen we dus concluderen dat mannen met een hoger inkomen en status (dus grotere 

voordelen voor de vrouw) minder snel formeel zullen trouwen. Met hun bronnen kunnen ze 

vrouwen namelijk „overhalen‟ geen formeel huwelijk aan te gaan. Vrouwen met hogere 

voordelen en capaciteiten (zoals genoemd: opvoedingscapaciteit, huis, familie, opleiding 

etcetera) voor een man, zullen kiezen voor een man die ze aan zich kunnen binden. Dit zijn in 

de praktijk vaak mannen met minder praktische voordelen (inkomen bijvoorbeeld). Deze 

tweede mogelijkheid komt echter in mindere mate voor dan de eerste mogelijkheid waardoor 

we, volgens Grossbard-Schechtman, in Guatemala minder formele huwelijken zien 

(Grossbard-Shechtman 1982:818-820). 

  Dat relaties tussen mannen en vrouwen in Guatemala afhangen van sociale-, culturele-, 

religieuze- maar vooral ook economische factoren, wordt tevens gesteld in het boek van 

Herbenar Bossen (1984). Zij stelt dat door kapitalisme er een herverdeling van werk is 

ontstaan die vrouwen alleen nog maar verder gedupeerd heeft, waardoor hun productie niet 

hoger, maar steeds lager wordt (Herbenar Bossen 1984: 301 & 320). Onder andere vanwege 

de cultuurgebonden seksuele discriminatie op de groeiende arbeidsmarkt kunnen vrouwen 

nog steeds niet profiteren van de voordelen die modernisering wel brengt voor mannen. 

Hierdoor wordt de afhankelijkheidskloof groter in plaats van kleiner (Herbenar Bossen 

1984:6). Dit koppelend aan het bovenstaande model van Grossbard-Schechtman (1982), 

ontstaat er een situatie waarin mannen het niet alleen economisch zelf beter krijgen door 

modernisering en groeiende kansen op de (globale) arbeidsmarkt, ze hebben hierdoor ook 

meer in te brengen in de keuze voor een huwelijk of samenwonen. Beide bronnen dateren 

echter uit de jaren ‟80 en dat ze in dezelfde tijd zijn geschreven kan verklaren waarom ze zo 

sterk overeenkomen, het betekent echter ook dat de huidige situatie anders zou kunnen zijn.  
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3.5 Liefde 

 

In 1941 en 1963 deed Benajmin Paul twee onderzoeken naar verkering en huwelijk in 

Guatemala. Daaruit blijkt onder andere dat men in San Pedro, een Guatemalteeks dorp in de 

hooglanden van Guatemala, gelegen aan het meer van Atítlan, ten tijde van zijn onderzoeken 

al eigen partners koos vanuit liefde en aantrekkingskracht. Echter, de romantiek hierin was 

niet te vergelijken met de liefde die een rol speelt in partner selectie en verkering zoals in 

bijvoorbeeld het Amerika van die tijd. Zo was „daten‟ of een meisje opbellen geen optie, en 

moesten zij hen aanspreken op de weg vanaf het meer wanneer de meisjes water halen (Paul 

1941a:1), op straat, in de Kerk, of op school (Paul & Paul 1963:136). Wanneer zij een meisje 

aanspraken was er echter weinig te bespeuren van liefde of passie, ze probeerden hen 

voornamelijk over te halen door hun angst voor het huwelijk weg te nemen. Ze wisten 

namelijk dat elke vrouw bang was voor de harde realiteit van het getrouwde leven, 

verwaarlozing, onderdrukking en soms zelfs mishandeling (Paul 1941a:3). Wat jongens bij 

deze conversaties onder andere zeiden in termen van liefde was: „I come to court you. I love 

you. Let us be married (Paul 1941a:5)‟. Paul (1941) ontdekte echter ook jongens die meer 

geraffineerd te werk gingen. Dit deden ze bijvoorbeeld door aan de informele gesprekjes op 

straat, liefdesbrieven toe te voegen. Hierin kwam dan ook het bovenstaande patroon van 

geruststelling terug, maar werd er meer een romantisch tintje aan gegeven; „(..) I am mad 

about you. You are the light of my life.(..) (Paul 1941a:5)‟. 

3.6 Familie 

 

Paul & Paul (1963:136), stelt naar aanleiding van zijn onderzoeken naar huwelijkspatronen in 

San Pedro, Guatemala, dat het huwelijk gezien wordt als een family concern. Als een jongen 

een meisje eenmaal had gekozen en de keuze was wederzijds, werd volgens Paul & Paul 

(1963) de bruiloft geregeld door de familie van de jongen (Paul & Paul 1963:136). Niet alleen 

de voorbereidingen van een huwelijk komen in handen van de familie en samenleving, al bij 

de partner selectie speelt de familie een belangrijke rol (Paul & Paul 1963:136). Dat de 

familie een belangrijke rol speelt in de partnerkeuze van mensen over de hele wereld 

onderschrijft ook Robert Blood (1969). Zoals we al in paragraaf 2.1.1 lazen, is de participatie 

van ouders in de partnerkeuze van hun zoon of dochter erg hoog (respectievelijk 49 tot 69 

procent vanuit de vader en 79 tot 97 procent vanuit de moeder) (Blood 1969:62). 

 

Zoals we in dit hoofdstuk hebben gelezen zijn er verschillende invloeden die zouden kunnen 

uitmonden in motivaties voor een huwelijk of samenwonen. Tijdens mijn veldwerk heb ik 

deze theorieën vergeleken met de daadwerkelijke situatie in Sololà, Guatemala en gekeken in 

welke mate deze motivaties daadwerkelijk terug te vinden zijn. In de volgende drie 

hoofdstukken zal de data van mijn eigen onderzoek worden gepresenteerd. Omdat de aanloop 

naar de keuze voor een huwelijk of samenwonen belangrijk is, aangezien deze de keuze 

eventueel zou kunnen verklaren, zal ik beginnen met een hoofdstuk over de manieren waarop 

mensen elkaar in Sololà ontmoeten en hoe hun relatie vanaf dit moment verder verloopt. 
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Hoofdstuk 4: De ontmoeting 

De school is (..) een plek waar veel jongeren elkaar leren kennen. Terwijl ze eerder 

alleen hun huis tot sociale omgeving hadden, komen ze nu op andere plekken waar ze 

elkaar kunnen ontmoeten. Hierdoor kunnen ze zelf een partner aandragen (Geovanny, 

formeel getrouwd).
1
 

In dit hoofdstuk zal ik het ontstaan van een relatie in Sololà beschrijven. Hierbij zal allereerst 

de ontmoetingsplek aan bod komen. De relevantie hiervan is dat het duidelijk de situatie 

waarin jongeren zich vandaag de dag bevinden weergeeft. Het is interessant om te zien of de 

plek waar zij elkaar ontmoeten ook invloed heeft op de eerste motivatie om een relatie aan te 

gaan en tot slot om te gaan trouwen of samenwonen. Daarnaast is het interessant om te zien in 

hoeverre deze ontmoetingsplek en benaderingswijzen vandaag de dag veranderd zijn ten 

opzichte van vroeger.  

  Vervolgens zal ik de motivaties die voor koppels belangrijk zijn tijdens deze ontmoeting 

bespreken. Deze motivaties, in combinatie met de ontmoetingsplek, zijn van belang omdat ze 

hiermee kunnen samenhangen, hetzelfde kunnen zijn als de uiteindelijke motivatie tot een 

huwelijk of samenwonen of hier totaal van kunnen verschillen. 

  Tot slot zal ik het verloop van de relaties bespreken en de aanloop naar het keuzemoment 

aanhalen. Het is relevant om de fasen binnen relaties in kaart te brengen, omdat hiermee 

bepaald kan worden hoe men naar het keuzemoment toewerkt en onder welke 

omstandigheden dit gebeurt.  

4.1 Ontmoetingsplek 

 

Een liefdesrelatie. Het begint allemaal op één moment, op één plek. Maar hoe verloopt dit 

moment en waar is deze plek? 

  Allereerst zien we dat de meeste personen in Sololà vandaag de dag met elkaar in contact 

komen via de school. In Sololà kent men niet veel uitgaansgelegenheden waar jongeren elkaar 

kunnen ontmoeten en de school is dus de plek waar zij elkaar voornamelijk leren kennen. Dit 

is volgens veel van mijn informanten heel anders dan vroeger en heeft voornamelijk te maken 

met de expansie van educatie en scholen. Scholen zijn de afgelopen jaren uit de grond 

geschoten en steeds meer, vooral meisjes, gaan naar school. Doordat zij naar school gaan 

hebben ze een plek om zelf een eventuele partner te vinden, wat dus naast een geschikte 

ontmoetingsplek ook een uitwerking heeft op hun keuzevrijheid, iets wat vroeger heel anders 

was. Nog niet eens zolang geleden was er namelijk veel sprake van uithuwelijking of het 

weggeven van dochters door de vader van het gezin. Volgens velen neemt dit verschijnsel 

ruimschoots af, door met name onderwijs. Zo vertelt een vrouw in Sololà:  

 

  Er is echter wel een verandering in keuzevrijheid denk ik. In mijn tijd was de trend dat

 meisjes uitgehuwelijkt werden. Zij waren dan jong en onwetend. Nu gaan meisjes naar
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 school en is hun intelligentie niveau veel hoger. Ook is de leeftijd waarop zij gaan 

 trouwen omhoog gegaan. Al met al hebben ze veel meer in te brengen en ontmoeten ze zelf

 ook jongens die ze dan voor kunnen stellen aan hun ouders. Natuurlijk hebben vooral de

 vaders dan nog wel een invloed, maar dit is al een aanzienlijk verschil.
2
 

 Meisjes kunnen nu dus zelf iemand aandragen en daarnaast worden ze vrijer in hun 

keuzes, zelfstandiger en gaan ze twijfelen aan voorheen geaccepteerde zaken zoals het 

geregelde huwelijk. Dit geldt niet alleen voor meisjes maar ook voor jongens, en zorgt 

ervoor dat de keuzevrijheid over het algemeen aanzienlijk wordt vergroot. 

  De manier waarop jongeren elkaar tegenwoordig  op school benaderen en dit gaat dan 

met name over de basico, vergelijkbaar met de middelbare school zoals wij die kennen, is 

erg verschillend van vroeger en erg afhankelijk van de school waar zij zich bevinden en de 

regels die hier gelden. Koppels die nu op middelbare leeftijd zijn (+/- 35/40 jaar), geven 

vaak aan dat zij hun huidige partner ontmoet hebben op school. Zoals we in het 

openingscitaat van dit hoofdstuk al lazen, begon deze „relatie‟ dan vaak met een 

schoolopdracht waarvoor zij samen moesten werken. Ook dezelfde route moeten lopen 

naar school of het samen huiswerk maakten wordt vaak genoemd als een manier waarop 

een vriendschappelijke relatie ontstond. Oftewel het begon altijd met een vriendschap die 

vanuit de school werd gestimuleerd. Dit ging pas na minimaal een jaar over op 

verliefdheid, wat betekende dat men de middelbare school vaak al had afgerond. Zo vertelt 

Ofelia Chiyal (26 jaar, getrouwd):  

 

  We ontmoetten elkaar op de middelbare school. We hadden allebei de richting

 onderwijs (magisterio) gekozen. We vonden elkaar vooral op ons karakter dat goed ligt,

 we waren dus in die eerste periode voornamelijk vrienden. Dit ging jaren later pas over

 in liefde.
3
 

 

Iedereen die vandaag de dag met jongeren uit Sololà spreekt of een kijkje neemt op het 

schoolplein van een middelbare school zal echter een ander beeld schetsen van de huidige 

situatie. Op het schoolplein wordt veel geflirt, vooral in de pauzes en na schooltijd. Ook 

hebben veel scholieren verkering met jongeren van dezelfde school en staan ze in de 

pauzes, na schooltijd, maar ook tijdens schooltijd samen.  Omdat dit volgens de leraren 

afleid van de lessen, is er op een aantal scholen dan ook een verbod op het vasthouden van 

elkaars handen en zoenen. De ene school is strenger in deze regels dan de andere school. 

Het afgelopen jaar is er echter een officiële wet ingevoerd in Guatemala die het hebben van 

relaties tussen leerlingen van dezelfde school verbied, aldus Anna-Maria Chepún, lerares 

biologie op een middelbare school. Volgens haar zorgt dit ervoor dat de leerlingen zich 

blijven concentreren op school en op de lessen in plaats van op elkaar. Zij voegt hier echter 

wel aan toe dat veel van de leerlingen buiten de hekken van de school elkaar alsnog 
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opzoeken, via mobiele telefoons tijdens schooltijd contact hebben en in het geheim toch 

verkering hebben. Dit koppelt Anna-Maria Chepún, wellicht vanwege haar functie als 

biologie lerares, aan de leeftijd en het vormen van seksualiteitsgevoelens:  

 

  Zoiets hou je toch niet tegen, ze zijn jong en de hormonen spelen op. Ze vergeten vaak

 dat ze een uniform aan hebben en wij ze dus op straat ook herkennen, maar op school

 doen ze net of er niks aan de hand is, best wel grappig eigenlijk. Ik denk wel dat het

 enigszins helpt want op school zijn ze toch geconcentreerder.
4
 

 

Nu deze regels steeds strenger worden en meer het schoolbeeld gaan bepalen, wordt het 

voor jongeren toch lastiger om via school met elkaar in contact te komen en een relatie te 

beginnen. Hoewel het momenteel nog steeds de voornaamste plek is, is het waarschijnlijk 

dat dit de komende tijd zal afnemen. „Omdat het voor de leerlingen steeds moeilijker wordt 

om op school met elkaar in contact te komen, zullen ze elkaar ergens anders opzoeken‟
5
, 

aldus Anna-Maria. Naar haar idee is het park de voornaamste opvolger als 

ontmoetingsplek voor jongeren. 

  Sololà kent naast zijn centrale park, in het midden van het centrum, ook nog een groot 

park in één van de zuidelijke wijken van de stad. Als het vandaag de dag (nog) niet de 

belangrijkste plek is om elkaar te ontmoeten, dan zijn deze parken wel één van de 

belangrijkste plekken om deze ontmoetingen verder uit te breiden. In het park zitten, 

vooral aan het eind van de middag, tientallen groepjes jongeren. De jongens en de meisjes 

zitten in groepjes op bankjes apart en testen elkaar uit. 

 

  Het is een warme, zonnige namiddag, half maart. Het is vier uur ’s middags en de

 scholen zijn uit. Ondanks de al aanwezige drukte van de markt wordt het met de minuut

 drukker op het centrale plein van de stad. Jongens en meisjes van rond de zeventien

 jaar oud nemen langzamerhand hun plaats in op de bankjes in het park. De jongens aan

 de ene kant, de meisjes aan de andere kant. Al snel zijn de plekken ingenomen en begint

 het geroezemoes, het gegiechel en de nieuwsgierige blikken naar elkaar. Na een tijdje

 worden twee van de meisjes uit het groepje ‘gedrukt’. Onder een luid ‘va, va’ (ga, ga),

 lopen de meisjes een beetje weifelend naar één van de groepjes jongens. Het groepje

 jongens draagt een ander uniform dan de meisjes, ze zijn dus niet van dezelfde school.

 Eenmaal aan de andere kant van het park wordt er door de twee meisjes gewezen naar

 de rest van ‘hun’ groepje. Er worden mobiele telefoons tevoorschijn getoverd en na een

 minuut of vijf rennen de meisjes al giechelend terug naar de andere kant van het park.

 Op een andere plek in het park gebeurt hetzelfde, maar net andersom. Hier staan drie

 jongens, de handen in hun zakken, bij een groepje meiden te praten. De meisjes zijn

 duidelijk nerveus, strijken drie keer hun rokjes glad en giechelen naar elkaar. Ook hier

 wordt een telefoonnummer bemachtigd. Er wordt door de jongens en meisjes nog wat
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 onderling gekletst en een uur later loopt het plein weer langzaam leeg en vertrekken de

 jongeren naar huis. 

Deze korte passage laat goed zien op welke manier er tegenwoordig contacten worden gelegd, 

afspraken worden gemaakt en relaties ontstaan. Veel jongeren geven in interviews aan dat 

vooral de mobiele telefoon, die steeds meer jongeren hebben, hierin een belangrijke rol speelt. 

Men achterhaalt telefoonnummers en belt elkaar dan later op om een afspraak te maken. Door 

deze mobiele telefoon wordt opnieuw de vrijheid van jongeren vergroot, omdat ze één op één 

contact kunnen hebben. Wanneer men namelijk vroeger een afspraakje wilde maken, moest 

de jongen bij het meisje en dus haar familie thuis komen om haar mee uit te vragen. Hierdoor 

was de invloed van de families veel groter, en was hiermee ook de stap om iemand mee uit te 

vragen veel groter. Zo vertelt Maria Acetún Bén, zestig jaar oud, hoe ze haar man ontmoette 

en hoe deze ontmoeting er in 1980 aan toe ging. 

 

  Onze families kenden elkaar al en ik verkocht destijds groente op de markt in Sololá.

 Achteraf bleek dat Juan mij toen al vaak zag en een oogje op mij had. Uiteindelijk zocht hij

 mij op in Panajachel en kwam in huis bij mijn familie. Zo hebben we een relatie gekregen.
6
 

 

 De ontwikkeling van telecommunicatie heeft dus veel betekend voor het onderhouden en 

leggen van contacten tussen jongeren. Wanneer we dit namelijk vergelijken met de studies 

van Benjamin Paul uit 1941 en 1963, naar liefde en relaties in San Pedro, zien we opnieuw dat 

door de totale afwezigheid van telecommunicatie er totaal andere benaderingswijzen zijn. De 

relatie was altijd open en zo met name een zaak voor de omgeving, de familie en vaak ook de 

kerk. Zo stellen Paul & Paul (1963:136) dat een relatie en het huwelijk een family concern is. 

Als de keuze is gemaakt neemt de familie het verder over om de relatie uit te breiden en het 

huwelijk te regelen. Door de nieuwe vormen van communicatie en de nieuwe 

ontmoetingsplekken verdwijnt dit fenomeen steeds meer en wordt een relatie meer iets tussen 

de twee actoren. Hierdoor wordt als het ware een eigen handelend vermogen voor deze 

personen gecreëerd, iets wat in antropologische werken ook wel agency wordt genoemd.   

  Naast de school als belangrijke ontmoetingsplek en het park als opkomende opvolger, is de 

kerk altijd al een veel voorkomende plaats geweest die mensen aanwijzen als de eerste 

ontmoetingsplek met hun partner. Ondanks dat het altijd belangrijk is geweest, is het ook 

steeds meer in opkomst. Niet per se religie, maar vooral de kerk als instantie en gemeenschap, 

groeit in zijn omvang en wordt steeds belangrijker in het leven van mensen. Hoewel volgens 

veel mensen het Katholicisme nog steeds het grootst is, groeit vooral de Evangelische kerk 

explosief in Sololà. Er zijn op dit moment, naast de vele al aanwezige-, zo‟n vijf Evangelische 

kerken in aanbouw alleen al binnen deze stad. De expansie van de kerk is volgens veel 

mensen ook één van de oorzaken van de groei die plaatsvindt in formele huwelijken. Veel 

mensen dragen de kerk aan als een goede plek om een partner te ontmoeten, omdat men dan 

sowieso zeker is van iemand met dezelfde levensstijl, ideeën en opvattingen. Daarnaast is het 

vaak zo dat de ouders deze ontmoeting enigszins aansturen en ook van beide kanten van 
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dezelfde kerk afkomstig zijn. Het is dus voornamelijk de kerkelijke gemeenschap die deze 

ontmoetingsplek mogelijk maakt en aanmoedigt bij hun kinderen. Ook Thornton, Axinn & 

Xie (2007) omschrijven de invloed van de kerkelijke gemeenschap binnen de ontmoeting en 

partnerkeuze van koppels. Zij stellen dat kerkelijke gemeenschappen hun grenzen duidelijk 

afbaken en religie per generatie doorgeven (Thonrton, Axinn & Xie 2007:221-223). Hiermee 

creëert de gemeenschap dus als het ware een ontmoetingsplek voor haar leden en houdt hen 

zo binnen de grenzen van de religie. 

 Tot slot is voor de jongste generatie Panajachel, een nabij gelegen stad met veel 

uitgaansmogelijkheden, een plek om andere jongeren te ontmoeten. Dit zijn dan voornamelijk 

jongeren die vrijer worden gelaten door hun ouders en in tegenstelling tot het religieuze 

gebruik in, wél de discotheken bezoeken. Deze ontmoetingsplek is echter niet zoveel 

voorkomend als de bovenstaande. 

4.2 Motivaties en verloop van een relatie  

De allereerste motivaties voor de keuze van de partner berusten vaak op sentimentele grond. 

Zo ontstaat er, bij vooral de koppels die elkaar op school leren kennen, eerst nog een 

vriendschap. Veel van deze informanten geven aan dat zij eerst samen huiswerk maakten en 

op school een praatje met elkaar maakten. Vervolgens ging deze vriendschap over in liefde en 

ontstond er een relatie. Er wordt in het algemeen veel gesproken van eerste motivaties als 

„verliefdheid‟, „zelfde karakters‟ en „aantrekkingskracht‟. Onder de jongere generaties zijn 

deze motivaties vaak niet vergezeld van andere beweegredenen, zij geven aan de keuze puur 

op grond van sentiment of uiterlijke kenmerken gemaakt te hebben. Zo vertelt een vrouw in 

Sololà vanachter de toonbank van haar winkeltje:  

 

  We hadden elkaar wel eerder gezien, maar raakten die dag met elkaar aan de praat en

 hadden eigenlijk meteen verkering. We vonden elkaar leuk, er was een aantrekkingskracht.

 Dat was eigenlijk de eerste reden dat we bij elkaar kwamen.
7
 

De wat oudere koppels (+/- 40 t/m 60 jaar) geven naast deze motivaties, die voor hen zeker 

ook van belang zijn, vaak ook het belang aan van de familie die toentertijd met elkaar 

bevriend was. 

  De invloed van familie in de introductie en partnerkeuze als motivatie is vandaag de dag 

vooral sterk aanwezig binnen de kerkelijke gemeenschap. Vooral bij de Evangelische 

informanten die ik heb geïnterviewd is de familie erg sterk aanwezig, en dan gaat het hier niet 

perse meer over de oudere generaties. In vergelijking met de Rooms-Katholieke informanten, 

vind ik in de Evangelische gemeenschap een sterkere invloed van de kerkelijke gemeenschap 

en de familie in de allereerste partnerkeuze. Natuurlijk heeft dit ook te maken met het feit dat 

deze personen elkaar al ontmoeten binnen de kerkelijke gemeenschap. Koppels die elkaar hier 

ontmoeten zijn ook in sterkere mate Evangelisch en vrijwel altijd zijn hun families bevriend 

en van dezelfde Kerk. Voor de familie en omgeving is het voornamelijk belangrijk dat de 

partners van hetzelfde geloof zijn. Dit alles is dus sterker in de Evangelische gemeenschap, 
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maar ook binnen de Rooms-katholieke Kerk wordt een zelfde religie geprefereerd. Zo heb ik 

in al mijn interviews maar één koppel gevonden dat oorspronkelijk van verschillende religies 

afkomstig is: er is hier dus een sterke scheiding tussen. In veel gevallen, vooral bij de oudere 

en sterk religieuze koppels, was de familie al bekend met elkaar en in sommige gevallen zelfs 

bevriend. Zoals gesteld hebben zij ook invloed in de partnerkeuze en –introductie en 

zodoende verloopt het eerste contact met de families onderling vaak goed. 

  Dat de eerste motivaties ook cultureel bepaald kunnen zijn, komt in Sololà niet duidelijk 

naar voren. Zo geeft men niet aan dat een partner gekozen wordt omdat hij/zij ook Indigina of 

Ladino is. Wel is dit vaak het geval, wellicht gebeurt dit onbewust en is dit de reden dat men 

het niet expliciet noemt. 

  De meeste informanten die ik heb gesproken zijn rond hun twintigste levensjaar in contact 

gekomen met hun huidige partner. Hiervoor hebben zij vaak al wel relaties gehad, maar in de 

meeste gevallen was dit niets serieus. Wat vooral opvalt is dat de meeste informanten 

aangeven dat zij na deze ontmoeting relatief snel verkering hadden. Dit verschilt met de plek 

van ontmoeting. Zo hebben mensen die elkaar in de Kerk ontmoeten vrijwel meteen een 

relatie, terwijl de koppels die elkaar op school ontmoeten hier langer over doen. Maar 

gemiddeld zit tussen de ontmoeting en het moment van „verkering‟ slechts maximaal één of 

twee maanden en soms is het zelfs een kwestie van dagen of weken. Wat volgt is een periode 

van uitgaan, wat voornamelijk wandelen door de straten van Sololà en bezoekjes aan de 

plaatselijke parken inhoudt. 

  In haar onderzoek naar liefde in het veranderende economische landschap van Brazilië, 

stelt Rebhun (1999) dat er verschillende fases in een relatie te vinden zijn, namelijk namoro 

(verkering), noivado (verloving), en casamento (huwelijk) (Rebhun 1999:130). Ook beschrijft 

Rebhun (1999) het fenomeen elopement, wat inhoudt dat een koppel er samen vandoor gaat 

wanneer de omgeving het niet eens is met de keuze. Hoewel in mindere mate, beschrijft ook 

Benjamin Paul in zijn studies naar relatiepatronen in San Pedro, Guatemala, verschillende 

fasen in het ontstaan en de vorming van een relatie (Paul&Paul 1963). Wanneer we echter 

kijken naar de huidige situatie in Sololà, zien we deze fasen vaak niet zo duidelijk terug. 

Sterker nog, na de „verkering‟ periode, zoals Rebhun (1999) deze ook beschrijft, vindt er op 

een zeker moment één transitie plaats, en wel naar dit keuzemoment om al dan niet te gaan 

trouwen of te gaan samenwonen. We kunnen dus geen „verloving‟ vaststellen, omdat mensen 

dit simpelweg zelf niet kennen, aldus Bayron Cabrasa
8
, een man getrouwd voor de wet. Hij 

vertelt dat wanneer er besloten wordt om te gaan trouwen men wel in een zogenaamde 

voorbereidingsfase (preparacion) komt. In deze fase worden alle nodige voorbereidingen 

getroffen, van het eten tot aan de catechisatie voor de kerk. Van een daadwerkelijke verloving 

is echter geen sprake. 

  De duur van de periode van verkering is erg verschillend en is vaak afhankelijk van de 

omstandigheden. Zo is er bijvoorbeeld vaak sprake van een zwangerschap, waardoor er 

sneller naar dit keuzemoment wordt toegeleefd. De duur van deze verkeringsperiode loopt 

uiteen van drie maanden tot zes jaar. Deze duur kan niet verbonden worden aan een speciale 
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groep of generatie, maar dus wel aan bepaalde omstandigheden.  Er zijn in geen gevallen 

andere tussenfasen terug te vinden.  

  Het feit dat er vaak op één bepaald moment besloten wordt om te gaan samenwonen (naar 

aanleiding van bepaalde gebeurtenissen en omstandigheden die in het volgende hoofdstuk aan 

bod zullen komen), is in strijd met de stelling die Thornton, Axinn & Xie (2007 : 79) 

aanvoeren, namelijk dat de overgang naar samenwonen meer een proces is en het huwelijk 

een gebeurtenis. In Sololà is juist gebleken dat ook de overgang naar samenwonen een directe 

gebeurtenis is. 

De school, de kerk en het park zijn de belangrijkste ontmoetingsplekken voor jongeren. De 

manier waarop jongeren elkaar hier benaderen is echter sterk veranderd, hierin is de opkomst 

van de mobiele telefoon erg belangrijk. Hoewel de duur van de verkeringsperiode niet 

duidelijk is vast te stellen, is dit wel de enige fase die koppels kennen in de transitie naar een 

huwelijk of samenwonen. Hoe deze keuze tot stand komt zal aan bod komen in de volgende 

twee hoofdstukken, waarbij eerst gekeken zal worden naar de motivaties voor informeel 

samenwonen. 
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Hoofdstuk 5: Informeel samenwonen  

  Naar ons idee hebben we nu dezelfde compromis tussen ons twee, dit zal een huwelijk niet

 perse anders maken. We missen alleen de compromis met God, dat we ooit gaan trouwen

 is dus een vaststaand religieus doel voor ons (Erick en Angelès, samenwonend).
9
 

In dit hoofdstuk zal ik voornamelijk ingaan op de motivaties die mensen aanvoeren om te 

gaan samenwonen. Zoals het openingscitaat echter al aangeeft, kan samenwonen in Sololà 

niet gezien worden als permanente samenleefvorm. Het huwelijk wordt in alle gevallen gezien 

als het uiteindelijke doel. Daarom zullen de directe motivaties om te gaan samenwonen en de 

motivaties om nog niet te gaan trouwen (gezien dit het uiteindelijke doel is) enigszins door 

elkaar heen lopen.  

  Ik zal aan de hand van verschillende verklaringen voor het nog niet trouwen, maar het 

kiezen voor een informele samenleefvorm proberen een deel van de centrale vraag van dit 

onderzoek te beantwoorden, te weten de motivaties aangaande informeel samenwonen en de 

factoren die deze motivaties kunnen beïnvloeden. 

Dat samenwonen in Sololà niet gezien kan worden als permanente samenleefvorm, blijkt uit 

het feit dat samenwonende koppels altijd aan gaven dat zij allemaal een formeel huwelijk 

nastreefden. Dit zou echter een sociaal wenselijk antwoord kunnen zijn: in hoeverre wordt het 

huwelijk vanuit een sociaal oogpunt geprefereerd? Dat samenwonende koppels inderdaad 

trouwen blijkt uit het feit dat koppels die langdurig samengewoond hebben uiteindelijk toch 

getrouwd zijn.  De conclusie die Bumpass & Sweet (1989) voor Noord-Amerika stelden, dat 

samenwonen niet lang duurt en binnen een aantal jaren de meeste samenwonende koppels 

getrouwd of uit elkaar zijn, zou dus ook voor Guatemala kunnen opgaan. Ook hier zien we 

namelijk dat samenwonen iets tijdelijks is, wat uiteindelijk over moet gaan in een formeel 

huwelijk. 

  De tijd die zich tussen het keuzemoment om te gaan samenwonen en het daadwerkelijke 

huwelijk bevindt kan oplopen tot twintig jaar. De meeste samenwonende koppels die ik heb 

gesproken wonen momenteel nog samen en het is dus moeilijk om de duur van deze periode 

exact vast te stellen. De koppels die al getrouwd zijn hebben gemiddeld een 

samenwoonperiode gehad van vijf tot tien jaar, maar oplopend tot ruim twintig jaar. Dus ook 

vanuit de formeel getrouwde koppels is het moeilijk een exacte duur van deze 

samenwoonperiode vast te stellen.   

  De redenen dat het huwelijk een hoge status heeft in Sololà, staan als het ware gelijk aan 

de motivaties van de inwoners voor een formeel huwelijk. Dit zal in het volgende hoofdstuk 

aan de orde komen. Dat er toch veel mensen zijn die ervoor kiezen om eerst langere tijd een 

informele samenwoonrelatie (union libre in Guatemala) aan te gaan, vraagt echter in dit 

hoofdstuk specificatie.  
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5.1 Zwangerschap en kinderen 

De komst van een kind is in Sololà de belangrijkste reden om te gaan samenwonen. Dit is 

voor een koppel tegelijkertijd ook vaak een reden om niet (direct) te gaan trouwen. Ze geven 

aan op het moment van de keuze om te gaan samenwonen vaak zwanger te zijn en in deze 

periode waren zij dan voornamelijk bezig met het vinden van een huis en het voorbereiden op 

het kind. Ook na meerdere jaren nog steeds samenwonend, zijn ze vaak druk met hun 

kinderen een goede basis te geven en willen ze liever een huwelijk als de kinderen wat ouder 

en economisch minder belastend zijn. Door de prijsstijgingen in Sololà (en in heel Guatemala) 

is het namelijk steeds moeilijker om kinderen te onderhouden. De motivatie met betrekking 

tot zwangerschap hangt dus vaak samen met economische beweegredenen (zie paragraaf 2.2), 

waardoor men er voor kiest om het huwelijk uit te stellen en te blijven samenwonen.  

  In de verkeringsperiode, maar ook nadat men samenwoont of trouwt, wordt vaak geen 

anticonceptie gebruikt. Hierdoor ontstaan vaak (onbedoelde) zwangerschappen, aldus Claudia 

Can (24 jaar, moeder van drie kinderen en op dit moment nog samenwonend): 

Er is niet echt sprake van bescherming tijdens de gemeenschap, waardoor zwangerschap 

een reden is om te gaan samenwonen en een gezin te stichten. Vervolgens wordt er naar 

een huwelijk toegeleefd.
10

 

Vorig jaar stelde Marianne Kuder in haar artikel, Globalization and Family Planning in 

Guatemala, dat de mate van anticonceptie gebruik slecht 38% is. Dit is na Haïti het laagst in 

vergelijking met andere Latijns Amerikaanse landen (Kuder 2010:3). 

 

Wanneer we  de verklaring die Bumpass & Sweet (1989) gaven voor de groei van 

samenwonen vergelijken met Guatemala en de situatie in Sololà zien we overeenkomsten en 

verschillen. Zo stelden zij dat door de groeiende premaritale seksuele activiteit er meer sprake 

zou zijn van, desalniettemin gedwongen, samenwoonrelaties (Bumpass & Sweet 1989:615-

616). Dit klopt voor een deel, maar de situatie in Guatemala ligt volgens Marianne Kuder 

(2010) toch iets anders. Wanneer we kijken naar haar artikel zien we dat 22% van de meisjes 

en 64% van de jongens in Guatemala premaritale seks heeft gehad. Dat deze percentages zo 

ver uit elkaar liggen komt volgens Kuder door het feit dat het voor jongens sociaal meer 

goedgekeurd wordt dat zij seks hebben voor het huwelijk. Toch stelt Kuder dat er in Maya 

samenlevingen geen grote waarde wordt gehecht aan maagdelijkheid van meisjes, wat zou 

kunnen verklaren waarom het zowel voor jongens als meisjes veel voorkomt dat zij 

gemeenschap hebben voordat er sprake is van een vaste relatie (wat dus vaak wel uitmondt in 

het ontstaan van een relatie door een zwangerschap). Daarnaast stelt Kuder (2010) dat Maya 

vrouwen worden gezien als de voortbrengers van de Maya cultuur, zij behouden culturele 

waarden zoals de taal en kleding. Daarom wordt van hen ook verwacht dat zij met lokale 

mannen trouwen en zoveel mogelijk kinderen voortbrengen om de samenleving in stand te 

houden (Kuder 2010:32). 

  In Sololà bestaat de overgrote meerderheid uit deze Maya community, en de conclusies die 
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Kuder trekt gaan zeker ook op in Sololà. Met name het feit dat veel vrouwen premaritale seks 

hebben en aan maagdelijkheid niet veel waarde wordt gehecht is duidelijk. Dit komt met 

name omdat men elkaars voorbeeld volgt en in de omgeving bestaan er veel premaritale 

zwangerschappen. Zo vertelt Claudia Can (24 jaar, samenwonend) dat de omgeving het niet 

afkeurt, omdat „de meeste mensen hetzelfde probleem hebben en dezelfde volgorde kennen in 

hun relatie‟.
11

  

  Zoals in dit hoofdstuk al genoemd, is een belangrijke oorzaak voor de voorhuwelijkse 

zwangerschappen de afwezigheid van anticonceptie. Volgens Anna-Maria Chepún, docente 

biologie op een middelbare school, komt dit voornamelijk doordat er een groot taboe is op het 

gebruik van anticonceptie. Zo vertelt zij dat hoewel anticonceptie zeker wel toegankelijk is 

voor jongeren, het wordt gewoon verkocht bij drogisterijen, zij het toch niet gebruiken. 

Slechts 5% van de meisjes is aan de pil.
12

 

Dat er een taboe bestaat op anticonceptie heeft ook zijn doorwerking in de samenstelling van 

de biologie lessen op school. Volgens Anna-Maria ligt het probleem vooral thuis: 

  (..) ouders zien seks en anticonceptie als een taboe en willen hier niet over praten. Naar

 mijn idee is de huiselijke omgeving de beste manier om jongeren wat bij te brengen

 hierover, maar ouders willen dit niet. Dit werkt ook weer door in de school. Omdat ouders

 niet willen dat hierover gepraat wordt, praten veel leraren er ook niet over. Als ze dit wel

 doen krijgen ze namelijk klachten. Ik besteed wel aandacht aan anticonceptie en probeer

 mijn studenten zo wat voorzichtigheid bij te brengen, maar er zijn dus genoeg biologie

 docenten die het overslaan. Jongeren weten dus gewoon niet beter. 
13

 

 

Dat het grootste probleem van het taboe op anticonceptie op school en thuis ligt, is ook terug 

te vinden in het rapport van de UNAID (United States Agency for International Development) 

uit 2005. In het hoofdstuk: sexual and contraceptive behavior of young adults, wordt gesteld 

dat: 

 

  Parents, teachers, and health professionals are often unable to communicate effectively

 with young adults about their sexual and reproductive lives. In many countries, young

 people are seldom prepared with the information, skills, and resources needed to make a

 healthy transition to adulthood. Inadequate programs and lack of sex education can leave

 youth at the mercy of mass media and misinformation from peers. 

Zwangerschap en het krijgen van kinderen is dus de voornaamste reden om te gaan 

samenwonen. Dat de kinderen die geboren worden binnen een informele relatie, erkend 
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moeten worden door beide ouders om praktische problemen tegen te gaan, is de voornaamste 

reden dat er een geregistreerd partnerschap bestaat. Hierin worden de vader en de moeder van 

het kind vastgelegd, wat er voor zorgt dat zowel het kind, als de vader en de moeder gelijke 

rechten hebben in het ouderschap. Deze vorm, het geregistreerd partnerschap, komt weinig 

voor in Guatemala en heb ik daarom buiten beschouwing gelaten in dit onderzoek.  

5.2 Economische problemen in combinatie met sociale- en culturele waarden 

 

De economische situatie is voor veel koppels een belangrijke bijkomstige motivatie om (nog) 

niet te gaan trouwen. Een huwelijksvoltrekking is vaak een grote en dure aangelegenheid en 

niet voor iedereen betaalbaar.  

  De sociale, culture druk houdt in deze combinatie in, dat een groot feest in Sololà voor veel 

mensen een vereiste is bij een huwelijk. Het is niet mogelijk om alleen een paar mensen uit te 

nodigen en de bruiloft klein te vieren, iedereen viert het groots en het is dus een belediging 

naar deze mensen toe om dit niet te doen en hen niet uit te nodigen. Het is namelijk vaak zo 

dat er wederzijdse verplichtingen zijn, wanneer iemand jou ooit uitgenodigd heeft, verwacht 

deze persoon een uitnodiging terug. 

  Vanwege de economische crisis en de stijgende prijzen kunnen veel, vooral jonge, mensen 

dit niet betalen. Daarnaast proberen zij vaak nog steeds te bestaan van één inkomen en in 

combinatie met de komst van kinderen, is een huwelijksvoltrekking dan niet mogelijk.   

  Dit alles samen brengt veel koppels uit jongere generaties ertoe om eerst voor onbepaalde 

tijd gaan samenwonen. Deze motivatie wordt echter wel altijd aangevoerd in combinatie met 

een andere motivatie zoals bijvoorbeeld zwangerschap, omdat samenwonen in Sololà niet iets 

is wat je „zomaar doet‟, er is altijd een aanleiding om te gaan samenwonen. Deze combinatie 

van motivaties zien we duidelijk terug in het verhaal van Erick en Angelès die momenteel 

samenwonen: 

 

  We hadden andere dingen aan ons hoofd zoals het vinden van een huis en ons     

 voorbereiden op de komst van het kind. Omdat het geven van een feest hier nogal een 

 gewoonte is en wij in die tijd geen geld hadden om dit, naast het opbouwen van een gezin,  

 te betalen hebben wij dit niet gedaan. Het kind was en is nu nog steeds het belangrijkste,  

 dus we zijn niet zoveel bezig met het huwelijk.
14

 

 

Omdat deze economische motivatie dus altijd gepaard gaat met een meer directe aanleiding 

tot samenwonen, zouden we kunnen concluderen dat deze economische motivatie vooral een 

motivatie is om nog niet te gaan trouwen. 

5.3 Religie 

 

In Sololà betekent hét huwelijk voor de meeste mensen het civiele (gemeentelijke) huwelijk 

en het religieuze huwelijk. Omdat voor de meeste mensen in Sololá religie één van de 

belangrijkste zaken is in hun leven, is voor veel informanten die samenwonen het religieuze 
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huwelijk een heilig sacrament dat ze behoren te vervullen. De religieuze voorbereiding voor 

een huwelijk vergt echter veel tijd (voornamelijk bij Katholieken). Er gaat namelijk een 

catechisatie vooraf aan een religieus huwelijk, die soms weken kan duren. In deze catechisatie 

worden met behulp van de Katholieke priester verschillende thema‟s bestudeerd waar de 

koppels volgens de Kerk in beleerd moeten zijn alvorens te kunnen trouwen.   

  Daarnaast is de persoonlijke voorkeur van samenwonende informanten om het civiele- en 

religieuze huwelijk tegelijkertijd te doen en daarom wachten zij ook met het civiele huwelijk. 

De redenen hiervoor zijn dat ze allereerst de twee onderdelen als één huwelijk zien en het 

daarnaast ook het gebruik is om in twee dagen te trouwen, de eerste dag het gemeentelijke 

huwelijk en de volgende dag het religieuze huwelijk gecombineerd met een groot feest. Zo 

vertelt Erick, samenwonend: „We willen ons huwelijk liever compleet, oftewel het civiele en 

religieuze huwelijk tegelijkertijd en met een feest.‟
15

 Deze wens om de twee huwelijken in 

één weekend, vrijdag het civiele- en zaterdag het religieuze huwelijk met huwelijksfeest, is 

eigenlijk ook een cultureel gebruik. Zoals al vaker genoemd is de invulling van een huwelijk 

in elke samenleving en cultuur anders en wordt deze door de samenleving in informeel gedrag 

vastgelegd. 

  De informanten die wél voor het civiel getrouwd zijn maar nog niet voor de Kerk, geven 

de religieuze voorbereiding als een reden waarom ze deze twee niet tegelijkertijd hebben 

gedaan en het religieuze huwelijk hebben uitgesteld.  

  Deze religieuze motivatie moeten we opnieuw niet als een directe motivatie tot 

samenwonen aanschouwen, maar meer zien als een omstandigheid waarin het formele 

huwelijk wordt uitgesteld. Ook deze motivatie komt in combinatie met andere 

beweegredenen, waaronder opnieuw zwangerschap, naar voren. 

 

5.4 Relatiestabiliteit 

 

Enkele samenwonende koppels geven aan te willen wachten met een formeel huwelijk, zodat 

ze elkaar eerst wat beter leren kennen. Ze zien het huwelijk als een belangrijke compromis 

wat hen bindt voor het leven en willen hier niet onverhoopt aan beginnen. Wel is ook deze 

motivatie altijd omringt door andere omstandigheden en dan voornamelijk zwanger- en 

ouderschap. Zo hebben deze personen bijna altijd voor een samenwoonrelatie gekozen 

vanwege komende gezinsuitbreiding. Echter, wanneer het huwelijk wordt gezien als een grote 

compromis, zijn kinderen dit dan niet ook? Toch is voor deze mensen de komst van kinderen 

vaak een reden om te gaan samenwonen, maar voeren ze het feit dat ze elkaar beter willen 

leren kennen aan als de reden voor het uitstellen van het huwelijk.  

  Zo vertelt Claudia Can (24 jaar en samenwonend) dat na een snel stukgelopen informele 

relatie waaruit een kind is voortgekomen, zij en haar nieuwe partner „elkaar eerst beter 

[willen] leren kennen en zeker [willen] weten dat we deze compromis opnieuw aankunnen‟
16

. 

Deze motivatie is ook voornamelijk terug te vinden bij personen die al eerder een relatie 
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hebben gehad. Door een vervelende ervaring in het verleden vinden zij het belangrijk om met 

hun huidige partner eerst meer zekerheid over hun relatie te creëren.   

5.5 Liefde 

In mijn gesprekken met samenwonende koppels is geen enkele keer naar voren gekomen dat 

zij samenwonen puur vanuit liefde. Natuurlijk speelt liefde een grote rol in het feit dat zij 

überhaupt bij elkaar zijn, maar er is altijd één van de bovenstaande motivaties aanwezig bij de 

keuze om te gaan samenwonen.  

5.6 Familie 

Ook de familie heeft vaak geen rol gespeeld in de keuze om te gaan samenwonen. In principe 

prefereert de familie ook een huwelijk, maar wordt samenwonen niet afgekeurd. Zo vertelt 

Erick (samenwonend) dat zolang er maar plannen zijn om te gaan trouwen er geen afkeuring 

van de familie is: „Voor de familie was dit niet echt een probleem, zolang Erick de 

verantwoordelijkheid ervoor nam was het goed. Wij hebben (..) een probleem met God 

hierdoor en zo denkt onze familie er ook over‟
17

. 

De voornaamste reden om in Sololà te kiezen voor een informele samenwoonrelatie is dus 

zwangerschap. Deze beweegreden wordt vaak vergezeld door motivaties om het huwelijk uit 

te stellen zoals economische problemen in combinatie met de sociale druk van een groot en 

duur feest, de lange religieuze voorbereiding en in enkele gevallen het feit dat men elkaar 

beter wil leren kennen. Dat alle koppels op den duur zullen gaan trouwen is een vaststaand 

feit. Want, zoals ik aan het begin van dit hoofdstuk al stelde, is een huwelijk altijd de 

geprefereerde samenleefvorm. Waarom het huwelijk zo populair is en wat de precieze 

motivaties zijn om toch te kiezen voor het formele huwelijk zal in het volgende hoofdstuk aan 

bod komen. 
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Hoofdstuk 6: Het huwelijk 

Een formeel huwelijk is in Sololà voor iedere inwoner het uiteindelijke doel in zijn of haar 

relatie. In dit hoofdstuk zal ik deze stelling onderbouwen aan de hand van verschillende 

argumenten. Dit zullen de motivaties zijn die mensen aandragen wanneer zij stellen dat zij 

ooit zullen gaan trouwen of terug kijken op de keuze om te gaan trouwen. 

  Er zullen verschillende motivaties aan bod komen zoals zij al vaker in de theorie genoemd 

zijn: religie, sociale- en economische zekerheid. Ik gebruik een volgorde die de mate van 

belang van de motivaties laat zien, vandaar dat ik begin met religie. Hoewel deze motivaties 

dus ook allemaal behandeld zijn in de theoretische onderbouwing van dit onderzoek, zullen 

we in dit hoofdstuk zien dat ze in Sololà verschillend, of in belangrijkere mate terug komen. 

Vervolgens zal ik nog ingaan op de andere motivaties die genoemd werden in de theorie, te 

weten culturele waarden, liefde en familie, maar die ik in Sololà niet zo duidelijk ben tegen 

gekomen.   

   

6.1 Religie 

 

  Vanaf deze plek is de Kerk goed te overzien, maar doordat iedereen gewoon door elkaar

 heen praat is het moeilijk te volgen wat de priester allemaal zegt. Uit zijn handelingen en

 mijn ervaring als Christen kan ik echter redelijk volgen wat er gebeurd. Zo wordt er vooral

 veel gebeden voor het echtpaar. Er wordt gevraagd om zorg en voorspoed, ook wordt er

 gebeden voor goede zorg van de familie. Na nog een aantal andere gebeden waarin

 mensen ook in stilte hun gebed kunnen doen, wordt er door de priester gedronken uit een

 kelk met wijn en eet hij enkele witte, kleine crackers, mij bekend als hosties. Met deze

 handeling wordt symbolisch het bloed en lichaam van Jezus Christus doorgegeven aan de

 mensen, het is een verwijzing naar het feit dat hij zijn leven gaf voor de mensheid. Nadat

 de priester deze handeling zelf heeft verricht laat hij het echtpaar hetzelfde doen en zegent

 hen hierbij. Vervolgens is er de mogelijkheid voor alle aanwezigen in de Kerk om ook aan

 deze handeling deel te nemen. Nadat de priester zijn laatste woorden gesproken heeft,

 bedankt iedereen in de Kerk de personen naast hem of haar met een hand op de schouder

 en een ‘muchas graçias’. Cindy legt me uit dat het de gewoonte is om elkaar te bedanken

 voor de komst en voor het samen verzegelen van dit huwelijk voor God.  

 

Zoals al gesteld in het vorige hoofdstuk heeft het religieuze huwelijk, zoals in bovenstaande 

passage, in Guatemala een hoge status. Maar dit is niet altijd zo geweest. Zo vertelt een 

vrouwelijke inwoonster van Sololà: „Ik denk dat er nu in principe meer huwelijken zijn omdat 

er meer kerken zijn. Vroeger waren de religies er al wel, maar waren er nog niet zoveel 

kerken gevestigd om voor te trouwen. Daarom groeit het huwelijk naar mijn idee.‟
18

 Dat 

religie de grootste invloed heeft binnen het huwelijk in Sololà, wordt niet alleen gesteld door 

deze vrouw. Ook volgens Ofelia Chiyal, 26 jaar oud en getrouwd voor de wet, heeft religie de 

                                                           
18

 Interview datum: 22-03-2011 



41 

 

grootste invloed op de huwelijkstrend in Sololà: „Zolang er naar mijn idee religie is zal het 

huwelijk altijd belangrijk blijven voor mensen. God moet het huwelijk namelijk goedkeuren 

en alleen zo vinden gelovigen bevrediging en bevestiging in hun relatie.‟
19

 Religie en de groei 

van de Kerk kunnen we niet alleen zien als een factor die het huwelijk van bovenaf beïnvloed. 

Religie speelt in het dagelijks leven van mensen misschien nog wel een grotere rol. Dit is ook 

de reden dat het één van de belangrijkste persoonlijke motivaties is voor mensen om te gaan 

trouwen. Dit is in tegenstelling met wat Martin (2002) in zijn artikel stelt. Zij vertelt namelijk 

dat het Katholieke huwelijk in Latijns Amerika al bij de komst van de Spanjaarden problemen 

opleverde. Er ontstonden bij het opleggen van dit Katholieke huwelijksmodel problemen met 

de diversiteit aan etnische- en culturele groepen. Dit zorgde er volgens Martin (2002) voor dat 

het Katholieke huwelijk door veel mensen in Latijns Amerika verworpen werd. Wanneer we 

naar Sololà kijken zien we dat dit hier duidelijk niet het geval is. Het Katholicisme is de 

belangrijkste religie in de stad en het religieuze huwelijk is hier als religieus sacrament 

duidelijk in doorgevoerd. Dit geldt zeker ook voor de Evangelische kerk die zijn 

huwelijksnormen en -waarden ook van de Bijbel afleidt en dit zelfs in sterkere mate doorvoert 

in een religieus huwelijk. 

  De meeste mensen in Sololà geven als voornaamste motivatie voor hun huwelijk namelijk 

de compromis met God aan. Zij zijn van mening dat hun relatie geen waarde heeft en „slecht‟ 

is wanneer deze niet voor het oog van God is voltrokken. Zo vervolgt Erick zijn verhaal over 

zijn samenwoonrelatie (zoals deze begon in de inleiding van hoofdstuk 2): 

 

  Naar ons idee hebben we nu dezelfde compromis tussen ons twee, dit zal een huwelijk 

  niet perse anders maken. We missen alleen de compromis met God, dat we ooit gaan 

 trouwen is dus een vaststaand religieus doel voor ons. Het zal dus alleen voor de  

 religie zijn dat we gaan trouwen, want de persoonlijke compromis is er al. Ons leven is 

  hetzelfde nu, maar onze relatie zou wel beter zijn op zichzelf als deze goedgekeurd is 

  door God (Erick, 28 jaar, samenwonend).
20

 

Naast dat het huwelijk dus vaak een persoonlijk religieus doel is dat wordt nagestreefd, 

bestaat er ook een druk vanuit de kerkelijke gemeenschap die aanmoedigt om te gaan 

trouwen. De religieuze identiteit waaraan men wil voldoen heeft grote invloed op hun keuze. 

Veel informanten geven aan dat ze de wetten, normen en waarden van de kerk en de Bijbel 

willen volgen en dat de kerk als instantie en daarnaast de kerkelijke gemeenschap hen ook 

meer helpt wanneer ze getrouwd zijn. Zo vertelt Rosa, getrouwd voor de Evangelische kerk:  

  Daarnaast behoorden we ook te trouwen voor de Kerk als we hiervan lid wilden blijven.

 Als men lid is van de Kerk krijgt men de privileges om er te zingen, de Bijbel te lezen en
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 het huis van God te onderhouden. Hiervoor moet je wel lid zijn en dus trouwen, dat zijn de

 regels van onze Kerk en van God.
21

 

De kerkelijke gemeenschap is dus ook een plek voor hulp en sociale geborgenheid die mensen 

niet kwijt willen raken. Voornamelijk in de Evangelische gemeenschap is een koppel dat 

besluit te gaan samenwonen, niet langer welkom. In die zin is religie, maar vooral de kerk als 

instantie met voorgeschreven normen en waarden en de kerkelijke gemeenschap een 

belangrijke huwelijksmotivatie voor veel mensen. Zo vertelt een Evangelische priester dat 

samenwonen wordt afgekeurd door zijn kerk. Hij stelt: „Zo zijn de regels van de Bijbel en van 

God en deze regels zijn bij iedereen bekend, wij kunnen dus niet anders dan het huwelijk als 

heilig sacrament bewaren. (..) Als men besluit niet te trouwen, wordt men niet langer 

toegelaten tot de kerkelijke gemeenschap en de kerk.‟
22

 

  Er zijn echter wel verschillen te ontdekken wanneer we dit Evangelisme vergelijken met de 

Kaholieke kerk. Zo zijn er verschillende Katholieke kerkgangers die, net als Erick en 

Angelès, op dit moment alleen getrouwd zijn voor de wet maar in de toekomst nog wel willen 

trouwen voor het aanzien van God en de kerkelijke gemeenschap. In de Evangelische kerk 

gebeurt dit vrijwel altijd in één keer en is dit uitstellen, zoals gesteld door onder andere de 

bovenstaande Evangelische priester, niet acceptabel. Men is volgens de Evangelische 

gemeenschap niet getrouwd voor God als er alleen voor het civiel is getrouwd en mag dan 

ook niet samenwonen tot men in de kerk is getrouwd, althans om uitstoting uit de 

gemeenschap te voorkomen. Dit ligt allemaal wat anders bij Katholieken. Zolang zij de 

plannen hebben om dit religieuze sacrament ooit te vervullen is het goed. Zo zijn de koppels 

in dit onderzoek die het plan hebben om te gaan trouwen, maar momenteel nog samenwonen, 

allemaal Katholiek. Zo vertelt Angelès, samenwonend en Katholiek: „Het huwelijk is voor 

onze omgeving wel de eerste optie en wordt geprefereerd, maar omdat iedereen weet dat we 

wel de plannen hebben om te gaan trouwen (..) is het goed.‟
23

 

 

6.2 Sociale zekerheid, sociale idealen en gender 

 

Sociale zekerheid in de zin van de zekerheid hebben van een man die hen verzorgt, waarmee 

ze een gezin kunnen stichten, die voor haar kinderen zorgt en die hen niet verlaat, is voor 

vrouwen een tweede belangrijke huwelijksmotivatie. „De zekerheid van het hebben van een 

echtgenoot en het gebonden zijn aan een huwelijk is erg belangrijk voor mij‟
24

, aldus Ofelia 

Chiyal (26 jaar, getrouwd). Scheiding is in een voltrokken huwelijk in Sololà vaak geen 

mogelijkheid voor mensen en al helemaal niet wanneer deze voor het oog van God is 

voltrokken (in Sololà dus in vrijwel alle gevallen). Veel informanten zien een huwelijk dan 
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ook als een blijvende verbinding en dit betekent voor hen zekerheid.  

  Maar ook voor mannen wordt sociale zekerheid steeds belangrijker, zo vertelt Ofelia 

Chiyal verder. Nu educatie ervoor zorgt dat meisjes intelligenter en ontwikkelder worden - 

ook op het gebied van relaties -, zij steeds meer hun eigen partner kunnen kiezen en zij inzien 

dat ze niet afhankelijk hoeven te zijn van een man, is het voor mannen niet zo 

vanzelfsprekend meer dat zij een vrouw zullen vinden. Zij willen dus ook graag een vrouw 

aan zich binden, omdat de kans dat ze alleen overblijven groter en reëler wordt. Het stichten 

van een gezin is ook voor mannen een doel in het leven en geeft hen veel aanzien, alleen 

overblijven zou dus sociale schande betekenen
25

.  

  Getrouwde koppels zien deze sociale zekerheid vaak ook als belangrijk voor hun kinderen: 

zij hebben dan namelijk de zekerheid van een stabiel gezin. Hier vertaalt sociale zekerheid 

zich dus naar de kinderen. Ouders vinden het belangrijk dat hun kinderen opgroeien in een 

getrouwd gezin om zo stabiliteit en een goed voorbeeld te geven. Zo vertelt Claudia Can, 24 

jaar oud en op dit moment samenwonend, dat de eerste motivatie voor haar om ooit te gaan 

trouwen „zekerheid voor de kinderen [is]. Voor hen is het beter om op te groeien in een 

getrouwd gezin.‟
26

 

  Meerdere koppels in dit onderzoek geven aan dat, doordat zij al een eerdere relatie hebben 

gehad, deze sociale zekerheid voor hen erg belangrijk is geworden. Vaak hebben koppels al 

eerder een relatie gehad wat niet verder is gekomen dan samenwonen. Door de gevolgen die 

dit bij de breuk heeft opgeleverd en  de negatieve manier waarop deze relaties vaak beëindigd 

zijn, proberen zij zich in hun huidige relatie te verzekeren en maken zij de keuze voor een 

formeel huwelijk. Zo vertelt Isabel Chipin-Ben, die na een verbroken samenwoonrelatie nu 

getrouwd is over haar huidige huwelijk: „We hadden allebei al een relatie achter de rug waarin 

onze partner ons had verlaten en dit wilden we niet nog een keer mee maken. Ik wilde 

gewoon niet meer met de relatie van mijn verleden geconfronteerd worden.‟
27

 

  Naast dat sociale zekerheid dus terug komt in het zeker zijn van een goede basis, betekent 

het sociale aspect van een huwelijk ook dat het status biedt. Van zowel mannen als vrouwen 

in Sololà wordt verwacht dat zij zullen trouwen. Marianismo, zoals door Tracy Bachrach 

Ehlers (1991:3) wordt uitgelegd als een sociaal ideaalbeeld van de vrouw als ondergeschikt, 

huiselijk en dienend aan de man, kan gezien worden als een reden om te trouwen. In Sololà 

bestaat voor mannen echter ook het beeld dat zij een vrouw aan hun zijde moeten hebben om 

hun sociale status hoog te houden. Dit is dus tegenstrijdig aan de bevindingen van Rebhun 

(1999) in Brazilië. Zij stelt namelijk dat de modellen van Machismo een tegenstelling vormen 

met het huwelijk omdat de sociale rol die mannen toegewezen krijgen inhoudt dat ze hun 

mannelijkheid en onafhankelijkheid van vrouwelijke controle dienen te bewijzen (Rebhun 

1999:185).  

  Wanneer mannen en vrouwen in Sololà trouwen, nemen zij een andere sociale positie in en 
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maken een sociale transitie door. In Guatemala wordt dit benoemd als de overgang van jongen 

(chico) naar man (hombre/esposo) en van meisje (chica) naar vrouw (mujer/esposa). Zo 

vertelt Bayron Cabrasa dat het verschil tussen hombre en mujer ten opzichte van esposo en 

esposa zich vertaalt naar het feit of er wel of niet voor de kerk is getrouwd. Esposo/a geeft 

aan dat er een kerkelijk huwelijk heeft plaatsgevonden
28

. Deze belangrijke transitie 

onderschrijven ook Thornton, Axinn & Xie (2007:3). Zij stellen dat de status van het man en 

vrouw worden vaak een centraal element van identiteit is geweest. Zo is het worden van wife 

of husband vaak nog steeds, één van de belangrijkste gebeurtenissen in het leven van mensen. 

 

6.3 Economische zekerheid 

 

Veel vrouwelijke informanten geven aan dat ze ook economisch meer zekerheid hebben 

wanneer ze formeel getrouwd zijn. Ten eerste geeft een huwelijk in Guatemala gedeeld 

eigendom en betekent het dus dat de inkomens van de partners ook in hun bezit zijn. 

Daarnaast biedt het in geval van een relatiebreuk bescherming voor de wet. Bij een 

samenwoonrelatie is de man namelijk alleen verplicht  alimentatie te betalen voor zijn 

kinderen. De vrouw, vooral wanneer zij zelf niet werkt, staat dan dus alleen en heeft en krijgt 

niks. Met een formeel huwelijk is dit uitgesloten en heeft de vrouw ook recht op alimentatie.  

  Ook voor mannen wordt economische zekerheid steeds belangrijker. De prijzen gaan 

omhoog en deze inflatie zorgt ervoor dat het tegenwoordig bijna niet meer te doen is om van 

één inkomen rond te komen. De traditionele rolverdeling, zoals door Rebhun (1999:113) 

aangeduid met de straat (rua) als het domein van de werkende man en het huis (casa) als het 

domein van de vrouw die zorgt voor de kinderen en het huishouden, valt in Sololà dus 

gedeeltelijk weg. Mannen zijn nu namelijk ook voor een deel afhankelijk van een vrouw die 

geld binnenbrengt. Een middenweg die hierin vaak gevonden wordt zijn de kleine tiendas die 

je in heel Sololà aan huis ziet (overigens in heel Guatemala). Door deze winkeltjes waarin 

kleine consumptieartikelen worden verkocht, heeft een koppel de mogelijkheid om wat bij te 

verdienen. Tegelijkertijd zorgt het ervoor dat de traditionele rolverdelingen grotendeels toch 

in stand kunnen worden gehouden, de vrouw werkt namelijk vanuit haar huis en doet zo 

tegelijkertijd het huishouden en zorgt voor de kinderen. Het feit dat zij ervoor kiezen om 

allemaal dezelfde winkeltjes op te zetten (uniek aanbod in artikelen zou immers zorgen voor 

meer inkomsten) is naar alle waarschijnlijkheid vanwege het feit dat deze artikelen het 

goedkoopst zijn om aan te schaffen en zijn met deze winkeltjes de benodigde vergunningen 

nihil. 

  Het model dat Grossbard-Schechtman (1982) in haar artikel opzet gaat er vanuit dat er in 

Guatemala twee mogelijkheden zijn met betrekking tot sociale- en economische zekerheid 

binnen het huwelijk. Daarnaast stelt ze dat in Guatemala vrouwen in principe liever trouwen 

dan mannen. De eerste mogelijkheid voor een vrouw is dan een informele relatie aangaan die 

hoge voordelen, maar ook hogere risico‟s voor de vrouw biedt. Dit komt omdat een man 

liever niet wil trouwen en hij een vrouw dus hoge voordelen zal moeten bieden om haar 
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binnen een informele relatie te kunnen houden. De tweede mogelijkheid voor vrouwen is een 

formeel huwelijk (zoals dit religieus en sociaal geprefereerd wordt) met voor de vrouw lagere 

voordelen, maar ook lagere risico‟s. Dit omdat de vrouw graag wil trouwen omdat ze dan 

meer zekerheid (minder risico‟s) heeft, echter hij zal haar dan minder directe voordelen 

kunnen geven, aldus Grossbard-Schechtman (1982:818-820). 

  Wanneer ik dit model vergelijk met mijn bevindingen in Sololà, zou ik dit niet kunnen 

toepassen. Haar idee is van bovenaf gezien logisch, maar in de praktijk gaat het er naar mijn 

idee toch iets anders aan toe, althans in Sololà. Vooral vanwege de grote rol die religie speelt 

in  het dagelijks leven van mensen en in hun motivaties om te gaan trouwen, kiest men in 

Sololà vrijwel altijd voor een huwelijk. Dat vrouwen liever zouden trouwen dan mannen kan 

in de tijd dat Grossbard-Schechtman (1982) haar onderzoek deed wel het geval zijn geweest, 

maar anno 2011 is de situatie erg anders. De motivaties die ik heb genoemd zijn namelijk ook 

voor mannen in Sololà belangrijk. Zo speelt religie voor mannen minstens net zo‟n grote rol 

en is het huwelijk als heilig sacrament ook voor hen van groot belang. Ten tweede wordt, 

zoals gesteld, ook sociale zekerheid voor mannen belangrijker omdat vrouwen 

onafhankelijker en geëmancipeerder worden, aldus Ofelia Chiyal over de sociale 

veranderingen binnen Sololà. Zij vertelt: 

 

  Vrouwen [worden] onafhankelijker en ze zijn meer onderwezen. Hierdoor kiezen ze meer

 en meer hun eigen partners. Een gevolg is dat mannen ook meer moeten oppassen om niet

 alleen over te blijven en willen ze ook graag een vrouw aan hen binden.
29

 

 

Ook de conclusie die Grossbard-Schechtman (1982:818-820) trekt, dat mannen met een hoger 

inkomen of een hogere status minder snel formeel zullen trouwen omdat ze een vrouw meer te 

bieden hebben en als het ware kunnen „overhalen‟ tot een informele relatie, kan ik niet in 

directe mate terug vinden in Sololà. De samenwonende koppels die ik heb geïnterviewd 

hadden ten eerste allemaal het religieuze plan om te gaan trouwen en daarnaast hadden deze 

mannen niet een aanzienlijk hoog inkomen of een hoge sociale status. Bovendien gaat een 

hoge status in Guatemala niet alleen om het hebben van veel geld. Status draait ook om gezien 

gedrag en gangbare normen en waarden, zoals het hebben van een vrouw en kinderen. Ook 

mannen zullen dus sneller kiezen voor een formeel huwelijk, juist om hun status te verhogen.  

6.4 Liefde 

Hoewel we in hoofdstuk vier lazen dat de eerste motivatie voor de partnerkeuze tijdens de 

ontmoeting vaak wordt gebaseerd op sentimentele grond, vinden we liefdesmotivaties vrijwel 

niet terug tijdens het keuzemoment. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat er geen liefde aanwezig 

is. Het huwelijk en samenwonen wordt als het ware gezien als een rationele, praktische keuze. 

De keuze om te gaan trouwen of om te gaan samenwonen wordt dus niet gemaakt op basis 

van gevoelens, maar meer door omstandigheden als het krijgen van kinderen, het leven in een 

kerkelijke gemeenschap, het vergroten van zekerheid, het verkrijgen van status enzovoorts. 
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3.5 Familie 

De rol van de familie tijdens het keuzemoment verschilt erg per samenlevingsgroep. Zo is 

deze in Evangelische kringen aanzienlijk groter dan in Katholieke gemeenschappen. Zoals we 

al eerder lazen, vertellen Erick en Angelès, beiden Katholiek, dat hun familie zich niet veel 

heeft bemoeid met hun keuze, zolang zij maar de plannen hebben om te gaan trouwen. Omdat 

zij deze ideeën persoonlijk delen, is er geen grote druk vanuit de familie
30

. In Evangelische 

gemeenschappen ligt dit anders. Hier wordt nog vaak door de ouders een partner geselecteerd 

binnen de gemeenschap en binnen families die een vriendschappelijke band onderhouden. 

Hoewel zij in het verloop van hun relatie redelijk vrij worden gelaten, is er wel druk vanuit de 

familie om te gaan trouwen. Deze druk komt als het ware voort uit de kerkelijke gemeenschap 

en wordt op familiair niveau sterker toegepast. Zo vertelt een Evangelische vrouw in Sololà 

dat iedereen in haar familie getrouwd is en dat „deze gewoonte duidelijk wordt doorgegeven 

binnen haar familie‟
31

 

In Sololà is de voornaamste beweegreden van mensen om te kiezen voor een formeel 

huwelijk, het feit dat zij religieus zijn en voor het aangezien van God willen trouwen. 

Natuurlijk is dit niet het enige wat voor hen van belang is. Ook de zekerheid die door een 

huwelijk wordt vergroot op sociaal gebied brengt veel voordelen vooral voor vrouwen en hun 

kinderen. Zo is een scheiding vaak niet mogelijk en betekent een huwelijk vaak een goede 

basis voor het leven. Daarnaast vergroot het de sociale status van zowel vrouwen als mannen. 

Tot slot is het ook op economisch gebied gunstig om te gaan trouwen. Het model dat werd 

opgezet door Grossbard-Schechtman (1982) heb ik niet kunnen vaststellen in Sololà, maar dit 

betekent niet dat de economische situatie geen rol speelt. De groeiende onafhankelijkheid van 

vrouwen, hun participatie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt zorgt er namelijk voor dat 

mannen steeds meer een vrouw aan zich willen binden omdat vrouwen minder van hen 

afhankelijk zijn. Daarnaast zorgen de stijgende prijzen er voor dat zowel mannen als vrouwen 

een dubbel inkomen goed kunnen gebruiken en een formeel huwelijk met gedeelde 

eigendommen daarin erg voordelig is.  
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Conclusie 

Een liefdesrelatie staat voor de inwoners van Sololà als het ware gelijk aan een formeel 

huwelijk. Zo is uit dit onderzoek gebleken dat voor mensen in heel Sololà, van welke religie, 

sociale groep of buurt dan ook afkomstig, het huwelijk een belangrijk levensdoel is. Hoewel 

het natuurlijk belangrijk is om de verschillen in ontmoetingsplaats en –wijze aan te geven en 

te kijken naar de redenen waarom mensen momenteel toch samenwonen of ooit 

samengewoond hebben, uiteindelijk zal iedereen trouwen, of tenminste dit nastreven, aldus 

mijn bevindingen in Sololà. 

  De plek waar mensen elkaar ontmoeten kan bepalend zijn voor het verdere verloop van de 

relatie. Zo hebben we bijvoorbeeld gezien dat wanneer mensen elkaar op school ontmoeten er 

eerst een langere tijd van vriendschap bestaat voordat er sprake is van een liefdesrelatie. 

Mensen die elkaar in de Kerk ontmoeten hebben vrijwel direct verkering en trouwen snel, 

hierbij is ook de invloed van de twee families erg groot. Binnen Evangelische kerkelijke 

gemeenschappen is samenwonen daarnaast niet toegestaan wat er voor zorgt dat het huwelijk 

zich al snel aandoet. Kerkelijke gemeenschappen bakenen hun grenzen duidelijk af en 

creeëren op die manier een plek waarbinnen jonge leden elkaar kunnen ontmoeten (Thornton, 

Axinn & Xie 2007:221-223). Het park is een derde belangrijke ontmoetingsplek en is 

momenteel vooral nog sterk in opkomst. Dit komt omdat met name binnen de school als 

ontmoetingsplek, het steeds moeilijker wordt een basis te leggen voor een relatie. Jongens en 

meisjes mogen vaak niet zichtbaar een relatie hebben, ze moeten zich kunnen concentreren op 

de lessen. Het park komt hiervoor steeds vaker in de plaats, jongeren nemen hier na school de 

tijd om elkaar op te zoeken en te leren kennen.   

  Verder zien we dat tijdens de ontmoetingsperiode de uitbreiding van educatie en de 

ontwikkeling van de mobiele telefoon erg belangrijk zijn voor de manier waarop de 

ontmoeting verloopt. Doordat steeds meer meisjes naar school kunnen hebben jongeren meer 

kansen om zelf hun partners te vinden en te leren kennen. Ze hebben niet alleen een plek om 

elkaar te ontmoeten, ze krijgen ook tijd om elkaar hier beter te leren kennen. De mobiele 

telefoon speelt hierbij een grote rol. Zo was veel vroeger, ten tijde van de onderzoeken van 

Paul (1941 & 1963), communicatie via de telefoon nog totaal niet aan de orde en was alles 

binnen een relatie open voor familie en omgeving (Paul & Paul 1963:136). Door de komst 

van de mobiele telefoon kunnen jongeren onderling communiceren zonder de invloed van de 

omgeving. De expansie van educatie en de ontwikkeling van telecommunicatie geven de 

actoren binnen een relatie de mogelijkheid tot eigen handelen, in antropologische werken ook 

wel agency genoemd.  

  Hoewel ik in het begin van deze conclusie al stelde dat het huwelijk het uiteindelijke doel 

is in het leven van mensen in Sololà, zijn er toch redelijk wat koppels die momenteel 

samenwonen of een tijd hebben samengewoond. Dit kunnen we verklaren aan de hand van 

een aantal factoren. De voornaamste reden voor mensen om te kiezen voor een (tijdelijke) 

samenwoonrelatie is de komst van kinderen. Dit is tegelijkertijd ook een reden om nog niet te 

gaan trouwen. Dat veel koppels in een vroeg stadium van hun relatie al te maken krijgen met 

ouderschap kan onder andere verklaart worden aan het feit dat het gebruik van anticonceptie 
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enorm laag is. Zo gebruikt 5% van de meisjes de pil, aldus Anna-Maria Chepún, lerares 

biologie op een middelbare school. Dit kan volgens haar weer verklaart worden door het taboe 

dat op voorbehoedsmiddelen ligt. De komst van een kind vergt voorbereidingen en is samen 

met economische problemen, de stijging van prijzen en het moeilijk rond kunnen komen van 

één inkomen, een reden om eerst te kiezen voor een samenwoonrelatie. Binnen het fenomeen 

samenwonen hangen de meeste beweegredenen namelijk met elkaar samen. Een andere 

motivatie is de economische situatie van veel koppels in combinatie met zowel ouderschap als 

culturele en sociale druk. In Sololà wordt een groot (en duur) huwelijksfeest namelijk 

geprefereerd en veel koppels kunnen dit niet betalen. Daarnaast stijgen de prijzen en wordt het 

steeds moeilijker voor een koppel om hiervan rond te komen. Wanneer we hierbij ook nog 

eens de komst van kinderen en de religieuze voorbereiding, die maanden in beslag kan 

nemen, betrekken wordt de keuze voor koppels erg makkelijk: eerst samenwonen is de beste 

oplossing.  

  Zoals al meerdere malen gesteld is het huwelijk in Sololà het uiteindelijke doel voor 

koppels binnen hun relatie. Dit is de voornaamste uitkomst van mijn onderzoek die ik in de 

voorgaande hoofdstukken heb onderbouwd met verschillende argumenten. Vooral de invloed 

van religie zorgt voor een grote aantrekkingskracht van het voornamelijk religieuze huwelijk. 

Het huwelijk wordt persoonlijk gezien als een religieus sacrament, maar wordt daarnaast ook 

door de kerk met zijn normen en waarden en de kerkelijke gemeenschap als zijnde een grens 

afbakenend sociaal orgaan, aangemoedigd. De kerk is voor veel mensen ook de plek waar zij 

elkaar in eerste instantie ontmoeten en religie is vaak een belangrijke motivatie voor een 

relatie, zowel persoonlijk als vanuit de familie en de gemeenschap. Al van jongs af aan wordt 

dit religieuze belang binnen een relatie aangegeven en wordt er bemiddeld tussen families die 

zich binnen dezelfde kerkelijke gemeenschap bevinden en hun kinderen als het ware 

samenbrengen.  

  Daarnaast kunnen we uit dit onderzoek concluderen dat de sociale zekerheid en status voor 

zowel mannen als vrouwen een belangrijk invloed uitoefent op de preferentie van het 

huwelijk. Niet alleen het versterken van een sociale basis voor het leven voor vrouwen en 

kinderen, ook de sociale status die aan een huwelijk verbonden zit en het sociale gedrag dat 

hierbij wordt geprefereerd oefenen druk uit op zowel mannen als vrouwen om te gaan 

trouwen. Iemand kan nog zo rijk of hoog in aanzien zijn, zonder partner wordt er nog steeds 

over hem of haar gepraat en daalt het aanzien. 

  Tot slot zijn economische aspecten van grote invloed op de beslissing om te gaan trouwen. 

De conclusies uit het huwelijksmodel van Grossbard-Schechtman (1982) kunnen in de context 

van Sololà niet overgenomen worden. Zij stelt namelijk dat vrouwen vanwege het feit dat 

mannen in principe liever niet trouwen, de keuze hebben tussen een formeel huwelijk dat hun 

sociale zekerheid en -status biedt maar minder (economische) voordelen of een informele 

relatie dat hun geen sociale zekerheid en –status geeft maar wel (economische) voordelen. Zij 

stelt dat dit alles voortkomt uit het feit dat een man met meer geld een vrouw als het ware kan 

overhalen tot een informele relatie. Ondanks dat dit hele model geen afspiegeling is van de 

situatie in Sololà spelen geld en economische zekerheid wel degelijk een belangrijke rol. 

Naast het feit dat vrouwen vaak nog steeds afhankelijk zijn van hun man voor een inkomen, 

zien we een beweging op gang komen waarin vrouwen onafhankelijker worden. Dit komt 
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mede vanwege de expansie van educatie en meer mogelijkheden op de arbeidsmarkt. 

Daarnaast is dit ook een vereiste omdat de prijzen stijgen en een gezin dus niet langer kan 

leven van één inkomen. Steeds meer mannen hebben dus ook een vrouw nodig om rond te 

komen waardoor een formeel huwelijk voor hen ook economische zekerheid biedt.  

  We kunnen dus duidelijk concluderen dat er op alle gebieden: religieus, sociaal en 

economisch, een wederzijdse vraag is naar een formeel huwelijk met gemeenschappelijke 

eigendommen. 
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Bijlage 1: Reflectieverslag 

Wanneer je terug bent na een veldwerk kun je pas echt goed terug kijken en je beseffen wat je 

allemaal gezien en gedaan hebt. Het was een erg bijzondere ervaring voor mij, omdat ik nooit 

iets soortgelijks had gedaan. Wanneer ik nu terug denk aan mijn tijd in Sololà was het zo 

anders dan verwacht, maar zo indrukwekkend. Ik heb zoveel meer geleerd van het leven daar 

en zoveel meer geweldige mensen ontmoet dan ik ooit had kunnen denken. 

  Toen ik namelijk in Nederland met mijn onderzoeksopzet begon, stond ik er nooit 

helemaal bij stil dat ik dit ook daadwerkelijk moest gaan toepassen op mensen, op plaatsen 

die ik niet kende. Toen ik aankwam in Sololà werd ik daardoor wel even met twee benen op 

de grond gezet. Alles was anders en de eerste paar dagen moest ik ook vooral bijkomen van 

deze indrukken en me voorbereiden op wat me te doen stond. 

  Ik had me van tevoren al voorgenomen om te beginnen met de praktische kant van het 

onderzoek, oftewel langs instanties zoals de burgerregistratie, de Katholieke kerk bezoeken, 

naar een notaris en het gemeentehuis. Dit is naar mijn mening een goede eerste stap geweest, 

omdat ik eerst meer te weten moest komen over de praktische kant van het huwelijk en 

daarnaast omdat alles zo nieuw voor me was. Het was niet verstandig geweest om zo uit het 

niets te beginnen met interviews, omdat ik eigenlijk nog niks van relaties en huwelijken afwist 

in deze vreemde stad.  

  Naar aanleiding van de informatie die ik hierdoor verkreeg, heb ik ervoor gekozen om veel 

diepte interviews te houden met zoveel mogelijk mensen. Ik ondervond namelijk al snel dat 

mensen het moeilijk vinden om zomaar een praatje over hun privé leven te maken en ik uit 

informele gesprekken dus niet veel informatie kon halen. Dit was ook meteen wat ik één van 

de moeilijkste dingen vond in mijn onderzoek en waar ik vaak tegen aan ben gelopen. Ik vond 

het erg lastig om als blank, blond meisje mensen op straat aan te spreken. Het klinkt 

misschien raar, maar in mijn tijd in Sololà werd ik me erg bewust van het feit dat ik anders 

was. Mensen kijken je voortdurend na en kinderen wijzen en roepen naar hun moeders. 

Mensen zijn enigszins afwijzend naar je toe, iets wat je totaal niet gewend bent, maar wat het 

moeilijk maakt om contacten te leggen. Daarnaast merkte ik dat het veel meer opleverde 

wanneer ik mensen thuis in hun vertrouwde omgeving sprak. Vaak wisten ze ook waarvoor ik 

kwam en dit zorgde niet voor het schrik effect wat ik op straat teweeg bracht wanneer ik na 

een praatje ineens vroeg naar hun relatie, dat kwam wel erg dichtbij ineens. Als ik opnieuw 

onderzoek zou doen, zou ik wel willen proberen meer op straat met mensen te praten. Maar ik 

denk dat de mogelijkheid hiertoe erg afhangt van de grote van de plaats waar je zit en het 

onderwerp wat je onderzoekt.  

  In mijn interviews heb ik gebruik gemaakt van een topic lijst en aan de hand daarvan mijn 

vragen gesteld.  In het begin had ik nog wel moeite met het Spaans, maar dit ging steeds beter. 

Ik kon mijn vragen stellen en de antwoorden begrijpen die mensen hierop gaven. 

 Het grootste probleem waar ik in mijn veldwerk na twee weken tegen aan liep was het 

vinden van geschikte informanten. Via de officiële kant die ik had behandeld had ik een 

aantal personen gevonden, maar ik kon via hen niet aan meer interviews komen. Ik kwam 

toen in de week die van tevoren al werd aangekondigd als een „dip week‟ die iedereen zou 
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tegenkomen. Wanneer ik mensen op straat vroeg of ze mij misschien konden helpen werd er 

heel angstig op gereageerd waardoor ik het idee kreeg dat mensen helemaal niet wilden 

praten. Toen kwam ik gelukkig Flavio tegen. Hij woonde in de buurt en via mijn huisgenoot 

kwam hij bij ons thuis. Ik legde hem mijn problemen voor en hij gaf aan me te willen helpen. 

Vrijwel direct zijn we samen op pad gegaan wat een wereld voor mij opende. Hij kende de 

mensen, de mensen kenden zijn vader en dit bood aanzienlijk meer kansen. Zijn Spaans was 

natuurlijk ook vloeiend en hij kon perfect uit leggen wat ik wilde weten. Omdat ik met hem 

een wat meer afgelegen wijk van Sololà in ging waar mensen minder goed Spaans spraken, 

heeft hij me af en toe ook geholpen met de taal. Wanneer ik dus weer een soortgelijk 

onderzoek zou moeten doen, zou ik zeker weer op zoek gaan naar zo een sleutelinformant 

omdat hierdoor gewoon veel deuren open gaan. De noodzaak van een vertrouweling in de 

omgeving is natuurlijk wel sterk afhankelijk van je onderwerp, maar in mijn geval bood het 

veel uitkomst. 

  Wat betreft het participerend observeren vond ik het moeilijk echt iets te vinden wat 

interessant was voor mijn onderzoek. De eerste twee weken verliepen op dit gebied goed. Ik 

mocht met mijn gastgezin mee naar een bruiloft en via de Katholieke priester kwam ik bij een 

ouder echtpaar thuis die in hun slaapkamer voor de kerk werden gehuwd. Dit was allemaal 

erg bijzonder om mee te maken en heeft veel indruk op mij gemaakt. Toch wist ik niet in 

hoeverre ik hier daadwerkelijke data uit kon halen om mijn vragen mee te beantwoorden. Ook 

wist ik niet waarin ik nog meer kon participeren. Ik denk dat participerende observatie en het 

belang hiervan ook sterk afhangen van je onderwerp. Ik ben verderop in mijn veldwerk nog 

een middag in het park gaan zitten om te bestuderen hoe jongeren elkaar hier benaderen, 

verder heb ik dit ook op een middelbare school bekeken. Tot slot ben ik bij het sluiten van 

civiele huwelijken in het gemeentehuis aanwezig geweest. Ik denk dat al deze observaties mij 

vooral hebben geholpen bij het vormen van een beeld omtrent relaties in mijn hoofd. Hierdoor 

kreeg ik een levendig beeld wat ik hopelijk in mijn scriptie heb kunnen laten terug komen. 

  Al met al kijk ik met ontzettend veel plezier terug op mijn tijd in Sololà. Vooral de 

gastvrijheid en het doorzettingsvermogen van de mensen daar ben ik ontzettend gaan 

waarderen. Natuurlijk was het onderzoek doen niet altijd even leuk en zat het wel eens tegen. 

Toch merkte ik dat vooral naarmate ik meer informatie kreeg, ik het steeds leuker en 

interessanter begon te vinden. Ik merk nu, tijdens het schrijven van deze scriptie, dat ik 

eigenlijk nog zoveel meer had willen en kunnen onderzoeken, maar dat hou je natuurlijk 

altijd. 
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Op deze foto zie ik mijzelf vooral 

als veldwerker. Ik kwam vaak bij 

dit oudere echtpaar, Juan en 

Maria Acetún-Bén, thuis en 

maakte dan met hen een praatje. 

Dit leverde af en toe interessante 

gesprekken op, maar meestal was 

het gewoon gezellig. Ik denk dat 

het in je veldwerk ook erg 

belangrijk is om zulke contacten 

te hebben om echt inzicht te 

krijgen in een samenleving 

 

 

 

 

Op deze foto zie ik mijzelf als 

onderzoeker. Ik hou hier een diepte 

interview met een vrouw. Zij vertelde mij 

haar hele relatiegeschiedenis die best 

indrukwekkend was. Dit alles gebeurde in 

het werkplaatsje naast haar winkeltje. 

Omdat ik vooral gebruik heb gemaakt van 

interviews, denk ik dat deze foto juist 

weergeeft hoe ik mijn onderzoek heb 

gedaan. 
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Bijlage 2: Spaanse samenvatting 
 

Un matrimonio formal o vivir junta informal en Sololà, Guatemala. 

 

El amor, el matrimonio y vivir junta. Son palabras centrales en esta investigación. El pregunta 

central es: que son los motivos en Sololà, Guatemala, para casarse formal o tener una unión 

libre? Porque esta pregunta es grande, he dividido en tres subpreguntas. 

  En primer lugar, quería saber adonde las personas conocen, como es esta reunion y 

que son los motivos primeros para seleccionar noivio o novia. Por eso la primera subpregunta 

es: como surge una relación en Sololà? 

  Segundo, quería saber los motivos para ir a vivir junta. No solamente motivos 

personales son interessante, también influencia exterior es importante. También preguntas 

sobre unanimidad, beneficios y desvantajes y ideas para el futuro serán tratados.  

  Por ultimo, la pregunta sobre los motivos para un matrimonio formal. Quería saber lo 

mismo sobre el matrimonio: motivos personales, influencia exterior etcetera. 

 

El lugar de reunion y las maneras de acercarse ahora son diferente de treinte años pasado. 

Porque hay una expansión de la educación, la escuela es muy importante para conocer otros 

jovenes. Mas niñas van a la escuela ahora y por eso la mayoría conocen en la escuela. La 

iglesia es el segundo lugar que es importante, porque en la iglesia personas conocen una 

pareja con mismos ideas de la vida. Tambien jovenes crecen en una comunidad religiosa con 

otros jovenes. El ultimo lugar que es importante es el parque. En Sololà hay dos parques: un 

parque central y un segundo parque en un otro barrio. En los parques muchos jovenes hablan 

y conocen y el teléfono móvil es muy importante para ellos.  

  En esta investigación,  voy a indicar que el matrimonio en Sololà es el objetivo final. 

Hay argumentos diferentes de esta declaración.  

  La grande influencía de la iglesia catolica y evangelica es lo mas importante. Para 

muchas personas el matrimonio religioso es un sacramento religioso que quieren cumplir en la 

vida. Según muchas personas, la Biblia dice que el matrimonio es un compromiso con Dios. 

Los valores de la iglesia también prescriben que un matrimonio es major.  También la 

comunidad de la iglesia es importante. Muchas veces hay una presión porque cuando una 

pareja no casa, no tienen acesso en la iglesia o hay rechazo de la comunidad. Este ultimo se 

encuentra mas en la iglesia evangelica.  

  El segundo razón porque un matrimonio es el objetivo final, es porque hay mas 

seguridad social. Especialmente las mujeres dicen que quieren tener un hombre que será en la 

vida de ella y los niños. También la posición social cambiar cuando una pareja va a casarse. 

Una chica va a ser una mujer, un chico va ser un hombre. Eso es muy importante para las 

personas en Sololà. 

  Por ultimo, la seguridad economica es importante. Para las mujeres, pero también para 

los hombres. Porque los precios suben, una familia no puede existir solamente de los ingresos 

del hombre. También hay una expansion de la educación que asegura que las mujeres van a 

ser mas independientes. Por eso los hombres también necesitan una mujer para existir.  



57 

 

Bijlage 3. Tabel 1: percentage informele relaties  

    

 

Tabel 1: Percentage informele relaties onder vrouwen die momenteel een partnerschap 

kennen, verdeelt in leeftijdsgroepen. 

                
Bron: Martin (2002):39 
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Bijlage 4. Tabel 2: trends in percentage informele 

relaties 

Tabel 2: Trends in het percentage informele relaties onder vrouwen die momenteel een 

partnerschap kennen 

 
Bron: Martin (2002):41 

 


