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Voorwoord 

 

 

Deze scriptie is de uitkomst van acht weken veldwerk onder de evangelisten van San Alfonso, 

Guatemala.
2
 Dit was mijn eerste kwalitatief onderzoek als cultureel antropoloog en deze 

ervaring heeft op zowel professioneel als persoonlijk vlak een grote invloed op mij gehad. Het 

veldwerk dat ik verricht heb onder de protestantse indígena’s in ruraal Retalhuleu, heeft mijn 

antropologische vaardigheden verder ontwikkeld en het behalen van mijn bachelordiploma 

een stap dichterbij gebracht. Naast de zoektocht naar data, ben je in het veld ook bezig met het 

sluiten van vriendschappen en mijn periode in San Alfonso was ook een rijke ervaring op 

persoonlijk gebied. Verschillende mensen hebben mij geholpen het leerproces dat een eerste 

veldwerkervaring is, zo succesvol mogelijk te doorlopen en hen ben ik veel erkenning 

verschuldigd. Hier wil ik graag de personen bedanken die mij gedurende het 

onderzoeksproces hebben bijgestaan en hebben meegewerkt aan de totstandkoming en 

voltooiing van deze bachelorscriptie. 

 Zonder twijfel zou mijn veldwerk een stuk minder succesvol zijn verlopen, zonder de 

tomeloze inzet van de Mam vrouwen van de organisatie Saq’ Jal en hun families. Mijn 

onderzoekspartner Tamara en ik zijn door hen als familie ontvangen en met veel liefde 

hebben zij hun huizen voor ons opengesteld. Zij hebben mij geholpen om initieel contact met 

de evangelische gemeenschap te faciliteren en mij bijgestaan wanneer ik op problemen stuitte. 

Dank aan Leticia
3
, de voorzitster van de organisatie en een hoofdinformant, die ervoor zorgde 

dat gesprekken met bepaalde informanten gemakkelijker liepen en met mij meedacht 

gedurende de analyse van mijn onderzoeksdata. 

  Hiernaast ben ik uiteraard veel dank verschuldigd aan mijn protestantse informanten, 

die hun levens aan mij openstelden en mij inzage gaven in de wijze waarop zij hun etniciteit 

en godsdienst ervaren. De leden van El Rey de Justicia namen mij op in hun gemeenschap en 

ik wil hen bedanken voor de tijd en moeite die zij namen om mij van de nodige culturele 

kennis te voorzien. Dominee Leonard en zijn familie hebben mij vanaf het begin af aan 

welkom geheten en de rijst-tamales
4
 van zijn vrouw Rosalina ervaar ik als een groot gemis, 

                                                 
2
 Voor de geografische ligging van San Alfonso, zie kaarten 1 en 2, respectievelijk op pagina’s vi en vii. 

3
 Pseudoniem. De namen van mijn informanten, zowel de evangelische als de andere, heb ik om privacyredenen 

geanonimiseerd. 
4
 Tamal is een Guatemalteeks gerecht en bestaat uit masa, deeg, dat wordt gekookt of gestoomd in 

plantenbladeren. De masa is vaak van maïs, maar er bestaan ook rijst- en zelfs aardappel-tamales. Rosalina 

completeerde haar tamales door ze te vullen met vlees. 
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nu ik me niet langer in San Alfonso bevind.
 
Ook de overige kerkgangers zijn altijd 

ontvankelijk geweest in de manier waarop zij met de aanwezigheid van een westerse 

antropoloog omgingen en ik wil nog speciaal het enthousiasme benoemen waarmee de familie 

van Jorge altijd een Saqarik tat
5
 klaar had,

 
wanneer ik hun huis binnenwandelde.  

 Tevens wil ik de docenten van de Universiteit Utrecht bedanken die mij begeleid 

hebben gedurende het bachelorproject: Elisabet Rasch, gedurende de opzet- en veldwerkfase, 

en Marie-Louise Glebbeek, gedurende het schrijven van mijn scriptie. Hun betrokkenheid, 

openheid, en wetenschappelijke inzicht hebben mij de afgelopen maanden vooruit geholpen 

gedurende het verrichten en rapporteren van mijn eerste antropologisch onderzoek. Tot slot 

wil ik ook familie en vrienden bedanken die mij zowel op korte als lange afstand gesteund 

hebben en mij de nodige bruikbare adviezen hebben aangeleverd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Saqarik is K’iche’ voor ‘goedendag’. De groet wordt doorgaans gecompleteerd met een tat of nan, afhankelijk 

van de sekse van degene die begroet wordt. Tat betekent ‘meneer’ of ‘vader’ en Nan ‘vrouw’ of ‘moeder’. 
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Kaart 2 Close-up van zuidwestelijk Guatemala, aan de grens van Mexico bij 

Tapachula, Chiapas. San Alfonso (1) bevindt zich tussen de plaatsen San Felipe, 

Mazatenango, en departementshoofdstad Retalhuleu.
7
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Inleiding 

 

 

De Mam hebben hun cultuur minder verloren dan wij. Zij praten nog wel hun taal. Ik heb mijn 

taal verloren. Mijn ouders praatten alleen Spaans met mij. Op school leerden we ook enkel 

Spaans.
8
 

     Rosalina, evangelische Kakchiqel 

 

Een groot gedeelte van de evangelisten in San Alfonso was het met Rosalina’s 

veronderstelling eens en vond dat men de Maya cultuur verloren had. Hierom beschouwden 

zij zichzelf als ‘más mezclados que puros’, meer gemengd dan puur. Men hanteerde niet 

langer de taal en culturele gebruiken van vroegere generaties en associeerde zich daarom niet 

met indígena
9
 etniciteit. Anderen deden dit wel, al koesterden zij geen diepgewortelde 

sentimenten voor hun inheemse identiteit. Er waren een paar families, waarvoor dit wel gold. 

Zij kwamen uit verder gelegen gebieden en waren nog immer de van daar afkomstige taal 

machtig. 

 De geringe expressie van inheemse identiteit onder de protestanten van San Alfonso is 

zeer interessant wanneer men de antropologische discussie over inheems protestantisme erbij 

haalt. In de vroegere antropologie werd evangelische bekering benaderd als katalysator van 

culturele assimilatie (Willems 1967; Lalive d’Epinay 1969; Vickers 1981), terwijl meer 

recente studies ook het constructieve karakter van protestantisme in relatie tot inheemse 

benadrukken identiteit (Annis 1987; Cook 2001; Garma; 2001; Sandstrom 2001). Protestantse 

missionarissen en geloofsleiders staan kritisch tegenover traditionele geloofsrituelen (Wilson 

1995: 170; Gallaher 2007), wat ook in de context van San Alfonso duidelijk naar voren 

kwam. Dominee Leonard was streng in de verwerping van Maya ceremonies en het gebruik 

van afbeeldingen en ook zijn volgelingen benadrukten niets van dit alles te moeten weten. 

 Ondanks de kritiek op traditionele geloofsrituelen, laten veel indígena’s in San 

Alfonso zich bekeren tot de evangelische leer, een proces dat in geheel Latijns Amerika aan 

de gang is (Canessa 2000; Dow 2001). Protestantse stromingen zijn succesvol in het 

aanspreken van gemarginaliseerde groepen (Stoll 1990). Het is dus niet verwonderlijk dat 

evangelische ideologie veel populariteit geniet onder inheemse bevolkingsgroepen. Zo ook in 

                                                 
8
 Interview, 17 maart 2011. 

9
 Indígena is de etnische categorie die men in Guatemala hanteert om inheemse groepen mee aan te duiden. Het 

is de tegenhanger van de ladino, de mestiesvariant van Guatemala. De categorie ladino wordt vaak gebruikt om 

Guatemalteken van gemengd Europese en inheems Amerikaanse afkomst mee te identificeren. 
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Guatemala,  waar zowel het protestantse geloof (Dow 2001: 5) als de inheemse bevolking 

(PNUD 2010: 124) voornamelijk geconcentreerd zijn in rurale gebieden. Menig academicus 

benadrukt het dualistische karakter van de relatie tussen inheemsheid en evangelisme. Hoewel 

protestantse missionarissen traditionele geloofsrituelen vaak sterk bekritiseren, leidt 

evangelische bekering niet tot een afwijzing van inheemse identiteit (Goldin en Metz 1991; 

Scotchmer 2001). 

De etniciteitconstructie van inheemse groepen werd lange tijd bestudeerd binnen twee 

onvolledige antropologische raamwerken. Hierbij werden cultuurschetsen gedomineerd door 

primordialistische (Vogt 1964; Gossen 1971) of sterk relationistische (Smith 1975; 

Friedlander 1981) noties van etniciteit. De huidige sociale wetenschap druist in tegen beide 

paradigma’s. Zowel het primordialisme, dat inheemsheid zag als een continuïteit uit eerdere 

tijden, als de Barthiaans relationistische school, die het concept enkel beschouwde als een 

reactionair product van het heden, kennen niet langer een absolute validiteit. Hedendaagse 

academici benaderen inheemse identiteit als een betekenisvol, heterogeen concept, dat 

evenzeer beperkt wordt door hedendaagse als historische processen (Watanabe 1990, 1992; 

Wilson 1995; Fischer 1999). Postmoderne antropologen benadrukken het pluriforme karakter 

van etniciteitformatie in Latijns Amerika en onderstrepen hierbij het belang van individuele 

motieven (Warren 1998; Hervik 2001; Little 2007; Rasch 2008). 

 De pluriformiteit van Latijns Amerikaanse bevolkingsgroepen komt goed tot uiting 

wanneer men de groeiende populariteit van het protestantisme binnen de regio in oogschouw 

neemt. Religieuze affiniteit is van invloed op de wijze waarop individuen concepten als 

etniciteit en inheemse identiteit benaderen. Deze scriptie sluit hierop aan en richt zich op de 

relatie tussen protestantisme en inheemsheid. De vraag die binnen mijn onderzoek centraal 

staat is de volgende: 

 

Hoe geven protestantse indígena’s in San Alfonso betekenis en inhoud aan hun 

inheemse identiteit? 

 

Deze hoofdvraag heb ik onderverdeeld in de volgende vraagstukken: wie zijn de protestantse 

indígena’s in San Alfonso; hoe brengen zij hun evangelische identiteit in de praktijk; hoe 

definiëren de protestantse indígena’s hun inheemsheid; en op welke wijze spelen evangelische 

ladino’s en niet-evangelische indígena’s een rol in de identiteitsformatie van de 

onderzoeksgroep. 
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 Mijn doel is door middel van een constructionistische benadering het heterogene en 

dynamische karakter van inheemse groepen te tonen. Etniciteit wordt van onderaf 

geconstrueerd en er bestaat dan ook geen uniforme manier om hieraan waarde toe te kennen. 

De wijze waarop uiting wordt gegeven aan Maya-zijn verschilt niet enkel per religieuze 

stroming, maar ook per individu. Door aandacht te vestigen op de wijze waarop evangelische 

indígena’s in San Alfonso op inventieve wijze bezig zijn met identiteitsconstructie, wil ik 

laten zien dat het protestantisme niet destructief is voor inheemsheid, maar dat de religie een 

middel van oriëntatie biedt, wanneer oudere modellen van sociale organisatie niet langer 

voldoen. Evangelische bekering biedt nieuwe penselen om kleur te geven aan de eigen 

identiteit. 

 Om tot een adequaat antwoord op mijn hoofdvraag te komen, heb ik in van 27 februari 

tot en met 22 april 2011 acht weken veldwerk verricht in San Alfonso. Dit is een klein dorp 

dat zich bevindt op het platteland van het district Retalhuleu. In San Alfonso wonen K’iche’, 

Kakchiqel, ladino’s, en Mam en dit multi-etnische landschap biedt een zeer interessante 

context om het constructionele karakter van etniciteit te verkennen en de relatie tussen 

evangelisme en de inheemse identiteitsconstructie nader te bestuderen. Zowel inheemsheid als 

protestantisme zijn in Guatemala rurale fenomenen en hierin ligt de beweegreden om het 

onderzoek te verrichten op het platteland. 

Gedurende mijn tijd in San Alfonso bezocht ik geregeld de diensten van de 

pinksterkerk El Rey de Justicia, waar ook het merendeel van mijn informanten lid van was. 

Deze vorm van participerende observatie leidde tot een goed rapport met de onderzoeksgroep, 

wat resulteerde in tal van informele conversaties, kwalitatieve interviews, en vraaggesprekken 

over levensgeschiedenissen. In San Alfonso sprak ik echter ook evangelisten die actief waren 

in de pinksterkerk Misión Pentecostés de Restauración Vida Nueva in het nabijgelegen Santa 

Teresita, waar ik ook een aantal diensten van heb bezocht. Voor mijn onderzoek heb ik met 

24 personen interviews afgenomen. Dit waren echter niet enkel evangelische indígena’s uit El 

Rey de Justicia, maar ook de dominee en een viertal leden van Restauración Vida Nueva en 

tevens vier kerkgangers van andere congregaties. Om te achterhalen hoe katholieke indígena’s 

en evangelische ladino’s een rol speelden in de identiteitsconstructie van mijn 

onderzoeksgroep, heb ik ook onder hen onderzoek verricht. Door middel van participerende 

observatie en het afnemen van interviews onder deze outgroups hoopte ik een duidelijker 

beeld te krijgen van de etnische en interconfessionele verhoudingen in San Alfonso. 

De uitingsvormen van het protestantisme in San Alfonso verschillen sterk met de bij 

ons in het westen bekende protestantse geloofspraktijken. Pinksterkerken in Latijns Amerika 
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worden dan ook niet unaniem als ‘protestants’ beschouwd (Freston 2001: 351). Deze kerken  

kennen geen duidelijke organisatiestructuur, zijn sterk autochtoon, en verschillen aanzienlijk 

van elkander (Stewart-Gambino en Wilson 1997: 231). Ook in ruraal Retalhuleu verschillen 

godsdienstige normen per evangelische gemeenschap en houden protestanten van 

verschillende congregaties er gedifferentieerde  religieuze visies en gebruiken op na. Deze 

diversiteit maakt van ‘protestantisme’ dan ook een fluïde begrip. Binnen mijn studie naar 

identiteitsconstructie hanteer ik daarom een breed concept van protestantsheid. Het is niet aan 

mij om te bepalen welke kerken wel of niet een protestants stempel mogen dragen. Gezien het 

feit dat ik binnen mijn onderzoek een antropologische en geen theologische invalshoek 

hanteer, houd ik mij afzijdig van religieuze waarheidsvinding. Ook binnen eenzelfde kerk ben 

ik uitgegaan van een inclusieve benadering. Ik beschouw de protestants-christelijke waarheid 

niet enkel als het monopolie van geloofsleiders, maar ben tevens geïnteresseerd in 

evangelische inheemsen die in de kerk minder op de voorgrond treden. 

De scriptie is opgedeeld in een theoretisch stuk, een contextgedeelte, en een vijftal 

empirische hoofdstukken. Allereerst geef ik in Hoofdstuk 2 een analyse van de 

antropologische theorievorming over inheemse identiteit en diens relatie met de opkomst van 

Latijns Amerikaans protestantisme. Zowel in de wetenschappelijke benadering van etniciteit 

als in de bestudering van evangelisme hebben er grote transities plaatsgevonden, die ik in de 

theoretische onderbouwing zal bespreken. Hierna plaats ik in Hoofdstuk 3 deze thema’s 

binnen de context van Guatemala en San Alfonso en schets ik voor beiden een beeld van de 

daar aanwezige etnische en religieuze situatie. Er wordt van zowel de nationale als 

dorpscontext een demografische impressie gegeven en verhelderd binnen welke sociale 

setting het onderzoek heeft plaatsgevonden. 

 De empirie is verdeeld over de hierop volgende hoofdstukken. In het vierde hoofdstuk 

wordt verduidelijkt hoe de onderzoeksgroep eruit ziet. Hierin worden de sociaaleconomische 

kenmerken van de protestantse indígena’s in San Alfonso beschreven en wordt er nader 

ingegaan op het aanzienlijke vrouwelijke segment binnen deze groep. In Hoofdstuk 5 wordt 

vervolgens beschreven hoe de protestantse religie binnen en buiten kerk de levens vormt van 

mijn informanten. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar de bekering tot de religie. De keuze 

tot bekering is een belangrijk aspect van de levens van protestantse indígena’s in San Alfonso, 

aangezien het evangelie een integrale rol speelt in hun sociaal bestaan en de pinksterkerk een 

belangrijk onderdeel vormt van de eigen identiteit. 

 Hierna wordt in het zesde hoofdstuk ingegaan op het belang dat de onderzoeksgroep 

hecht aan inheemse identiteit. Er wordt ingegaan op de verschillende manieren waarop 
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evangelisten betekenis toekennen aan hun inheemsheid. Maya cultuur staat voor veel 

protestanten in lager aanzien dan het evangelie en in dit hoofdstuk wordt nagegaan welke 

sociale processen van invloed zijn geweest op een dergelijke evaluatie van indígena etniciteit. 

 Hoofdstuk 7 en 8 tonen hoe outgroup-leden een rol spelen in de identiteitsconstructie 

van evangelische indígena’s. Eerst wordt getoond hoe de etnische ander, de ladino, bijdraagt 

aan de formatie van de eigen identiteit.  Etnische verschillen worden ondergecommuniceerd 

ter constructie van supra-etnische sentimenten van evangelische eenheid. Tot slot behandelt 

het laatste hoofdstuk de wijze waarop de onderzoeksgroep actief is met identiteitsvorming in 

relatie tot katholieke Maya’s. Terwijl de laatstgenoemden actief hun etniciteit in relatie tot 

protestanten evalueren, dient protestantse kritiek op katholieken voornamelijk ter bevestiging 

van de evangelische identiteit. 
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2. Protestantisme en inheemse identiteit in Latijns Amerika 

 

 

In dit hoofdstuk schets ik de theorievorming over de comptabiliteit van inheemse identiteit 

met protestantse bekering. In de eerste hoofdparagraaf wordt een analyse gemaakt van de 

wetenschappelijke literatuur met betrekking tot inheemse identiteit. Daarna wordt in de 

tweede hoofdparagraaf verduidelijkt hoe deze identiteit beïnvloed wordt door protestantse 

bekering, een religieus proces dat in toenemende mate voorkomt in de Latijns Amerikaanse 

regio. Zowel in de bestudering van inheemsheid als protestantisme hebben absolutistische 

visies plaatsgemaakt voor postmoderne, constructionistische perspectieven. Zo heeft er een 

verschuiving plaatsgevonden in de studie naar sociale identiteiten: van een uniforme 

behandeling van culturele groepen, naar een focus op diversiteit en individuele motieven. 

 

2.1 De constructie van inheemse identiteit in Latijns Amerika 

 

Lange tijd werd de bestudering van identiteitsconstructie onder Latijns Amerikaanse 

inheemse bevolkingsgroepen gedomineerd door twee contrasterende, incomplete paradigma’s. 

Zo legden wetenschappers in de jonge jaren van de antropologie een sterke nadruk op 

culturele continuïteit. Ze behandelden inheemse groepen als voortvloeisels uit het 

precolumbiaanse verleden, die gekenmerkt zouden zijn door een onderliggende inheemse 

structuur (Vogt 1964; Gossen 1971; Hunt 1977; Bricker 1981). Later beargumenteerde een 

andere groep academici, in reactie op deze continuïteitsaanpak en geïnspireerd door Barth 

(1969), dat inheemse identiteit slechts een product is van koloniale relaties en voortkomt uit 

marginalisering door de afstammelingen van Europese pioniers (Smith 1975; Friedlander 

1981; Hawkins 1984; Wolf 1986). De laatste jaren hebben academici (Watanabe 1992; 

Wilson 1995; Warren 1998; Fischer 1999) aangetoond dat beide benaderingen insufficiënt 

zijn om de hedendaagse Latijns Amerikaanse realiteit te doorgronden. Zij hanteren hierbij een 

constructionistische aanpak, gericht op het veelzijdige en dynamische karakter van inheemse 

identiteiten. 

 

 

 

 



 
7 

2.1.1 De culturele continuïteitsbenadering 

 

De continuïteitsaanpak en relationele benadering worden door Watanabe (1990: 183) 

aangeduid als cultureel essentialisme en historisch contextualisme. De eerstgenoemde 

benadering kent een sterk primordialistische inslag. In de pre-Barthiaanse geschiedenis van de 

antropologie werden etnische groepen als statische, afgebakende concepten benaderd. De 

cultuur van inheemse groepen werd hierbij gezien als een continuïteit daterend uit het 

voorkoloniale verleden van het Amerikaanse continent. In bijvoorbeeld de studie van Gossen 

(1971) naar Tzotzil Maya’s in Zuid-Mexico, werd de religie en kosmologie van deze groep 

beschouwd als een product van pre-Hispaanse geloofsrituelen (Gossen 1971: 147). Ook Vogt 

(1964) legde veel nadruk op continuïteit, al ontkende hij niet dat er gedurende de laatste 

‘dertien tot veertien eeuwen’ helemaal geen verandering zou zijn doorgesijpeld. Deze 

verandering was volgens hem echter zo minimaal, dat moderne data gemakkelijk herleid 

zouden kunnen worden uit de periode van de klassieke beschavingen (Vogt 1964: 193). 

 Cultureel essentialisten als de bovengenoemde auteurs hadden de neiging om 

gebruiken van etnische minderheidsgroepen te beschouwen als culturele artefacten uit een 

relatief onaangetaste periode. Hoewel Eric Wolf (1957) vooral bekend zou worden om een 

materialistische benadering van etniciteit, droeg hij met zijn concept van closed corporate 

communities ongevraagd bij aan deze essentialistische continuïteitstraditie. Hij gaf aan dat in 

sterk geïsoleerde gemeenschappen sprake was van een zekere culturele autonomie, waarbij de 

invloed van externe processen op het dorpsleven als gering mocht worden beschouwd. In 

Midden-Amerika zouden gemeenschappen bijvoorbeeld door middel van hun cofradía-

systeem
10

, waarbij welvaart onderling wordt herverdeeld, sociale en economische isolatie in 

stand houden en zo de invloed van buitenstaanders beperken. Later zou Wolf (1986) 

vraagtekens zetten bij een dergelijk grote zelfstandigheid van kleinschalige gemeenschappen. 

Tevens stelde hij dat men indertijd vergat dat deze autonomie niet direct voortkomt uit de 

precolumbiaanse periode, maar een creatie is van de Spaanse verovering (1986: 326). Een 

kritiek die gedeeld wordt door vele volgelingen van Barth. 
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 Cofradías zijn hiërarchisch georganiseerde, religieuze broederschappen gericht op de verering van een heilige. 

De institutie is naar het Amerikaans continent gebracht door de Spanjaarden, maar hebben sinds lange tijd een 

belangrijk middel gevormd van Maya sociale organisatie. Cofradías benadrukken dat het algemene belang 

belangrijker weegt dan persoonlijke doeleinden en taken binnenin dit sociaal-religieuze systeem worden 

uitgevoerd voor het welzijn van de gehele groep. Tegelijkertijd kunnen individuen sociale prestige behalen 

binnen de hiërarchie van de cofradía (Fischer en Hendrickson 2003: 92). 
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2.1.2 De intrede van Barth 

 

Met zijn essay Ethnic Groups and Boundaries zou Frederik Barth (1969) voor een ommekeer 

zorgen in de bestudering van etniciteit. Barth was van mening dat de aandacht van sociale 

wetenschappers op etnische grenzen moest liggen en niet op the cultural stuff inside (Barth 

1969: 15). Hij borduurde hier verder op het werk van Leach (1954: 16 in Eriksen 2002: 36), 

die stelde dat cultuur slechts de vorm is van de sociale situatie en dus beschouwd mag worden 

als een historisch incident. Cultuur en geschiedenis zijn zo slechts relevant, wanneer etnische 

grenzen erdoor versterkt worden. Barth hanteerde in zijn stuk een historische visie, waarbij 

gekeken werd naar de factoren die ervoor zorgen dat etnische groepen ontstaan. Hij 

beargumenteerde dat etniciteit ontspringt uit groepscomplementariteit (Barth 1969: 18), 

waarbij de vorm en het belang van etnische groepen afhangen van het aanwezige sociaal-

culturele systeem (1969: 14). Etniciteit wordt geconstrueerd in relatie tot de ander en heeft in 

Frederik Barth’s ogen dan ook een sterk instrumenteel en politiek karakter. Zijn relationele 

aanpak werd verder geïntensiveerd door anderen, waaronder Abner Cohen (1974). Hoewel 

Barth nog geïnteresseerd was in culturele variatie, stelde Cohen (1974 in Eriksen 2002: 54) 

dat etniciteit geen historische of culturele verklaring nodig heeft en volledig ontstaat uit 

eigentijdse sociale omstandigheden.  

 De invloed van Barth op identiteitsstudies was en is nog steeds gigantisch. Ook binnen 

de studie naar inheemse groepen werd men bewust van het relationele karakter van etniciteit. 

Er ontstond een paradigmaverschuiving waarbij de naar binnen gerichte, primordialistische 

visies plaatsmaakten voor een instrumentalistische benadering van interetnische relaties. Veel 

auteurs begonnen inheemse identiteit slechts te beschouwen als een reactie op of creatie van 

koloniaal en imperialistisch beleid (Smith 1975; Friedlander 1981). Zo hield John Hawkins 

(1984) de visie er op na dat de Guatemalteekse Maya en ladino slechts inverse images van 

elkaar zijn.
11

 Beide etnische groepen lijken immers binaire opposities van elkaar te 

vertegenwoordigen. Ook Eric Wolf (1986) benaderde etniciteit als een voornamelijk materieel 

principe en benadrukte dat de waarde van dit fenomeen in diens politieke dimensie te zoeken 

is. Evenals Barth streste hij dat cultuur daarom van secundair belang is. Deze visie is, gezien 
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 In zijn boek Inverse Images: The Meaning of Culture, Ethncity, and Family in Postcolonial Guatemala 

behandelt John Hawkins (1984) de etnische categorieën Maya en ladino,  als twee binaire opposities die tot 

hetzelfde systeem behoren en betekenis krijgen in relatie tot elkaar. De Guatemalteekse indígena is volgens hem 

ontstaan in reactie op het kolonialisme en representeert datgene wat de ladino niet is. Guatemalteken plaatsen 

zich volgens Hawkins op een schaal die loopt van indígena tot ladino, waarbij indígena cultuur lage status 

symboliseert en ladino cultuur hoge status. 
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diens onvermogen om de opkomst van inheemse bewegingen te verklaren, echter vandaag de 

dag binnen de Latijns Amerikaanse regio nog moeilijk te handhaven. 

 

2.1.3 Een constructionistische aanpak 

 

El retorno del Indio (Albó 1991 in Canessa 2000) heeft academici erop gewezen dat cultuur 

geen toevallige bijkomstigheid is en dat historische processen niet genegeerd mogen worden 

bij de studie van identiteitsformatie. In landen als Colombia (Chaves en Zambrano 2006), 

Bolivia (Canessa 2000), en Guatemala (Watanabe 1992) is er een identiteitsopleving onder 

inheemse groepen, waarbij etniciteit gebaseerd is op historische betekenis. Symbolen met een 

lange culturele geschiedenis, zoals inheemse talen, zijn hierbij uitermate geschikte 

identiteitsmarkeerders (Fischer en McKenna Brown 1996: 14). Activistische, inheemse 

academici (Cojtí Cuxil 1996; Raxche’ 1996) baseren hun nationalistische pleidooien op een 

essentialistische benadering van cultuur en geschiedenis, om zo een overkoepelende etnische 

identiteit te creëren (Fischer 1996: 52). De opkomst van inheems nationaal activisme kan niet 

adequaat verklaard worden binnen een relationistisch raamwerk. Deze opkomst bewijst 

immers, dat inheemsen niet hun cultuur verliezen wanneer zij hun gemeenschap verlaten 

(Rasch 2008: 80-81), terwijl een strikt Barthiaanse benadering hier wel vanuit gaat (e.g. 

Friedlander 1981: 141). 

 Het antropologische besef dat cultuur wel degelijk een belangrijk aspect is van 

etniciteitconstructie, is daarnaast voor een groot deel te danken aan Benedict Anderson’s 

(1983) magnum opus, Imagined Communities. Hierin wordt verduidelijkt waarom mensen 

bereid zijn te sterven voor een sociale identiteit. Zijn benadering richt zich op naties, maar is 

ook relevant voor etnische groepen (Wilson 1995: 12). Anderson toont dat de inhoud van 

sociale groepen bedolven is onder significantie. Er wordt van de leden een zekere 

disinterestedness verwacht, een belangeloze liefde, en sociale groepen kunnen beschouwd 

worden als imaginaire vormen van verwantschap. Een groep die een dergelijke mate van 

affectiviteit genereert, kan om intensieve offers vragen, inclusief de dood (Anderson 1983: 

143). Bij de verbeelding van zo’n betekenisvolle gemeenschap speelt het verleden een 

belangrijke rol. Door een selectieve herinnering van belangrijke historische gebeurtenissen, 

wordt een collectieve geschiedenis geconstrueerd en zo de verbeelding van de imaginaire 

gemeenschap gerealiseerd (1983: 201).  

Ook de antropologische zwaargewichten Hobshawm en Ranger (1983) hebben 

geconstateerd dat geschiedenis strategisch gebruikt wordt, ter bevordering van een 
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overkoepelend groepsbewustzijn. Het belang dat zij en Anderson hechten aan cultuur en 

geschiedenis heeft de antropologie doen erkennen, dat ook het relationistische paradigma 

geen absolute validiteit herbergt met betrekking tot de bestudering van etnische relaties. Deze 

benadering suggereert immers dat geen enkel cultureel symbool langdurig is en dat de sociale 

werkelijkheid op een continue schaal wordt gereproduceerd (Eriksen 2002: 57). Barth’s 

grenzenmodel toont ons slechts wanneer etniciteit een relevant politiek instrument is, maar 

niet hoe dit proces tot uiting komt. Veel theoretici hebben ervoor gekozen een 

constructionistische weg in te slaan, waarbij de productie van grenzen en de productie van 

cultural stuff samenkomen in de creatie van symbolen (Cohen 1985). Cultuur is niet langer 

een ‘oninteressant’, incidenteel fenomeen, maar een dynamisch, pluriform concept dat 

genesteld is in webben van significantie (Geertz 1973).  

 Dusdanige constructionistische perspectieven en de opkomst van inheems activisme 

hebben de bestudering van inheemse groepen in Latijns Amerika sterk beïnvloed. Wilson 

(1995: 13) ziet de verbeelding van gemeenschap en etniciteit als relationele strategieën van 

het heden, die gevormd worden door de structuren en terugkerende symbolen van het 

verleden. Hoewel dit verleden herschreven kan worden en deels een product is van het heden, 

is het tevens een beklemmende factor in de wijze waarop identiteiten geconstrueerd kunnen 

worden (Rasch 2008: 83). Identiteitsconstructie en geschiedenis zijn verwikkeld in een proces 

van wederbeïnvloeding en de één beperkt de ruimte die de ander kan aannemen. Cultuur is 

dan ook geen momentopname, maar is ontstaan uit historische processen. Deze zelfde 

processen zorgen echter ook voor een herdefiniëring van cultuur (Fischer et al. 1999: 477).  

 

2.1.4 Een focus op interne etnische diversiteit 

 

Het constructionisme heeft tot slot niet slechts gezorgd voor een veranderd perspectief op de 

relatie tussen etnische categorieën, het heeft tevens de ruimte geboden voor een meer 

heterogene benadering van binnenin. Het individu reageert immers verschillend op 

verschillende outgroup-individuen in variërende situaties (Cohen 1985: 116). Studies in 

Latijns Amerika en elders benadrukken dat ook sociale, economische, en zelfs religieuze 

factoren bepalend zijn voor de wijze waarop mensen betekenis toekennen aan hun etnische 

identiteit. In zijn studie naar Maya verkopers trof Little (2004) weinig politiek inheems 

activisme aan, terwijl zij wel degelijk voldoening haalden uit hun inheemse identiteit.
12

 De 
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 Little (2004) toont in zijn artikel Outside of social movements: Dillemmas of indigenous handicrafts vendors 

in Guatemala het heterogene karakter van Maya identiteit. Little ervoer onder Kakchiqel Maya verkopers in de 
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Maya dragen hun identiteit dan ook op sterk diverse manieren uit (Warren 1998). Deze hoge 

veelzijdigheid van inheemse identiteit doet Samson (2007: 93) concluderen, dat 

zelfidentificatie daarom de voornaamste markeerder is van etniciteit. 

 De antropologische focus op interne diversiteit heeft geleid tot een toegenomen 

aandacht naar de invloed van religie op processen van inheemse identiteitsvorming. Inheemse 

identiteit in Latijns Amerika is sterk genesteld in spiritualiteit en religieuze traditie wordt 

intensief gebruikt ter verbeelding van de gemeenschap (Wilson 1995). Gesyncretiseerde 

katholieke geloofsrituelen zijn een belangrijk middel geweest in de handhaving van 

gemeenschapsorganisatie en culturele autonomie. Het al eerder benoemde cofradía-systeem 

heeft bijvoorbeeld gezorgd voor het behoud van traditionele waarden (Wilson 1995: 22). In de 

strijd tegen raciale discriminatie is religie ook een belangrijk machtsmiddel gebleken. 

Gedurende het kolonialisme was de lokale bevolking politiek buitengesloten en vormde 

inheems katholicisme een belangrijk contactpunt met de Spaanse machthebbers en een 

instrument om onvrede tegenover het dominante regime te uiten (1995: 306). Van oudsher 

hebben religieuze organisaties zo een integraal aspect gevormd van inheemse 

gemeenschappen.  

 

2.2 De relatie tussen protestantisme en inheemsheid 

 

Hoewel gesyncretiseerd katholicisme op zowel cultureel als politiek niveau een belangrijke 

rol heeft gespeeld binnen inheemse culturen, is het in het huidige Latijns Amerika niet meer 

de enige gewichtige speler op het spirituele toneel. De hedendaagse religieuze ruimte wordt 

gekenmerkt door dynamische veranderingen en er is een sterke opkomst van populaire 

stromingen, die relatief ongestructureerd en veranderlijk van aard zijn. Hoewel ook de 

katholieke bevrijdingstheologie hiertoe gerekend mag worden, zijn deze nieuwe religies 

voornamelijk gebaseerd op protestantse ideologie (Stoll 1990). Het protestantisme biedt een 

uitvlucht uit hiërarchische structuren van dominantie en wordt vaak beschouwd als een 

aantrekkelijke optie voor de armen (Willems 1967; Lalive d’Epinay 1969; Brintnall 1979; 

Stoll 1990; Freston 1998). Stoll (1990) verklaart het succes van deze protestantse stromingen 

aan diens conservatieve, passief politieke karakter. Hij stelt dat de activistische politieke 

                                                                                                                                                         
toerismeindistrie in Antigua, Guatemala, weinig steun voor politiek Maya activisme, terwijl deze verkopers wel 

trots waren op hun identiteit. Zij verkopen letterlijk hun Mayaness aan toeristen, wat geld in het laatje brengt, 

maar hen ook doet nadenken over hun culturele identiteit. De verkopers voelden zich niet aangetrokken tot de 

essentialistische noties over inheemse identiteit van pan-Maya leiders. Deze noties tonen immers slechts een deel 

van wat zij zijn. Wanneer ze deze zouden aanvaren, beperken ze wat ze zouden kunnen zijn (2004: 55-56). 
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agenda van katholieke bevrijdingstheologie te veeleisend is, om populariteit te genereren 

onder financieel minderbedeelden. Vanwege de apolitieke, religieuze aard van protestantse 

kerken zijn deze succesvoller in het bereiken van gemarginaliseerde groepen. 

Levensverbetering komt bij deze immers al voort uit een simpele bekering (Stoll 1990: 314). 

 Gezien de onderdrukte positie van inheemse Latijns Amerikaanse bevolkingsgroepen, 

is het niet vreemd dat er ook onder hen zich veel bekeerlingen tot het protestantisme 

bevinden.
13

 Oudere antropologische discussies behandelden de vraag of dit een wel of niet 

wenselijk sociaal fenomeen is. Hierbij zagen sociale theoretici het protestantisme als een 

westerse, imperialistische kracht (Lalive d’Epinay 1969; Vickers 1981 in Gallaher 2007), dan 

wel als een stichter van ontwikkeling (Willems 1967). Bij beide theoretische stromingen werd 

evangelische bekering echter onvermijdelijk beschouwd als vorm van culturele assimilatie, 

wat karakteriserend is voor de primordialistische invalshoek die deze theoretici hanteerden. In 

de meer recente antropologie gaat bekering niet langer automatisch hand in hand met de 

verwaarlozing van inheemse cultuur. Binnen het constructionistische discours van veelzijdige 

identiteiten, wordt protestantisme behandeld als een medium waarmee etnische identiteiten 

worden geherformuleerd (e.g. Freston 1998; Cook 2001; Garma 2001). 

 

2.2.1 Protestantisme als positieve of negatieve vorm van assimilatie 

 

De vroegere sociale wetenschap kende een meer essentialistische benadering van etnische 

groepen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat binnen het toen aanwezige academisch 

discours, de opkomst van protestantse kerken gepaard ging met een onafwendbare 

verdwijning van inheemse cultuur. Deze culturele assimilatie werd door antropologen 

ambivalent ontvangen. De critici van de protestantse kerken zagen het als kapitalistische 

dekmantels, die de belangen van machtige politieke autoriteiten onder de lokale arme 

bevolking zouden doen vergroten. De machtsrelaties van de nieuwe kerken zouden zelfs sterk 

overeenkomen met die van het systeem waartegen ze zich verzetten, het haciëndastelsel 

(Lalive d’Epinay 1969). Vickers (1981 in Gallaher 2007: 91) stelde dat pinksterkerken en 

andere protestantse stromingen de intrede van kapitalisme in de regio zouden faciliteren en zo 

lokale economische structuren en sociale relaties van reciprociteit zouden tegenwerken. 
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 Dow (2001) stelt dat er in Mexico een duidelijke relatie bestaat tussen inheemsheid en protestantisme en ook 

in landen als Bolivia (Canessa 2000), Belize (Cook 2001), en Guatemala (Scotchmer 2001) vormt de inheemse 

populatie een belangrijk segment van evangelische bewegingen. 
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Diegenen die de christelijke stroming als een positieve kracht beschouwden, 

benadrukten daarbij vaak het egalitaire karakter van protestantse kerken. Bij bijvoorbeeld de 

pinkstergemeente, ontvangt iedereen de Heilige Geest, wat de geloofsleider op gelijke voet 

stelt met de gelovigen (Willems 1967). Religieuze bekering zou zo een middel kunnen zijn 

om sociale en politiek-economische stelsels van onderdrukking te ondermijnen. Tevens was 

het Weberiaanse idee dat protestantisme economische voordelen biedt een krachtig motief ten 

gunste van de religie. Het protestantse geloof benadrukt individualistische modernisering en 

het oppotten van welvaart, wat economische ontwikkeling zou stimuleren (Sexton en Woods 

1977).  

 

2.2.2 Een hernieuwde visie van de relatie tussen evangelische kerken en inheemse identiteit 

 

De hedendaagse sociale wetenschap ziet protestantse bekering niet meer als vorm van 

culturele assimilatie, maar als reconstructie van culturele identiteit. Verscheidene auteurs 

benadrukken zelfs dat het protestantisme constructief is voor inheemse identiteitsformatie, 

wegens het democratische karakter van de kerken (Freston 1998; Cook 2001; Garma 2001; 

Scotchmer 2001) en diens vermogen om in te spelen op veranderde behoeften die voortkomen 

uit de versnelde, mondiale economie (Annis 1987). Dit positieve geluid wordt echter 

genuanceerd door academici die stellen dat de kerken tevens zorgen voor een toenemende 

verdeeldheid binnen inheemse gemeenschappen (Earle 1992; Fischer 2001; Samson 2007).  

 De huidige tendens binnen de postmoderne antropologische discussie is om 

protestantse inheemsen te beschouwen als volwaardige agents, waarbij de nieuwe kerken 

zorgen voor gevoelens van belonging en betekenis (Annis 1987; Stewart-Gambino en Wilson 

1997; Fischer en Hendrickson 2003: 95). De visie dat het protestantisme een kwaadaardige, 

neokoloniale kracht zou zijn wordt hierbij verworpen. Religieuze praktijken zijn voornamelijk 

autochtoon en niet het gevolg van westers imperialisme (Stoll 1990; Stewart-Gambino en 

Wilson 1997). Tevens worden materiële motieven als onvoldoende beschouwd om de 

protestantse groei te ervaren (Goldin 1992; Freston 1998). Hoewel de materiële zijde van 

bekering nog immer bestudeerd wordt (e.g. Potter et al. 2009), gaan dergelijke theorieën 

voorbij aan de wijze waarop mensen zelf hun geloof ervaren. Emic motieven voor bekering 

zijn immers altijd religieus van aard en antropologen hadden nog wel eens de neiging dit over 

het hoofd te zien (Stewart-Gambino en Wilson 1997: 233). 

De visie dat het protestantisme een krachtig medium is voor inheemse 

identiteitsformatie, komt voort uit de democratische, nivellerende dimensie van de religie. Het 
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protestantse geloof creëert een liminale ruimte, waarin de gebruikelijke sociale realiteit niet 

van belang is. In bijvoorbeeld pinksterkerken kent de Heilige Geest een hoger belang dan het 

geschreven woord. De religie biedt zo aan sociaal gemarginaliseerden de ruimte om een hoge 

positie te verwerven (Freston 1998: 349). De kerk ontpopt zich tot, wat Eriksen (2002: 28) 

noemt, een veld van gelijkheid. In dit licht worden protestantse kerken gezien als krachtige 

media die Ladino dominantie kunnen ontkrachten. Deze gelijkheid sluimert ook door tot het 

gender domein. Menig auteur strest de positieve culturele effecten die protestantse idealen 

hebben op seksuele stratificatie en alcoholmisbruik (Brusco 1993; Green 1993; Drogus 1994). 

De overconsumptie van alcohol is dan ook een belangrijk motief voor bekering tot het 

evangelisme (Nash 2007: 628-629). 

 De verenigbaarheid van evangelische kerken met inheemsheid, wordt tevens 

benadrukt aan de hand van sociaaleconomische transformaties. Zo ziet Annis (1987) de 

evangelische opmars in Guatemala in relatie tot de afbrokkeling van het traditionele milpa-

systeem
14

. Bij dit naar binnen gerichte systeem worden productieoverschotten lokaal 

geconsumeerd, wat de invloed van externe actoren inperkt. Annis beschrijft dat krachten als 

toerisme, geletterdheid, en de modernisering van agricultuur het milpa-systeem onder druk 

hebben gezet en geleid hebben tot het ontstaan van een klassensysteem. Diegenen aan de 

boven- en onderkant van dit systeem zoeken een nieuwe ruimte die kan voldoen aan de 

behoeften van hun nieuwe sociale situatie. Deze ruimte vinden zij niet in de dominante 

Ladino cultuur, aangezien zij hier als minderwaardige Maya’s bekend blijven staan. Het 

protestantisme blijkt wel een uitstekend mechanisme, aangezien men zich hiermee kan 

identificeren als inheems én als opererend buiten het milpa-systeem. 

Inheemse en evangelische bewegingen bevatten zelfs een zekere gelijkenis, hun 

structurele verschillen ten spijt. Beide bewegingen kaarten oplossingen aan voor problemen 

die zijn ontstaan door politiek-economische veranderingen, namelijk de omwentelingen van 

traditionele hiërarchieën en de intrede van marktkapitalisme (Canessa 2000: 139). Hierbij 

kennen zij verscheidene overeenkomsten: een sterk moralistisch discours, de verwerping van 

culturele hybriditeit en mestizaje-politiek, een messiaans leider, respect voor indígena’s, en 

verzet tegen de historische homogene natie-staat (2000: 142). Beide bewegingen zijn ontstaan 
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 Milpas zijn kleine percelen land waarop maïs en bonen worden verbouwd. Zowel de verbouwing als 

consumptie van deze twee producten kennen complementaire voordelen. De uitputting van landbouwgrond, wat 

veroorzaakt wordt door maïsplanten die stikstoffen uit de grond onttrekken, wordt tegengegaan door de 

verbouwing van bonen, die rijk zijn aan stikstoffen. Daarnaast zorgt het gezamenlijk eten van beide 

voedselsoorten voor een maximalisatie van proteïnen, waarbij het totaal van de complementerende proteïnen 

groter is, dan de som van de individuele delen (Fischer en Hendrickson 2003: 125-126).  
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door mondialiseringprocessen, maar verschillen sterk in hun visie over hoe er met deze 

processen dient te worden omgegaan. Waar evangelisten mondialisering omarmen, wordt 

deze verworpen door inheemse activisten. De bewegingen bieden complementaire strategieën 

en het is dan ook niet gek dat beiden hun populariteit in dezelfde regio’s genieten (2000: 120). 

 Deze complementariteit maakt evangelische kerken een concurrerende kracht voor 

activistische bewegingen en een bedreiging voor inheemse eenheid. In Guatemala 

beschuldigen pan-Maya leiders het protestantisme er dan ook van lokale cultuur te vernietigen 

en assimilatie aan te moedigen (Fischer 2001: 189). Protestantisme kan dan ook tot 

verdeeldheid binnen inheemse gemeenschappen leiden, hoewel dit proces lang niet altijd op 

een even intensieve schaal plaatsvindt (Samson 2007: 133). Deze verdeeldheid heeft ook 

Gallaher (2007) ondervonden gedurende haar onderzoek in de Mexicaanse staat Oaxaca. 

Traditionele gebruiken, zoals het nuttigen van alcohol, de verrichting van onbetaalde arbeid, 

en de deelname aan dorpsfeesten, worden daar door evangelische missionarissen ontmoedigd, 

wat leidt tot een afname van eenheid binnen gemeenschappen. Desalniettemin, om bekering te 

faciliteren beginnen deze missionarissen wel een soepelere houding te hanteren jegens de 

gebruiken (Gallaher 2007: 99). De omgang van het evangelisch geloof met traditionele 

cultuur wordt verder verdiept in de volgende paragraaf. 

 

2.2.3 Traditionele moderniteit 

 

De huidige discussie focust zich op de mate waarin protestantse noties aansluiten bij 

traditionele cultuur. De relatie tussen beiden is er één van een vrij ambigue natuur. 

Geloofsleiders zijn streng in de verwerping van inheemse geloofsrituelen, die vaak als heidens 

worden beschouwd (Wilson 1995: 170). Ondanks de afkeuring van traditionele religie, 

corresponderen protestantse noties echter in een sterke mate met inheemse geloofsconcepten. 

Sandstrom (2001) stelt dat radicale revolutiebewegingen vaak slechts herformuleringen van 

het verleden zijn en dat dit ook het geval is bij de opkomende populariteit van 

pinkstergemeenten onder de door hem onderzochte Maya’s. Het moderne protestantisme 

verwerpt dus niet alleen traditionele Maya noties, het is ook actief bezig met de omhelzing 

van verschillende inheemse geloofselementen: spirituele heling, charismatische leiders, 

religieuze mirakels, en een dramatische uitoefening van rituelen (Sandstrom 2001: 269).  

Bekering is zo dus niet slechts een breuk met het traditionele verleden, maar een 

herformulering van de inheemse identiteit. Wilson (1995: 170) stelt dat evangelische bekering 

ervoor zorgt dat de etnische identiteit minder afhankelijk wordt van religie en meer tot uiting 
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komt in taal en kleding. Zowel Bijbels als religieuze diensten worden vaak in de lokale taal 

gepresenteerd, wat een deel van de aantrekkelijkheid van de religie verklaart (Cook 2001; 

Garma 2001). Godsdienstsessies in inheemse idiomen leiden tevens tot linguïstische 

opwaardering van deze talen (Gallaher 2007: 94), een ontwikkeling die te vergelijken is met 

de door Anderson (1983: 26) beschreven afbrokkeling van het Latijn. Door de boekdrukkunst 

stegen inferieure streektalen in premodern Europa in waarde, wat de opkomst van 

nationalisme vergemakkelijkte. Doordat de toegang tot waarheid niet langer besloten lag in 

het Latijn, verloor deze diens superieure waarde. Eenzelfde proces is aan de hand met de 

intrede van lokale talen in het religieuze domein in Latijns Amerika. Protestantse bekering 

staat zo niet gelijk aan culturele zelfmoord, maar zorgt op deze manier voor een transitie van 

etniciteitmarkeerders. 

 

2.2.4 Protestantisme en migratie 

 

Tot slot is het met het oogpunt op moderniteit nuttig om protestantisme te analyseren in relatie 

tot migratieprocessen. San Alfonso kent immers een zeer jonge geschiedenis en diens 

inwoners komen uit verschillende delen van Guatemala. Migratie wordt door menig auteur 

beschouwd als een katalysator van protestantse bekering (e.g. Willems 1967; Bastian 1993: 

40). Zo stelde Willems (1967) al dat stedelijke migratie tot de erosie leidt van traditionele 

instituties en associaties, waardoor rurale migranten op zoek gaan naar nieuwe 

organisatietypen, zoals de protestantse kerken. Na hervestiging heeft men dus behoefte aan 

nieuwe modi van sociale organisatie, wat mede het succes van de aldaar aanwezige 

evangelische groepen verklaart. Roberts (1968: 758) ondervond dat protestanten over het 

algemeen een minder uitgebreid familienetwerk hebben dan katholieken. Het evangelisme is 

dan ook vooral aantrekkelijk voor diegenen, die geen uitgebreid sociaal netwerk bezitten in de 

nieuwe leefcontext. De protestantse kerken bieden toegang tot nieuwe gemeenschappen, 

waarbinnen men substitutienetwerken kan opdoen (Richards en Roberts 1998: 4).  

Ook bij transnationale migratie van Latijns Amerikanen zorgen evangelische kerken 

voor nieuwe vormen van identiteit, die voortkomen uit de veranderde behoeften die de nieuwe 

geografische en sociaaleconomische situatie met zich mee brengt. In zijn studie onder 

Peruviaanse en Salvadoraanse migranten in de Verenigde Staten, ontdekt Vasquez (1999: 

624) dat de pinksterkerk bijdraagt aan de creatie van een pan-latino identiteit, die als 

defensiemechanisme fungeert tegen ervaren discriminatie. Er vindt een reconceptualisering 

van identiteit plaats, waarbij de overkoepelde identiteit een krachtiger middel biedt om sociale 
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veerkracht op te bouwen in de locatie van vestiging. Peruvianen hebben in Vasquez’ studie 

meer behoefte aan deze pan-latino identiteit dan Salvadoranen, aangezien de laatstgenoemden 

in grotere aantallen aankwamen en uit dezelfde gebieden van El Salvador komen (1999: 624). 

Deze overkoepelende identiteit heeft ook betrekking op de context van San Alfonso, maar dit 

zal later in Hoofdstuk 7 aan bod komen. In het komende hoofdstuk wordt nu eerst de sociale 

situatie opgetekend van zowel San Alfonso als Guatemala. 
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3. De sociale context van Guatemala en San Alfonso 

 

 

Het onderzoek naar inheemse identiteitsconstructie onder evangelisten vond plaats in San 

Alfonso. Dit ongeveerd honderd families tellende dorp vormt onderdeel van de gemeente San 

Martín Zapotitlán en is gevestigd in de zuidelijke kustprovincie Retalhuleu.
15

 Evenals in 

andere dorpen in Guatemala slaat ook in ruraal Retalhuleu het evangelisme aan onder de 

lokale bevolking. De etnische opmaak van San Alfonso biedt echter een opvallende context in 

vergelijking met veel andere Guatemalteekse dorpen van deze omvang. Waarbij in Guatemala 

veel dorpen bijna volledig etnisch homogeen zijn, zijn in San Alfonso zowel K’iche’, 

Kakchiqel, Mam, en ladino’s te vinden. In de volgende twee paragrafen ga ik eerst in op de 

relatie tussen protestantisme en inheemse identiteit in Guatemala in het algemeen, om 

vervolgens de unieke sociale en religieuze context van San Alfonso te schetsen. 

 

3.1 Protestantisme en indígena identiteit in Guatemala 

 

Guatemala is een interessant land voor de bestudering van inheemse identiteit, gezien het 

grote aandeel de inheemse bevolking er omvat. De twee dominante groepen in het land zijn de 

Maya’s en de Ladino’s, terwijl er ook kleine aantallen Xinca, Garífuna, en andere 

nationaliteiten woonachtig zijn (Fischer en Hendrickson 2003: 25; PNUD 2010: 12). De 

verschillende Maya groepen zijn onderdeel van eenzelfde taalfamilie, die bestaat uit 22 aan 

elkaar verwante talen (Samson 2007: 8). Maya’s zijn voornamelijk woonachtig op het 

platteland en statistieken tonen dat zij proportioneel ondervertegenwoordigd zijn binnen de 

metropolitaanse regio en de departementshoofdsteden (PNUD 2010: 124). Officiële 

censusdata suggereren dat het aantal Maya’s veertig procent van de gehele Guatemalteekse 

bevolking omhelst (PNUD 2010: 121), maar inheemse academici stellen dat dit percentage de 

Maya meerderheid onderschat en hun schattingen komen zelfs tot zestig procent (e.g. Tzian 

1994 in Samson 2007: 8). Niet-Maya theoretici stellen evenzeer dat Maya’s zeker de helft van 

de Guatemalteekse bevolking uitmaken (Gooren 2001: 175; Fischer en Hendrickson 2003: 

xi). Etnisch lidmaatschap is dan ook moeilijk te meten en in dit licht stelt Samson (2007: 93), 

dat zelfidentificatie de belangrijkste markeerder is van etnische identiteit. Hoe dan ook, zelfs 
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 Zie voor de geografische ligging van San Alfonso pagina’s vi en vii. 
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als men de laagste schattingen neemt is de inheemse bevolking sinds 1964 verdubbeld 

(Samson 2007: 8) en deze heeft dan ook een flinke groei doorgemaakt. 

Net als andere landen in de Meso-Amerikaanse regio, kent ook Guatemala een 

turbulent recent verleden. Het land is geteisterd door een decennialange burgeroorlog tussen 

overheidstroepen en marxistische guerrillagroeperingen. Dit is vandaag de dag in veel 

municipios nog steeds voelbaar. De oorlog duurde van 1960 tot 1996, toen de 

vredesakkoorden werden ondertekend. Het geweld van de oorlog was op zijn hoogtepunt aan 

het eind van de jaren zeventig en het begin van de jaren tachtig en deze tijd wordt aangeduid 

met de term la violencia. Alleen al in de periode tussen maart en september van het jaar 1982, 

gedurende het presidentschap van Efraín Ríos Montt, werden 440 dorpen van de aardbodem 

geveegd (Rasch 2008: 66). Gedurende la violencia was het tevens niet vreemd, dat er in 

Guatemala-stad zomaar 100 à 200 mensen per maand verdwenen (Fischer en Hendrickson 

2003: 66).  

De burgeroorlog heeft eens te meer de ondergeschikte positie van de Maya’s 

verduidelijkt. Het conflict tussen het leger en de guerrilla’s, dat rond de tweehonderdduizend 

doden veroorzaakte, vond voornamelijk plaats binnen inheemse gemeenschappen in de 

westelijke en centrale hooglanden (Godoy 2002: 642). Bewoners van San Alfonso afkomstig 

uit of omtrent van Retalhuleu  merkten dan ook een stuk minder van het oorlogsgeweld, dan 

de uit Huehuetenango afkomstige Mam, waar de staatsterreur de lokale bevolking op 

afschuwelijke wijze in zijn greep hield.  

De staat greep het conflict aan om zich te ontdoen van zijn inheemse populatie (Rasch 

2008: 59). De oververtegenwoordigdheid van rurale Maya’s als slachtoffers van de 

burgeroorlog werd gerechtvaardigd, aan de hand van racistische noties over de gevaren die de 

inheemse bevolking teweeg zou kunnen brengen. Rurale indianen zouden door hun numerieke 

meerderheid, ongehoorzaamheid, en culturele achtergesteldheid immers een bedreiging zijn 

voor de Guatemalteekse natie-staat (Fischer en Hendrickson 2003: 28-29, 67). Gedurende de 

burgeroorlog, in de jaren tachtig, kwam ook de Maya-beweging tot stand. Veel Maya’s sloten 

zich aan bij de guerrilla’s en Jonas en Walker (2007 in Rasch 2008: 70) stellen dan ook, dat 

dit geleid heeft tot een verhoogd politiek bewustzijn onder de inheemse populatie. 

Naast het bezitten van een grote inheemse bevolking, kent Guatemala tevens het 

hoogste percentage protestanten binnen het Meso-Amerikaanse gebied (Samson 2007: 8). 

Ruim een derde deel van de Guatemalteekse bevolking ouder dan achttien jaar identificeert 

zich als protestant (Pew Forum 2006: 80). Dit evangelische bevolkingsdeel is waarschijnlijk 

zelfs een meerderheid wanneer het gaat om actief kerkbezoek (Stoll 1988: 90). Het 
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protestantisme in Guatemala kan grofweg ingedeeld worden in drie typen kerken: 

evangelische kerken (protestantse kerken die niet uitgaan van de pinkstertheologie), 

pinksterkerken (waarbij de ervaringen van de Heilige Geest in iemands leven centraal staan), 

en neo-pinksterkerken (die gericht zijn op de elitesectoren van de samenleving en uitgaan van 

een theologie die deze bevoordeelde positie rechtvaardigt) (Samson 2007: 17).  

Al in de negentiende eeuw waren er in Guatemala protestantse missionarissen 

aanwezig, hoewel de religie pas in de tweede helft van de twintigste eeuw sterk begon te 

groeien (Samson 2007: 15). Het begin van deze groei wordt volgens verscheidene auteurs 

vaak onterecht toegewezen aan het presidentschap van de protestantse Ríos Montt, begin 

tachtiger jaren. Zij stellen dat de invloed van diens leiderschap op evangelische bekering 

beperkt was (Garrard-Burnett 1986: 251; Fischer en Hendrickson 2003: 95). Bovendien was 

er gedurende het postrevolutionaire conflict van de jaren zestig al een scherpe protestantse 

stijging in Guatemala aanwezig (Samson 2010: 4). Intense sociale verschuivingen, zoals 

burgeroorloggeweld, economische ontberingen, en de aardbeving van 1976, worden 

beschouwd als de daadwerkelijke katalysators van de protestantse opmars (Garrard-Burnett 

1998: 119). 

 Evenals inheemsheid is protestantisme in Guatemala een voornamelijk ruraal 

fenomeen (Dow 2001: 5). Hoewel er in landelijke gebieden dus proportioneel meer indígena’s 

aanwezig zijn, blijken zij niet oververtegenwoordigd te zijn als leden van de protestantse kerk 

(Gooren 2001: 175; Pew Forum 2006: 39). Bekering is dus niet een fenomeen wat dus slechts 

is voorbehouden aan Maya’s, hoewel er onder bekeerlingen zich wel veel leden van Maya 

volken bevinden (Dow 2001; Scotchmer 2001). San Alfonso toont als geen ander dit multi-

etnisch karakter van het evangelisme, aangezien daar de kerk is opgemaakt uit zowel 

indígena’s als ladino’s. 

 

3.2 De sociale situatie van San Alfonso 

 

San Alfonso bestaat slechts een kleine dertig jaar. Hiervoor waren er op de plek waar het dorp 

gevestigd is alleen maar percelen landbouwgrond, ofwel fincas. Aan het begin van de jaren 

tachtig begonnen finqueros
16

 hun fincas als woongrond te verkopen, wat leidde tot het 

ontstaan van San Alfonso en andere nieuwe dorpen in de gemeente San Martín Zapotitlán. 
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 Finqueros zijn de eigenaren van deze fincas. 
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De eersten die zich in San Alfonso vestigden waren etnische Mam, die begin jaren 

tachtig hun geboorteplaats San Ildefonso Ixtahuacán in Huehuetenango moesten ontvluchten, 

ten gevolge van staatsterreur door het Guatemalteekse leger. Zij vonden grond in het 

zuidelijke district Retalhuleu. Ze zouden later gevolgd worden door familie en vrienden, die 

eerst waren gevlucht naar Chiapas, om jaren later naar Retalhuleu te trekken. Deze Mam 

prefereerden vestiging in het Zuid-Guatemalteekse San Alfonso boven een terugkeer naar het 

van hen ontheemde San Ildefonso. De migratie van deze desplazados heeft er uiteindelijk toe 

geleid dat de Mam in San Alfonso een groot gedeelte van de bevolking opmaken, terwijl zij 

nauwelijks aanwezig zijn in omliggende dorpen als Santa Teresita, Ceiba Blanca, en Maricón. 

Zij vormen ongeveer veertig van de honderd families die in San Alfonso woonachtig zijn. 

 Niet veel later nadat de eerste Mam in San Alfonso gevestigd waren, begonnen ook 

andere Guatemalteken naar de nieuwe, goedkopere leefgrond te trekken. Zij kwamen 

voornamelijk uit dorpen in het district Retalhuleu, maar waren ook afkomstig uit andere 

pronvincies, zoals Totonicapán en Quetzaltenango. Deze inwoners zijn van K’iche’, 

Kakchiqel, of ladino afkomst en van deze groepen is een proportioneel groter aandeel 

protestants, dan dat dit het geval is onder de Mam desplazados. 

De religieuze situatie in San Alfonso is een zeer interessante. De inwoners zijn 

ongeveer evenmatig verdeeld onder de evangelische en katholiek charismatische kerk, die 

beiden in het dorp zijn te vinden. De Mam zijn voornamelijk katholiek gebleven en de 

meerderheid van de leden van de katholiek charismatische kerk bestaat dan ook vooral uit 

leden van deze taalgroep. De diensten van de evangelische kerk, de pinksterkerk El Rey de 

Justicia, worden veelal bezocht door ladino’s en indígena’s van K’iche’ en Kakchiqel komaf, 

waarvan velen slechts het Spaans machtig zijn. 

 Het kerkgebouw van El Rey de Justicia bestaat slechts zes jaar, dus er is niet een zeer 

uitgebreide historie die de leden van de kerk met elkaar delen. Het gebouw bestaat uit een 

vijftiental houten palen, die het golfplaten dak ondersteuning bieden. Er bevinden zich 

eenentwintig houten bankjes, die in drie rijen van zeven naast elkaar zijn gepositioneerd. 

Vanaf het plafond hangen gekleurde gordijnen, die om de maand in een andere kleur 

vervangen worden. Dit dient geen symbolische functie en wordt enkel gedaan uit esthetische 

overweging. Voorin de kerk bevindt zich een podium dat versierd is met drie gekleurde 

bloemboeketten, die ook per maand gewijzigd worden.
17

 Tevens staan op het podium de 

                                                 
17

 De versiering van de kerk wordt verricht door de diaconisas [‘diakonessen’] . Deze vrouwen hebben de taak 

om voor het onderhoud van het gebouw te zorgen en gedurende diensten de orde in de kerk te bewaren, waarbij 
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instrumenten van de kerkband, El Justo de Dios [‘De Rechtvaardige van God’]. De band 

bestaat uit een paar jonge jongens die door middel van keyboard en percussie, dagelijks de 

kerkgemeenschap muzikaal ondersteunen. 

De gemeente van El Rey de Justicia was voor diens periode in San Alfonso, 

kortstondig gevestigd in San Martín Zapotitlán, maar werd daar slechts bezocht door een 

handjevol inwoners van San Alfonso. Hierop besloot men om in het dorp zelf een kerk te 

bouwen. Zo trok men ook andere evangelisten aan, die hiervoor de diensten van andere 

kerken in dorpen in de buurt van San Alfonso bezochten. Ook in El Rey de Justicia zitten 

kerkgangers afkomstig uit andere, nabijgelegen cantones
18

. 

Een aantal inwoners van San Alfonso, is daarnaast lid van de pinksterkerk Misión 

Pentecostes de Restauración Vida Nueva uit het nabijgelegen Santa Teresita. Santa Teresita is 

op loopafstand van San Alfonso en dit dorp, waar geen Mam woonachtig zijn, bestaat vrijwel 

geheel uit protestanten. De pinksterkerk, die ik uit praktische overwegingen vanaf nu enkel 

Restauración Vida Nueva zal noemen, bestaat reeds achttien jaar, wat ook terug valt te zien 

aan de hogere kwaliteit van het kerkgebouw. Zowel in omvang, kleur, als constructie is dit 

gebouw de meerdere van de kerk van San Alfonso. Bij de blauw beschilderde buitenkant is 

geen vierkante centimeter overgeslagen en het podium wordt vergezeld door een versierde 

muur, met daarop een rustgevende afbeelding van een met watervallen gevuld 

natuurlandschap. Naast deze twee pinksterkerken kent de gemeente van San Martín Zapotitlán 

een grote hoeveelheid aan andere nieuwe evangelische kerken. Ook steeds meer indígena’s 

keren zich tot de religie. Enkel de Mam lijken vooralsnog niet hongerig om zich te bekeren tot 

de populaire protestantse stromingen. Wie de evangelische indígena’s wel zijn wordt in het 

volgende hoofdstuk uitgelegd. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
zij op de kinderen passen. De mannelijke diaken, de diáconos, zorgen ervoor dat alle kerkevenementen goed zijn 

georganiseerd. 
18

 San Alfonso en andere dorpen die onderdeel vormen van de municipio [‘gemeente’] San Martín Zapotitlán, 

worden aangeduid met de termen cantones en aldeas. 
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4. ‘We zijn allemaal van het bloed van Jezus Christus’ 

 

Wie zijn de evangelische indígena’s in San Alfonso 

 

 

Binnen mijn gemeenschap is iedereen gelijk. Je bent geen K’iche’, Maya, Guatemalteek of 

wat dan ook binnen de kerk. Iedereen wordt op dezelfde manier behandeld. We zijn allemaal 

van hetzelfde bloed. Het bloed van Jezus Christus.
19

  

Leonard, evangelische Kakchiqel en dominee van El Rey de 

Justicia 

 

De evangelische indígena’s in San Alfonso stresten menigmaal de eenheid die er bestaat 

tussen de leden van de verschillende etnische groepen in hun kerkgemeenschap. Zoals in het 

vorige hoofdstuk is toegelicht, spelen culturele verschillen geen grote rol binnen sociale 

interacties in de kerk en leven de leden van de verschillende etnische groepen op vredige voet 

naast elkaar. Evangelisten benadrukten stuk voor stuk dat hun kerk uitgaat van een essentiële 

gelijkheid tussen diens leden. Ondanks dit egalitaire karakter, bestaat de evangelische 

gemeenschap uit op zichzelf staande individuen. De wijze waarop men het geloof beleeft 

wordt beïnvloed door persoonlijke eigenschappen als sekse, etniciteit, leeftijd, en 

sociaaleconomische positie. Dit hoofdstuk laat zien welke kenmerken gerelateerd zijn aan de 

protestantse inheemsen in San Alfonso, om zo een indruk te wekken van de sociale situatie 

van de onderzoeksgroep. 

 

4.1 Sociaaleconomische en demografische kenmerken 

 

Armoede in Guatemala kent een ruraal karakter en in de plattelandsregio’s met hoge aandelen 

indígena’s, zoals K’iche’ en Huehuetenango, zijn de hoogste armoedeniveaus aanwezig 

(Fischer en Hendrickson 2003: 27-28; PNUD 2010: 122). Hoewel San Alfonso zich niet in 

een dergelijke regio bevindt, is de sociaaleconomische positie van diens inwoners laag, wat 

kenmerkend is voor menig dorp op het Guatemalteekse platteland. Armoede in San Alfonso is 

niet gerelateerd aan etnische of religieuze identiteit en zowel indígena’s, ladino’s, 

protestanten, en katholieken hebben weinig economische hulpmiddelen tot hun beschikking. 
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Bij de protestantse indígena’s werken mannen vaak in lage functies, in nabijgelegen steden of 

dorpen waar meer werk te vinden is, zoals Retalhuleu. Men werkt in de beveiliging of bouw, 

maar arbeid vindt tevens plaats op het platteland van vergelegen fincas. Vrouwen zorgen vaak 

voor het huishouden en de kinderen. Ook zijn er vrouwelijke protestanten die dichtbij huis 

werken, in zeer uiteenlopend werk: van het verkopen van schoonheidsproducten tot het 

werken in een steenhouwerij. 

Van de evangelische indígena’s zijn er slechts een paar die geen onderwijs hebben 

genoten. Zelfs vijftigplussers hebben vroeger leren lezen en schrijven, wat in groot contrast 

staat met de oudere Mam, die hier vroeger in Huehuetenango niet de mogelijkheid toe 

hadden. De evangelische ouderen hebben Spaans al op een vroege leeftijd geleerd en er zijn 

weinig protestanten die nog geregeld K’iche’ of Kakchiqel spreken. De meerderheid van de 

kerkgangers spreekt enkel Spaans, in tegenstelling tot hun ouders, die vaak wel een tweede 

taal machtig waren. Er zijn echter weinig protestantse inheemsen die het secundair onderwijs 

hebben afgemaakt, maar dit lijkt te verbeteren onder de jongere generaties. Jongere kerkleden 

zijn actief bezig hun schoolcarrière na de basisschool een vervolg te geven, al zijn ook hierbij 

uitzonderingen.  

De protestantse indígena’s in San Alfonso zijn van alle leeftijden en er is niet één 

specifieke leeftijdsgroep gebonden aan het evangelisme. Jong en oud gaan naar de kerk en bij 

één familie zijn er zelfs vier generaties vertegenwoordigd in El Rey de Justicia. Leeftijd is wel 

van invloed op de wijze waarop men uiting geeft aan inheemsheid. De paar indígena vrouwen 

die nog traditionele kleding dragen, zijn de vijftig reeds gepasseerd. Alleen doña
20

 Patricia, 

een K’iche’ vrouw die trots haar corte
21

 draagt gedurende de diensten van Restauración Vida 

Nueva, is jonger van leeftijd. Zij is daarnaast één van de weinige evangelisten van onder de 

veertig die nog een inheemse taal als middel van conversatie gebruikt, hoewel dit onder 

oudere kerkgangers ook niet gebruikelijk is. 

 

4.2 Vrouwelijke oververtegenwoordiging 

 

Hoewel etniciteit geen overduidelijke rol speelt binnen het huis van God, is de rol van gender 

alom vertegenwoordigd. In beide kerken – zowel onder indígena’s als ladino’s – is het 
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 Don (voor mannen) en doña (voor vrouwen) zijn titels die gebruikt worden voor de naam. De termen worden 

vaak toegepast bij oudere personen en tonen een vorm van respect naar degene over wie gesproken wordt. 
21

 Corte is een rok die gedragen wordt door indígena vrouwen en gezien wordt als een belangrijk onderdeel van 

Maya cultuur. Ella es de corte [letterlijk: ‘Zij is van de rok’], is in San Alfonso een gebruikelijke uitdrukking om 

vrouwen die deze rokken dragen te omschrijven.  



 
25 

merendeel van de leden van het vrouwelijk geslacht en in elke dienst die ik heb bijgewoond 

vormden vrouwen een meerderheid. Met name gedurende de woensdagse  vrouwendienst in 

El Rey de Justicia was er een sterke oververtegenwoordiging van vrouwen. Hoewel mannen 

ook naar deze diensten mogen komen, waren alleen de grootste fanatiekelingen onder hen op 

woensdag in de kerk te vinden en zelfs de zeer punctuele dominee liet het een keer na om op 

de vrouwendag te verschijnen. De mannendienst van maandag werd daarentegen ook door 

vrouwen intensief bezocht. 

De grote aanwezigheid van vrouwen binnen de evangelische kerk is een nadere 

bestudering waard. In Guatemala en elders ter wereld worden vrouwen zeer geregeld 

beschouwd als de dragers van identiteit. Het vrouwenlichaam bepaalt de sociale grenzen van 

etnische en religieuze groepen en vrouwen zijn dan ook vaak de beschermers van de 

groepsintegriteit (Smith 1995: 723-724). Religieuze vroomheid wordt daarom vaak als een 

feminiene deugd gezien. In San Alfonso spelen echter ook andere factoren een rol bij de 

verklaring van de vrouwelijke oververtegenwoordiging in de kerk. Eén oorzaak van het lage 

mannenaantal is arbeid. Veel mannen werken elders en kunnen om deze reden vaak niet 

aanwezig zijn gedurende diensten. Daarnaast biedt werk mannen de nodige sociale contacten, 

waardoor de behoefte om relaties met andere kerkleden te onderhouden minder groot wordt. 

De scheve verhouding van seksen binnen de pinksterkerk heeft echter ook een andere 

verklaring, die gerelateerd is aan de minderwaardige positie van vrouwen in San Alfonso. 

Verschillende auteurs hebben het positieve effect van protestantisme op 

gendergelijkheid opgemerkt, waarbij zij het egalitaire karakter van de nieuwe protestantse 

kerken benadrukken (Brusco 1993; Green 1993; Drogus 1994). Drogus (1994: 4) stelt dat de 

in pinksterkerken veel gehoorde notie van gelijkheid in de ogen van God, een directe 

weerlegging is van vrouwelijke onderdrukking. Hoewel volgens Drogus binnen 

pinksterdiensten mannelijke dominantie wel degelijk wordt gereproduceerd, ondermijnen 

deze kerken echter ook traditionele hegemonische genderrollen. Dit komt mede door de 

aanwezigheid van vrouwenfuncties in de religieuze ruimte en de gelijkstelling van traditioneel 

vrouwenwerk (Drogus 1997 in Stewart-Gambino en Wilson 1997: 238). 

Ook in de diensten van El Rey de Justicia is er geen sprake van een absolute seksuele 

gelijkheid. Dominee Leonard zag de vrouwelijke oververtegenwoordiging als een logisch 

gevolg van de zwakheid van het vrouwelijk geslacht. Hoewel er volgens hem in de kerk geen 

verschil gemaakt wordt op basis van etnische afkomst, geldt ditzelfde niet voor sekse: 
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Vrouwen hebben het evangelie meer nodig. Er is geen onderscheid  in kleur, maar wel in 

sekse. Vrouwen zijn zwakker dan mannen, meer geneigd om hun emoties te laten spreken. Ze 

zijn meer fragiel. Om deze reden zie je ook meer vrouwen gedurende de diensten dan mannen. 

Wanneer het gezin een lichaam zou zijn, is de man het hoofd, en de overige leden de handen 

die nodig zijn om het hoofd te helpen. Het is dan ook nodig dat het hoofd gehoorzaamd wordt 

binnen de familie. De man is de gids van het gezin.
22

 

 

Ondanks zijn visie dat vrouwelijke kerkgangers de evangelische boodschap meer nodig 

zouden hebben, zocht dominee Leonard gedurende diensten toch vooral de aandacht van zijn 

mannelijke toehoorders, doch deze consequent een minderheid in de kerk vormden. De kerk is 

opgedeeld in drie rijen van zeven banken, waarvan de mannen zich in de rechterrij bevinden. 

Dit heeft tot gevolg dat de dominee voornamelijk op de rechterhelft van het podium te vinden 

was. 

De inferioriteit van het vrouwelijk geslacht werd ook door andere evangelisten 

benoemd, het feit dat eenieder van hetzelfde bloed van Christus is ten spijt. Vaak werd hierbij 

de emotionele gevoeligheid van vrouwen als bewijs geleverd. Bid- en zangsessies gedurende 

kerkdiensten zijn vaak zo emotioneel, dat veel vrouwen het niet droog houden. Antonio 

wijdde dit aan het zwakke karakter van de vrouw. ‘Vrouwen zijn fragieler. Het mannenhart is 

sterker.’
23

 Een opvallend aspect is dat ook veel vrouwelijke informanten de superioriteit van 

mannen erkenden, al benadrukten zij wel dat vrouwelijke fragiliteit ook positieve elementen 

bevat. Luisa verklaarde bijvoorbeeld: ‘Mannen zijn harder. Vrouwen huilen meer, omdat zij 

meer de aanwezigheid van God voelen.’
24

 Pastora
25

 Rosalina legde het als volgt uit: ‘La 

mujer es más frágil [‘De vrouw is fragieler’]. Ze is emotioneler, gevoeliger, zwakker, 

begripvoller, vastberadener. Fragiliteit is dus niet alleen negatief.’
26

 

Hoewel binnen pinksterkerken sprake is van een evangelische herformulering van 

masculiene hegemonie, heeft Drogus (1994) gelijk wanneer zij stelt dat protestantse bekering 

positieve effecten heeft op levens van vrouwen. Vrouwen kunnen binnen de kerk belangrijke 

rollen vervullen, hebben de mogelijkheid om te prediken en zingen, en bezitten zelfs hun 

wekelijkse vrouwendienst. Hoewel de diensten van El Rey de Justicia een androcentrisch 

karakter kennen, bieden zij wel degelijk voordelen aan de vrouwelijke toehoorders, wat ook 
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diens grote aanwezigheid verklaart. In plaats van het nastreven van volledige 

gendergelijkheid, biedt de kerk een uitlaatklep om om te gaan met de problemen waar 

Guatemalteekse vrouwen, indígena’s en ladina’s, dagelijks mee te maken krijgen. 

Huishoudelijke moeilijkheden kunnen worden weggehuild in het gezelschap van andere 

hermanas
27

 en God kan worden gevraagd oplossingen te bieden voor ogenschijnlijk 

onoplosbare situaties. Het evangelisme biedt een krachtige identiteit en een vorm van 

zelfrespect aan diegenen die hier zo dringend naar op zoek zijn.  

Janet, een zelfverklaarde ladina wiens ouders indígena waren, gaf aan dat dankzij het 

evangelisch geloof de duivel haar man verlaten had en zij hierom niet meer geslagen werd. 

Wel ervoer ze nog moeite om ook haar echtgenoot te overtuigen van de juistheid van de 

doctrine van de pinksterkerk.
28

 Voor mannen is het evangelisme dan ook een minder 

aantrekkelijke optie dan voor vrouwen. Het vervangt immers de oplossing die zij voor 

problemen hanteren: drank. Francisca, een 54-jarige vrouw van Kakchiqel afkomst wiens man 

haar en haar dochters verlaten had, concludeerde dan ook dat alcohol y trabajo [‘alcohol en 

werk’] de voornaamste motieven zijn voor een gebrek aan mannelijke vroomheid.
29

 De wijze 

waarop het evangelisme omgaat met alcohol wordt verder toegewijd in het volgende 

hoofdstuk. Nu we een duidelijker beeld hebben van de karakteristieken van de protestantse 

inheemsen in San Alfonso, staat in het volgende hoofdstuk centraal hoe zij hun evangelische 

geloof in de praktijk brengen. 
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5. Hermanos en hermanas 

 

  Het in de praktijk brengen van de evangelische identiteit 

 

 

Wanneer je huilt komt de Heilige Geest tot je. Je let niet op wat er om je heen gebeurt. Je 

maakt verbinding met God en je kan je fouten goedmaken.
 30

 

Eva, evangelische Mam 

 

De diensten van El Rey de Justicia en Restauración Vida Nueva worden gekenmerkt door 

sterke emotionele uitingen van het geloof. Zoals bovenstaand citaat al doet vermoeden, gaan 

religieuze sessies vaak gepaard met een vreugdevol huilen, wat verricht wordt door de 

vrouwelijke kerkleden. Mannen staan gedurende lange gedeelten van de dienst met één of 

twee handen naar de hemel gericht, terwijl zij God bedanken voor al het goeds dat Hij hen 

heeft gebracht. Godsdienst is een facet wat inspeelt op diepe sentimenten en het evangelisme 

vormt dan ook een uiterst cruciaal onderdeel in de levens van protestantse indígena’s in San 

Alfonso. Hierom ga ik in dit hoofdstuk dieper in op de wijze waarop zij vorm geven aan hun 

religieuze identiteit. 

 

5.1 Bekering tot het evangelisme 

 

Er zijn slechts enkele kerkgangers die van kleins af aan protestants zijn opgevoed. Het 

merendeel van de evangelische indígena’s is grootgebracht door katholieke ouders en heeft op 

latere leeftijd de keus gemaakt voor het evangelisme. Evangelische bekering bestaat uit twee 

elementen: de acceptatie van het evangelie en de doop. Nadat iemand de evangelische leer 

aanvaard heeft, duurt het vaak nog minstens een jaar voordat diegene gedoopt wordt.  

De doop vindt plaats in een rivier in de buurt. De dominee dompelt de nieuwe 

gelovige onder water, in het bijzijn van diens vrienden, familie, en andere kerkgenoten. De 

doop wordt beschouwd als een individuele keuze en ouders kunnen niet voor hun kinderen 

beslissen of deze gedoopt worden. Jongere kinderen krijgen slechts een presentatie van het 

geloof. Hierbij vraagt de dominee de zegen van de Heer en ontvangt het kind in kwestie 

cadeautjes of geld van de andere kerkgangers. De doop vindt pas plaats in de tienerjaren, 
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wanneer iemand oud genoeg is om de bewuste keus voor het evangelisme te maken. 

Protestantse indígena’s zijn dan ook kritisch op de katholieke wijze van dopen. Een ieder 

dient immers zelf te beslissen of hij wel of niet God wil accepteren. 

 In de literatuur worden vaak intense sociale transformaties beschouwd als katalysators 

van evangelische bekering (Fischer en Hendrickson 2003: 95; Garrard-Burnett 1998: 119). In 

San Alfonso vormen emotionele gebeurtenissen, zoals ziekte, huwelijk, en dood, dan ook 

belangrijke motieven voor de aanvaarding van het evangelie. Vooral ziekte werd door veel 

protestanten genoemd als een reden voor bekering tot het protestantisme. Zo gaf Jorge aan: 

 

Ik ben evangelisch geworden, omdat ik pijn had in mijn lichaam. De dokters konden me niet 

helpen. Een hele goede dokter in Pana [Panajachel] kon me zelfs niet helpen. Ik kon op een 

gegeven moment zelfs niet lopen. Je hebt problemen waarbij zelfs de beste dokters uit de beste 

landen niets vanaf weten. Alleen God kan dan helpen. Hij is de enige dokter voor mij. 

Wanneer ik nu iets heb ga ik alleen nog maar naar God. Voor Hem ben ik nu ook aan het 

vasten. Sinds maandag voel ik me weer slecht, dus eet ik nu voor drie dagen niets en drink 

enkel puur water.
31

 

 

Problemen met alcohol, persoonlijk ongeluk, en de aanwezigheid van protestantse 

familieleden waren tevens beweegredenen om tot de pinksterkerk toe te treden. De 72-jarige 

Kakchiqel Susana zei bijvoorbeeld: ‘We leefden vroeger een verkeerd leven. We dronken veel 

alcohol, we dansten. Toen heb ik besloten om me te laten dopen.’
32

 

Een aantal protestantse indígena’s kon geen persoonlijke gebeurtenis bedenken die 

leidde tot bekering. Dit was voornamelijk het geval bij mannelijke informanten. Men zei 

enkel protestants te zijn geworden om ‘de juiste interpretatie van de Bijbel te ervaren’
33

, zoals 

dominee Marcos van de kerk van Santa Teresita het omschreef. Zijn mededominee Leonard 

verklaarde dat het een zoektocht naar santidad was, die hem naar de pinksterkerk leidde,
34

 

terwijl zijn vrouw Rosalina aangaf dat de ziekte van hun zoon de oorzaak was voor zijn en 

haar bekering.
35

  

Ook persoonlijke, mondaine bekeringsmotieven werden echter omschreven in 

religieuze termen en informanten zagen hun bekering in eerste instantie als evangelisch, 

christelijk, of spiritueel. We dienen hun bekeringsargumenten te respecteren en evangelische 
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bekering dan ook niet op overmaterialistische wijze te reduceren tot een zoektocht naar betere 

sociaaleconomische omstandigheden. Echter, religie en dus ook het evangelisme kennen wel 

degelijk sociale implicaties, die niet altijd even zichtbaar zijn voor diens volgelingen. Ik wil 

dan ook niet suggereren dat sociale omstandigheden geen rol spelen bij de bekering tot en de 

belevenis van de pinkstergemeente, want dit is altijd het geval. Wel dient er te worden 

stilgestaan bij het feit dat evangelische volgelingen het concept van bekering in eerste 

instantie benaderen als een religieus fenomeen. Het spirituele, apolitieke karakter van het 

protestantisme in Guatemala is volgens David Stoll (1990: 314) zelfs de voornaamste reden 

voor het succes van evangelische kerken. De verbetering van levenskwaliteit ontstaat immers 

al uit een enkele bekering. 

 

5.2 Reguliere diensten 

 

De cultos, oftewel kerkdiensten, van El Rey de Justicia en Restauración Vida Nueva vinden 

iedere dag plaats. Niet alle evangelische kerken hanteren echter dit gebruik. Twee van mijn 

informanten bezochten de kerk Evangelio Completo in San Martín Zapotitlán, waar slechts 

driemaal per week de gemeenschap bij elkaar komt. Mening kerkganger in San Alfonso stelde 

echter dat dagelijks kerkbezoek van groot belang is, aangezien de Bijbel dit zo dicteert. In de 

praktijk waren er echter maar een paar leden die het kunnen opbrengen om iedere avond in de 

kerkbanken plaats te nemen. Dominee Leonard vertelde me dat zijn gemeenschap ruim tachtig 

leden telt, maar dat er vaak maar veertig mensen zitten. Ik heb ook een aantal diensten 

bezocht waarbij dit getal met nog eens tien leden lager lag. Wanneer ik mensen vroeg waarom 

zij niet bij de diensten aanwezig waren, ontving ik vaak antwoorden gerelateerd aan arbeid, 

ziekte, of vermoeidheid. 

Om tegemoet te komen aan de werkschema’s van de kerkgangers, hebben diensten 

vaak een officiële starttijd van zes uur ’s avonds. Het is echter gebruikelijk dat ze een half uur 

later beginnen en ook gedurende de dienst komen er nog mensen binnendruppelen. In El Rey 

de Justicia staat de dienst drie dagen per week in het teken van een bepaalde sociale groep, te 

weten jóvenes [‘jongeren’], caballeros [‘heren’], en damas [‘dames’]. Gedurende die diensten 

mogen slechts leden van de respectievelijke groepen het gebed verzorgen of de zang leiden. 

De dominee staat echter buiten dit reglement en houdt ook dan zijn dagelijkse preek, die hij 

voorbereid wanneer de rest van de gemeente aan het zingen is. Het lukt hem niet dit overdag 

te doen, omdat hij dan aan het werk is in de steenhouwerij. De functie van dominee brengt 

namelijk weinig economische voordelen met zich mee. Het welvaartsniveau van de familie 
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van de pastor staat dan ook op gelijke voet met dat van de overige huishoudens in San 

Alfonso. 

De preek, evangelische liedjes, en gebeden zijn de drie hoofdingrediënten van een 

doorsnee dienst. Gedurende de preek legt de dominee aan de hand van verschillende 

Bijbelpassages uit, hoe een goede christen zich hoort over te geven aan God. De liedjes lijken 

qua vorm en inhoud sterk op elkaar en worden begeleid door elektronisch ondersteunde 

muziek en het geklap en gezang van de gemeente. Op dezelfde muziekakkoorden worden 

verschillende liedteksten gezongen, zoals el evangelio es poder de Dios
36

 en lléname con Tu 

poder
37

. Hierdoor is de gemeente vaak drie kwartier lang al staand onafgebroken aan het 

zingen. De liedjes gaan vaak over in gebed, waarin iedereen door elkaar heen de Heer bedankt 

voor datgene wat Hij gegeven heeft. Aan het eind van de dienst knielen mensen bij het altaar 

en bidt de dominee voor hen en hun problemen, terwijl hij hun hoofden hartstochtelijk 

aanraakt met zijn hand.  

Binnen het kerkgebouw van El Rey de Justicia dragen vrouwen en mannen de kleding 

die voor hun sekse geschikt wordt geacht. Vrouwen zijn gekleed in een nette jurk en een 

tapado, een witte hoofddoek, die door hen wordt omschreven als een ‘teken van heiligheid’. 

Mannen dragen vaak een gekleurd overhemd of polo, met daaronder een nette broek en 

bijpassende schoenen. Ook moeten vrouwen lang haar dragen en dat van mannen dient kort te 

zijn. Beiden seksen zitten gescheiden, omdat, zoals Susana me aangaf, ‘ze anders hun 

aandacht niet bij God zouden hebben.’
38

 Deze scheiding van seksen en de tapado zijn echter 

geen onderdeel van de diensten van Restauración Vida Nueva, maar voor het overige 

verschillen de diensten van beide kerken niet sterk wat inhoud betreft. Tot slot vallen 

diegenen die zich als indígena identificeren niet op, zowel niet qua kleding als qua fenotype 

kenmerken. Ik ben in El Rey de Justicia slechts een viertal vrouwen tegengekomen dat corte 

draagt en dit aantal ligt niet veel hoger in de kerk van Santa Teresita. 

Sandstrom (2001: 269) stelt dat protestantisme erg aantrekkelijk is voor indígena’s, 

vanwege diens spirituele en dramatische karakter, wat sterk overeenkomt met traditionele 

geloofsrituelen. Binnen de kerk van El Rey de Justicia is een intense belevenis van het geloof 

echter niet het monopolie van Maya’s en de gehele gemeenschap was bezig met de omarming 

van evangelische spiritualiteit. Diensten staan verder vooral in het teken van persoonlijke 

verlossing en hebben een opvallend apolitieke inslag. Sociale problemen binnen de 
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Guatemalteekse samenleving worden nauwelijks behandeld en diensten zijn gecentraliseerd 

rondom het thema hoe je als een goede christen dient te leven. Evangelische kerken zijn dan 

ook autochtoon opererende instellingen (Stoll 1990; Stewart-Gambino en Wilson 1997) en 

geen negatieve krachten die macht wegnemen van de armen (Lalive d’Epinay 1969; Vickers 

1981). 

Een aantal katholieken in San Alfonso zag de pinksterkerk echter als een middel om 

geld af te pakken van diens leden. Iedereen moet immers een diezmo, tien procent van het 

inkomen dat een ieder verdient, afstaan aan de kerk. Desalniettemin, de economische macht 

van de pinksterkerk in San Alfonso is beperkt. Verschillende evangelisten stelden dat niet 

iedereen de diezmo nakomt. Met het binnenkomende geld worden de door de kerk gemaakte 

kosten betaald. Te denken valt hierbij aan het onderhoud en de versiering van het gebouw, 

maar ook aan bijvoorbeeld de benzinekosten van de dominee. Iedere dinsdag en zondag, maar 

ook gedurende speciale diensten, haalt hij met zijn pick-uptruck de leden uit andere dorpen op 

om de cultos bij te wonen, waarbij hij ze na afloop weer thuis brengt. Verder gaat er 

gedurende iedere kerkdienst een mandje rond, waarin een ieder door middel van de ofrenda 

[‘offer’] vrijwillig geld kan schenken aan de kerk. Janet zei hierover: ‘Alleen wanneer je iets 

kan afstaan, wordt dat van je verwacht. Ik geef alleen wanneer ik iets heb. Zoals gister, toen 

de dominee geld vroeg voor zijn reis naar Xela [Quetzaltenango], gaf ik drie quetzales
39

.’
40

 

 

5.3 Speciale diensten 

 

De gemeente bezoekt minimaal één keer per week een dienst in een nabijgelegen dorp. Een 

dergelijk bezoek wordt omschreven met de uitdrukking ir de campaña [‘op campagne gaan’]. 

Deze diensten zijn qua inhoud in principe hetzelfde als reguliere diensten, met het verschil dat 

ze vaak een uur langer duren, wat komt door het uitgebreidere zanggedeelte. Tevens zijn er af 

en toe diensten bij mensen thuis. Huisdiensten worden vaak gebruikt voor speciale 

gelegenheden, bijvoorbeeld om een nieuw lid in de gemeenschap te verwelkomen of om een 

kind het evangelische geloof te presenteren. Ook verjaardagen worden gevierd gedurende 

huisdiensten, al kunnen deze tevens plaatsvinden binnen de houten palen van de kerk. Ook 

vrienden en familie die niet lid zijn van de kerk of zelfs niet-evangelisch zijn, worden hierbij 
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uitgenodigd en door middel van cadeaus en zang wordt de jarige in het zonnetje gezet.
41

 In 

plaats van het vieren van de dagen der heiligen, zijn het de verjaardagen van de leden die 

bepaalde kerkdiensten een speciaal karakter geven. Onder katholieken en niet-gelovigen 

worden om financiële redenen verjaardagen zeer schaars en enkel bij kleine kinderen gevierd. 

Het individu neemt dan ook een zeer belangrijke plaats in binnen de evangelische kerk. 

 

5.4 De evangelische identiteit buiten de kerk  

 

Hoewel het protestantisme gedurende kerkdiensten het duidelijkst zichtbaar is, stelden alle 

evangelische indígena’s dat het geloof even belangrijk is in de andere aspecten van hun 

levens. Het evangelie dient immers overal verspreid te worden en uit sommige huizen hoor je 

dan ook de evangelische muziek luid uit de glasloze ramen knallen. Kleding vormt ook  

gedurende het dagelijks leven een belangrijke identiteitsmarkeerder. Vrouwen mogen overdag 

enkel een rok of een jurk dragen, omdat de broek als onvrouwelijk beschouwd wordt. De 

tijdens de diensten gebruikelijke tapado, wordt in het dagelijks leven echter nauwelijks 

gedragen. Kleding is overigens niet bij iedere evangelische congregatie een belangrijk 

onderdeel van de geloofsbelijdenis. In de kerk van Evangelio Completo te San Martín, 

waarvan ik de leden Sandra en Sara geïnterviewd heb, mag een ieder dragen wat hij of zij wil. 

Sandra vertelde me: ‘Wat je als een goede gelovige kwalificeert is niet la ropa [‘de kleding’], 

maar el corazón [‘het hart’].’
42

 

De dominee en diens vrouw gaan bij huizen langs om met mensen over het evangelie 

te praten: hablar el evangelio. Ook hierbij is sprake van verdeling op basis van sociale groep. 

Zo bezoekt de pastora de vrouwen, terwijl jongeren bezocht worden door leeftijdsgenoten. 

Wanneer iemand ziek is of hulp nodig heeft, wordt deze geboden door de dominee en diens 

vrouw. Velen zijn ook bekeerd, omdat zij in tijd van ziekte bezocht werden door de dominee, 

wat volgens hen de nodige positieve gevolgen met zich had meegebracht. El Rey de Justicia 

kent ook buitenkerkelijke activiteiten. Zo is er de Concilio Feminil, de Vrouwelijke 

Verzoening, die gericht is op activiteiten met de evangelische vrouwen. Ze maken 

bijvoorbeeld tamales, die ze vervolgens voor de kerk verkopen. 
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Het evangelisme komt buiten de kerk tevens tot uiting in het gebruik van taal. De in de 

kerk gebruikelijke roepnamen hermano en hermana worden ook in het dagelijks leven 

gehanteerd en vormen een praktisch instrument om de grenzen tussen de in- en outgroup te 

verduidelijken. Verder is het gebruik van alcohol niet toegestaan voor de pinksterleden. Ik heb 

ook niemand zien drinken, noch horen toegeven een zwak voor alcoholische dranken te 

hebben. June Nash (2007: 628-629) stelt dat in Chiapas alcoholmisbruik heeft bijgedragen aan 

de groei van het aldaar aanwezige evangelisme. Ook in San Alfonso waren 

bekeringsargumenten op alcohol gebaseerd en een aantal evangelisten had ook goede reden 

om tegen het gebruik van likeur te zijn. Antonieta, een oude K’iche’ vrouw die immer in 

traditionele kledij en op blote voeten de diensten bezocht, vertelde me: ‘Ik drink niet. Ik ben 

tegen chupar. Mijn zoon is eraan overleden. Hij dronk teveel.’
43

 

Verschillende kerkleden suggereerden dat er wel anderen waren die zich wel eens aan 

de fles vergrepen. Over het algemeen is het gebruik of laten staan van drank, wel een 

duidelijk verschil tussen de evangelische en overige mannen in San Alfonso. Niet-

evangelisten beëindigen bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd met het nuttigen van rum. Om 

deze reden hanteren de leden van El Rey de Justicia een verbod op voetbal,
44

 want, zoals 

Francisca het uitlegde, ‘Als ze winnen gaan ze drinken en als ze verliezen gaan ze ook 

drinken.’
45

 

De evangelische identiteit ontstaat dus zowel door dat wat men wel is: hermanos, 

gelovigen, gelijken, als door dat wat men niet is: alcoholisten, heidenen, personen die 

ongepaste kleding dragen. Evangelisten in San Alfonso brengen hun identiteit in de praktijk 

door zich te gedragen naar de sociale normen en zich niet te zondigen aan datgene wat als 

immoreel of heidens wordt beschouwd. Hun normatieve stelsel verduidelijkt wie bij de eigen 

groep hoort en legt de basis voor de wijze waarop evangelisten zowel binnen als buiten het 

kerkgebouw uiting en kleur geven aan hun religieuze identiteit. Hierop volgend wordt 

getoond hoe deze identiteit gecombineerd wordt met de constructie van inheemse etniciteit en 

wordt er laten zien hoe protestanten in San Alfonso aan beide concepten op verschillende 

manieren betekenis toekennen. 
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 Zelf had ik een aantal keer met Fernando gevoetbald, de 14-jarige drummer van de kerkband van El Rey de 
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6. ‘Ik ben meer indígena dan hij, want ik spreek mijn taal nog’ 

 

  De definiëring van inheemse identiteit 

 

 

Mijn cultuur is Guatemalteeks. Ik voel me ook nog wel een beetje indígena, maar niet veel 

meer. Ik spreek enkel nog Mam met mijn familie, maar verder met niemand. Ik heb geen 

contact met de andere Mam. Mijn man spreekt slechts Spaans, niet de taal van zijn 

grootouders. Ik weet dus niet of hij echt inheems is. Ik ben meer indígena dan hij, want ik 

spreek mijn taal nog.
 46

 

     Marta, evangelische Mam 

 

Marta’s gesloten conceptie van inheemsheid wordt gedeeld door veel andere protestanten in 

San Alfonso. Voor menigeen staat het recht op lidmaatschap van een indígena groep gelijk 

aan een zichtbare expressie van inheemse cultuur. Velen beschouwen zichzelf dan ook als 

ladino, simpelweg omdat zij niet gebruik maken van de taal en kleding van hun ouders of 

grootouders. Anderen voelen zich wel inheems, maar zien zichzelf als mindere indígena’s dan 

diegenen die nog wel een Maya taal machtig zijn, zoals de katholieke Mam in het dorp. 

Hieronder laat ik zien hoe evangelisten in San Alfonso hun inheemse identiteit definiëren 

wanneer inheemsheid niet langer het voornaaste instrument is voor sociale organisatie, maar 

deze rol vervuld wordt door de pinksterkerk. De academische visie dat protestantse kerken 

sentimenten van belonging opwekken (Annis 1987; Stewart-Gambino 1997; Fischer en 

Hendrickson 2003: 95), komt in het pluri-etnische landschap van San Alfonso duidelijk naar 

voren. Ook vestig ik aandacht op de protestantse indígena’s die nog wel een Maya taal 

machtig zijn en de wijze waarop de sociale context van San Alfonso van invloed is op hun 

identiteitsformatie.  

 

6.1 De evangelische belevenis van inheemsheid 

 

De afwezigheid van duidelijke uitingsvormen van wat beschouwd wordt als inheemsheid, 

gaat bij veel evangelisten in San Alfonso gepaard met een lagere interesse in Maya cultuur. 

Indígena-zijn is bij hen niet verbonden met diepgewortelde sentimenten van etnische trots en 
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men hecht minder waarde aan de inheemse identiteit, dan aan het evangelisch geloof. Interne 

verschillen tussen de verschillende indígena groepen zijn binnen de protestantse gemeenschap 

dan ook van ondergeschikt belang. Een aantal protestanten wist niet meer welke taal hun 

ouders spraken en er werd weinig onderscheid gemaakt tussen K’iche’ en Kakchiqel. Zo 

stelde dominee Leonard dat hij van K’iche’ afkomst was,
47

 terwijl zijn moeder en zus 

claimden Kakchiqel te zijn.
48

 Zijn zus Francisca wijdde dit misverstand aan het gebrek aan 

educatie van haar broer.
49

 Ikzelf ondervond daarnaast, dat Leonard weinig interesse toonde in 

zijn inheemsheid. Hij voelde zich bovenal Guatemalteeks en evangelisch en hechtte niet veel 

waarde aan Maya cultuur.
50

 

Een gebrek aan culturele interesse verklaart echter niet volledig de fluïditeit tussen de 

K’iche’ en Kakchiqel identiteiten. Ook binnen de familie van mijn informanten Jorge en zijn 

dochter Luisa, zag men geen verschil tussen K’iche’ en Kakchiqel cultuur en stelde men dat 

beide groepen dezelfde taal spraken.
51

 Bij hen kon dit echter niet gerelateerd worden aan een 

laag Maya bewustzijn. Allen waren zeer trots op hun wortels als Maya’s en intensief bezig 

met de uitdraging van hun inheemsheid. Marisol, de echtgenote van Jorge, sprak zelfs alleen 

haar traditionele taal, hoewel ze Spaans wel kon verstaan. Lisa, een Mam vrouw van de 

organisatie Saq’ Jal, legde deze samenvoeging van Maya identiteiten als volgt uit. ‘Ze zijn 

niet geschoold en weten niet beter. Vroeger hadden de talen geen namen. Het waren lenguas, 

geen idiomas.
52

 Er waren geen talen. Iedereen sprak wat ie sprak met zijn familie en wist niet 

beter.’
53

 

 De wijze waarop Jorge en Luisa een inheemse taal spreken, heeft echter geen 

betrekking op de meerderheid van de evangelische Maya’s. Hoewel veel mensen van indígena 

afkomst zijn, spreekt slechts een minderheid nog een Maya taal. Velen stelden de talen wel 

mooi te vinden, maar toonden vaak een grotere interesse in het leren van Engels, wat zij als 

een functionelere taal zagen. Degenen die nog wel het K’iche’, Kakchiqel, of zelfs Mam 

machtig waren, beschouwden deze talen echter wel als een belangrijk onderdeel van hun 

cultuur, hoewel zij deze niet altijd hanteren wanneer zij met familieleden praten. De 

tweetalige evangelisten hebben grote moeite om hun kinderen de traditionele taal te leren. Ze 

zijn zich bewust van de macht en utiliteit van het Spaans in Retalhuleu en verkiezen 
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conversatie in deze taal boven bijvoorbeeld het K’iche’. Zoals Patricia het treffend zei: ‘Het is 

moeilijk om ze het K’iche’ te leren. Bijna iedereen hier spreekt castellano [‘Spaans’]. Op 

school ook.’
54

 Dominee Marcos van Restauración Vida Nueva spreekt enkel nog K’iche’ met 

zijn moeder en andere ouderen. ‘Het merendeel van mijn familie spreekt Spaans en ook in de 

kerk spreek ik alleen Spaans.’
55

 

 Een ander kenmerk dat de bevolking van San Alfonso belangrijk acht aan inheemse 

cultuur is de traditionele kleding van vrouwen. Barbara, een ladina uit de kerk van Santa 

Teresita, vond dat enkel de vrouwen die traje droegen indígena’s waren.
56

 Aan de hand van 

deze gesloten conceptie van inheemsheid, concludeerde zij dan ook dat er slechts één 

indígena was in haar kerk.
57

 

Er zijn in San Alfonso dan ook slechts nog enkele protestantse vrouwen die traje 

dragen. Kleding is voor veel vrouwen wel een belangrijke identiteitsmarkeerder, maar eerder 

in relatie tot God dan tot hun Mayaness. Maya kleding wordt over het algemeen wel als mooi 

beschouwd, maar men ziet het niet als een essentieel onderdeel van de eigen cultuur. 

Vrouwen die wel deze kleding dragen hechten hier echter veel waarde aan en zien het als een 

belangrijk onderdeel van de eigen inheemse identiteit. De traje-dragende evangelist Eva was 

zeer kritisch op vrouwen die niet meer traditionele kledij droegen. ‘Zij schamen zich voor hun 

cultuur. Maar God heeft geen voorkeur voor kleding. Je moet in de kerk slechts een rok of 

jurk dragen, maar dat kan ook met traje.’
58

 

De expressie van Maya cultuur onder protestanten staat in schril contrast met die van 

katholieken. Veel katholieke Mam hanteren als middel van informele conversatie nog immer 

hun traditionele taal. Oudere Mam spreken vaak gebrekkig Spaans en zelfs tegen jonge 

kinderen wordt nog veelvuldig in het Mam gepraat. Bij de jongste generatie is de dominantie 

van de Spaanse taal echter al wel merkbaar en zij praten dan ook voornamelijk in het Spaans 

naar hun ouders terug. Veel Mam hechten in tegenstelling tot de evangelische indígena’s een 

grotere waarde aan Maya cultuur dan aan christelijke geloofspraktijken. Een groot aantal 

Mam vrouwen draagt ook nog immer corte. Deze is vaak afkomstig uit andere regio’s dan 

Huehuetenango, omdat de vrouwen hun oorspronkelijke kleding weg hebben gedaan uit angst 

voor racistisch geweld van het Guatemalteekse staatsleger. Ook jongere vrouwen dragen 
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corte, hoewel sommigen dit nalaten vanwege economische motieven.
59

 Traje vormt nog altijd 

een belangrijk onderdeel van de Maya identiteit en ook jonge vrouwen hebben kennis van 

weeftechnieken. 

Taal en kleding zijn in San Alfonso de meest zichtbare uitingsvormen van 

inheemsheid. Binnen de academische wereld wordt Maya etniciteit echter ook geassocieerd 

met andere identiteitsmarkeerders. Auteurs benadrukken vaak het spirituele karakter van 

Maya cultuur (Wilson 1995; Sandstrom 2001: 269), maar zoals ik in het vorige hoofdstuk al 

aangaf is spiritualiteit in San Alfonso niet verbonden met enkel één etnische groep. Maya 

ceremonies zijn wel etnisch omlijnd, al worden deze streng verworpen door evangelisten. Dit 

zal ik verder behandelen in Hoofdstuk 8. Hawkins (1984) beschouwt verder een apolitieke 

houding, een communaal bestaan met weinig externe sociale contacten, en een hoog 

arbeidsethos, als belangrijke concepten gerelateerd aan inheemse identiteit. Hoewel dergelijke 

kenmerken binnen de context van San Alfonso zeker niet irrelevant zijn, zijn deze noch het 

monopolie van indígena’s, noch van ladino’s. 

 

6.2 De zoektocht naar een nieuwe identiteit 

 

De grote contrasten in inheemse cultuurbelevenis tussen protestanten en katholieken waren 

ook zichtbaar voor mijn informanten en sommige katholieken stelden dat er een negatieve 

relatie aanwezig was tussen het evangelisme en Maya cultuur. Op het eerste oog lijkt de 

assumptie dat protestantisme leidt tot deïndigenisering (e.g. Willems 1967; Lalive d’Epinay 

1969), in San Alfonso ook wel degelijk relevant te zijn. Een nadere bestudering van de sociale 

situatie in het dorp toont echter een ander beeld. Hoewel het lijkt dat het protestantisme een 

grote invloed heeft op traditionele culturele gebruiken, is vooral het tegenovergestelde het 

geval. De indígena’s waarvan de inheemse identiteit reeds verzwakt is, zijn meer 

aangetrokken tot de protestantse kerk dan diegenen waarbij inheemsheid nog immer een 

krachtig middel is voor sociale organisatie. 

Bij veel indígena’s die tot de evangelische kerk traden, waren de instrumenten van 

Maya cultuur voorafgaand aan bekering reeds van een relatief lage waarde in vergelijking tot 

bij de Mam. Veel informanten kwamen al vanaf jonge leeftijd veelvuldig in contact met 

ladino’s. Op school werd enkel Spaans gesproken en voor velen was dit ook de taal die men 

                                                 
59

 Traje is duur en het kopen van een volledig handgeweven outfit, huipil [‘blouse’] en corte [‘rok’], kan in de 

honderden euro’s oplopen. Gezien het feit dat niet alle Mam vrouwen over de complete vakkundigheid 

beschikken om de kleding te maken, prefereren er veel om goedkopere kleding te kopen.  



 
39 

vroeger met de ouders sprak. Informanten stelden zelfs dat ook hun ouders enkele jaren 

primair onderwijs hadden gevolgd. Dit was ook het geval bij Susana, de moeder van dominee 

Leonard. ‘Vanaf mijn dertiende ging ik naar school en daar spraken ze alleen maar Spaans. 

Mijn ouders spraken ook alleen Kakchiqel met ons. Het was zeer belangrijk dat je Spaans 

kon.’
60

 

Protestantse indígena’s leidden gedurende de oorlog reeds een vrij mobiel leven. 

Families verhuisden vaak in de zoektocht naar werk en inheemse identiteit raakte zo 

losgekoppeld van het dorpsleven en speelde geen belangrijke rol meer in het onderhoud van 

sociale relaties. Veel contact met en sociaaleconomische afhankelijkheid van ladino’s leidde 

tot een verminderde expressie van inheemse cultuur: een ondercommunicatie van etniciteit 

(Eriksen 2002: 32). Rosalina legde het als volgt uit: 

 

Op mijn elfde verliet ik La Quina El Palmar [finca in Quetzaltenango], om in Guatemala [-

stad] huishoudelijk werk te gaan doen. Vanaf mijn dertiende woonde ik weer in 

Quetzaltenango, in Santa María de Jesús. Door mijn werk leefde ik tussen ladino’s. Ik kan 

geen Kakchiqel meer, doordat ik meer contact had met ladino’s dan met Kakchiqel. Ik heb 

altijd voor ladino huisbazen in het huishouden gewerkt. Zij corrigeerden en verbeterden mijn 

Spaans.
61

  

 

Vanwege de geringe sociale waarde van hun inheemse identiteit in San Alfonso, hadden deze 

indígena’s behoefte aan gemeenschappelijke delers en nieuwe instrumenten van sociale 

organisatie. Dit vonden zij in de protestantse kerk. Zij hadden een krachtige identiteit nodig 

en troffen deze aan in de strenge leefregels van de pinkstergemeente. De verzwakte 

mechanismen van etniciteit boden zo de ruimte voor het ontstaan van een overkoepelende 

evangelische identiteit, beladen met emotionele betekenis. De grenzeloze affectie die sociale 

entiteiten bij mensen kunnen oproepen, heeft dan ook niet alleen betrekking op naties 

(Anderson 1983) en etnische groepen (Wilson 1995: 12), maar ook op religieuze 

gemeenschappen. Het feit dat deze affectie ten dele viel aan juist de evangelische en niet de 

katholiek charismatische kerk, komt omdat de laatstgenoemde niet de eenheid en strikte 

identiteit verleende die het evangelisme wel bood. Veel protestanten zijn dan ook streng in de 

verwerping van de losbandigheid van hun katholieke medebewoners. Juana, de dochter van 

Francisca gaf aan: ‘Ze zijn vrijer in hun geloof. Daar zitten mannen met lang haar en vrouwen 
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met broeken. Zo staat het niet in de Bijbel. Vrouwen mogen geen broek dragen, ook niet 

buiten de kerk.’
62

 

De Mam die zich in Retalhuleu vestigden, kwamen allemaal uit dezelfde gemeente in 

Huehuetenango, San Ildefonso Ixtahuacán. Toen zij aankwamen in San Alfonso was etniciteit 

voor hen nog immer een succesvol middel om familie- en vriendschapsrelaties mee te 

onderhouden. Het evangelisme bood voor hen dan ook minder aantrekkingskracht, aangezien 

zij al de beschikking hadden over een identiteit die succesvol bleek bij de organisatie van 

sociale relaties. Evangelisten konden niet terugvallen op Maya etniciteit. Etniciteit impliceert 

immers een gedeelde afkomst, een gevoel van biologisch verwantschap (Fischer en 

Hendrickson 2003: 100). De evangelische indígena’s in San Alfonso komen echter uit 

verschillende gebieden en een notie van gedeelde etnische wortels is voor hen niet een zeer 

realistische. Rosalina vertelde me dat dit dan ook de reden was waarom de Mam niet tot het 

protestantisme traden: ‘Er was meer eenheid bij hen toen ze hier aankwamen. Wij kwamen 

allemaal van verschillende plekken. Het is voor hen moeilijker om [van religie] te 

veranderen.’
63

 Deze scherpzinnige opmerking sluit aan bij eerder sociaal wetenschappelijk 

onderzoek, waaruit bleek dat het evangelisme het meest attractief is voor diegenen zonder 

uitgebreid sociaal netwerk in de nieuwe leefcontext na migratie (Roberts 1968: 758; Richards 

en Roberts 1998: 4; Vasquez 1999: 624). 

De grotere expressie van Maya cultuur onder de Mam heeft zijn wortels in het 

rumoerige verleden van deze groep. In tegenstelling tot de zuidelijke indígena’s leidden de 

Mam vroeger in Huehuetenango een vrij autochtoon leven, zonder grote invloed van ladino 

cultuur. Mam vertelden dat men in San Ildefonso niet naar school ging, er weinig Spaans 

gesproken werd, en sociaal contact voornamelijk plaatsvond met leden van de eigen etnische 

groep. Verschillende Mam zeiden dat ook de oorlog een rol heeft gespeeld in de creatie van 

het huidige culturele bewustzijn. Discriminatie in Chiapas zorgde ervoor dat men 

voornamelijk op leden van de eigen etnische groep was aangewezen. Mam mannen werkten 

gezamenlijk op dezelfde fincas en hadden zo voornamelijk ingroup-contact. Hun vrouwen 

weefden om extra geld binnen te krijgen. De Mam Teresa stelde hier het volgende over: ‘Hun 

[de evangelische] vrouwen kunnen niet naaien, want zij hoefden dit niet te doen om te 

overleven.’
64
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De evangelische K’iche’ en Kakchiqel gaven me vaak aan niet veel van de oorlog te 

hebben gemerkt. Francisca vertelde over de situatie in het district Retalhuleu: 

 

Er waren hier wel guerrillastrijders, maar die waren  goed voor ons. Het leger trouwens ook. 

Er was geen slechte groep voor arme mensen. Alleen voor de rijken. De guerrilla was namelijk 

tegen de rijken. Wij hebben hier niet geleden.
65

 

 

De oorlog speelt bij de Mam daarentegen nog immer een grote rol in de belevenis van het 

heden. De uitmoording van familieleden en het geestelijk en seksueel geweld wat zij hebben 

moeten ondergaan gedurende de jaren tachtig, maakt het voor veel van hen moeilijk om het 

evangelische principe van perdonar te accepteren.
66

  

In haar studie naar evangelische Ixil in Santa María Nebaj, trof Philpot-Munson (2009: 

47) wel vergevingsgezinheid aan onder slachtoffers van de burgeroorlog. Volgens haar is deze 

vergeving een manier om slopende emoties als woede en angst te overwinnen (Philpot-

Munson 2009: 52). Deze strategie ben ik in San Alfonso onder de Mam echter niet 

tegengekomen. Ook Eva en Sandra, twee evangelische Mam vrouwen, stonden kritisch 

tegenover de vergevingsgezindheid van hun medeprotestanten.
67

 Sandra stelde getergd: ‘Ze 

liegen als ze zeggen dat ze [de protestanten] bijvoorbeeld de moordenaar van hun kind zouden 

vergeven. Niemand vergeeft zoiets.’
68

 De overige protestantse indígena’s vonden echter dat 

wanneer zij spijt hadden van hun daden, alle moordenaars van de oorlog vergeven dienden te 

worden. 

 

6.3 De andere inheemse protestanten 

 

Hoewel lager in aantal, zijn er een nog immer een paar protestantse gezinnen die op meer 

opvallende wijze uiting geven aan hun Maya etniciteit. Deze indígena’s komen oorspronkelijk 

uit de districten Quetzaltenango en Totonicapán en zijn de trotse bezitters van de aldaar 

aanwezige kleding en K’iche’ dialecten. Hun specifieke Maya identiteiten hadden in San 

Alfonso echter onvoldoende utiliteit om sociaal geïntegreerd te raken in het dorpsleven. 
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Weinig mensen in de gemeente San Martín Zapotitlán spreken K’iche’ en in tegenstelling tot 

de Mam konden deze gezinnen niet terugvallen op hun etniciteit voor het behoud van sociale 

contacten. Sociale organisatie onder deze indígena’s werd gefaciliteerd door middel van 

bekering tot het protestantisme, wat leidde tot het bezit van multipele identiteiten. Maya’s als 

Luisa, Patricia, en Antonieta hechten zowel veel belang aan hun inheemsheid als aan de 

belijdenis van het christelijk geloof. Een combinatie die ontbreekt bij zowel veel protestantse 

indígena’s als een groot deel van de katholieke Mam. 

  Deze evangelische indígena’s stelden dat hun evangelische bekering weinig invloed 

had op hun etnische identificatie. De aanwezigheid en acceptatie van deze andere indígena’s 

in de pinksterkerk, bewijst eens te meer dat bekering tot het protestantisme niet leidt tot een 

sterke verandering in concepties van inheemse cultuur. Zowel de dominees als de kerkleden 

gaven aan geen moeite te hebben met culturele uitingen van de volgens hen más puros 

indígena’s.
69

 Protestantisme stimuleert echter wel de afwijzing van religieuze gebruiken, zoals 

de Maya ceremonies en het gebruik van imágenes. Hoewel dit beschouwd kan worden als een 

verwerping van inheemse cultuur, is hier ook sprake van religieuze kritiek gebaseerd op 

evangelische normativiteit. Veel informanten stelden dat God het ‘aanbidden van 

afbeeldingen’ en ‘andere Goden’ nou eenmaal verbood. Wanneer ik hen vroeg of de 

ceremonies niet een belangrijk onderdeel zijn van de Maya cultuur, werd mij verteld dat God 

daarboven staat. Anderen zeiden dat het slechts de cultuur is van de katholíeke Maya’s, wat 

eens te meer het heterogene karakter van Maya identiteit toont, iets waar binnen de 

academische wereld reeds veelvuldig op gewezen is (Warren 1998; Little 2004; Samson 

2007). 

Bij het ontdekken van regelmatigheden in culturele systemen, is het dan ook altijd van 

belang het pluriforme karakter van identiteit in oogschouw te nemen. Mensen hebben 

individuele motieven gedurende hun constructie van identiteit en de wijze waarop iemand 

uiting geeft aan diens inheemsheid hangt dan ook samen met persoonlijke geschiedenis. Zo 

zijn er protestanten die de inheemse talen niet meer machtig zijn, simpelweg omdat diens 

ouders deze niet hebben doorgegeven, terwijl hier bij anderen wel sprake van is geweest. In 

beide gevallen bleek de inheemse identiteit echter onvoldoende voor het onderhouden van 

sociale relaties van reciprociteit, een fundamenteel principe in een kleinschalige, arme 

gemeenschap als San Alfonso. De Mam, die bij aankomst sterker georganiseerd waren, 
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konden wel terugvallen op hun etnische identiteit  voor het behoud van sociale relaties. Voor 

hen was het dan ook minder nodig om het evangelie te accepteren. De overige bewoners 

kenden wel deze behoefte en creëerden een overkoepelende religieuze identiteit, waarbinnen 

etnische verschillen naar de achtergrond werden geschoven. De wijze waarop binnen dit 

proces indígena protestanten hun inheemse identiteit formeren in relatie tot ladino 

kerkgenoten, is het thema van het volgende hoofdstuk. 
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7. ‘Alles is gelijk, op ieder gebied’ 

 

  De constructie van inheemse identiteit in relatie tot ladino’s 

 

 

Door de liefde van God zijn de kerkleden verenigd. We zijn vrienden geworden. De kerk heeft 

geholpen om mensen van verschillende dialecten bijeen te brengen. Todo es igual, en todos 

los lugares [‘Alles is gelijk, op ieder gebied’].
 70

 

    Francisca, evangelische Kakchiqel 

 

De rigide scheiding tussen ladino’s en indígena’s, die zo vaak aan de Guatemalteekse 

samenleving wordt toegekend (e.g. Hawkins 1984; Annis 1987), speelde een beperkte rol 

binnen sociale relaties in El Rey de Justicia. Het evangelie is immers voor iedereen en 

etniciteit heeft geen noemenswaardige betekenis binnen kerkdiensten. In dit hoofdstuk wordt 

het egalitaire karakter van de pinksterkerk van San Alfonso nader toegelicht en verduidelijkt 

hoe dit egalitarisme een rol speelt in de wijze waarop protestantse indígena’s hun inheemse 

identiteit construeren. 

 

7.1 Interetnische relaties binnen de evangelische gemeenschap 

 

In zowel de kerk van El Rey de Justicia als Restauración Vida Nueva lijken indígena’s een 

minderheid te vormen. Het exacte aandeel is echter moeilijk meetbaar en tevens niet aan de 

antropoloog om te bepalen. De termen ladino en indígena hebben voor de leden van de kerken 

geen significante betekenis en zijn onderhevig aan een sterke flexibiliteit. Protestanten uit San 

Alfonso die zichzelf als indígena zien, worden niet altijd zo beoordeeld door 

medekerkgenoten en men kent zich verschillende identiteiten toe op variërende momenten. 

Dit legt eens te meer het situationele, constructionistische karakter van etniciteit in San 

Alfonso bloot. 

 Zoals in het vorige hoofdstuk duidelijk werd, zien veel kerkleden met indígena 

voorouders zichzelf als ladino. Om deze reden is het met betrekking tot fysieke kenmerken 

haast niet vast te stellen wie wel en niet de indígena’s binnen de kerkgemeenschap zijn. 

Zelfidentificatie is dan ook de belangrijkste markeerder van etniciteit (Samson 2007: 93). 
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Antonio beschouwde zichzelf zowel als ladino als indígena. Hij spreekt alleen Spaans en dat 

kwalificeerde hem volgens zichzelf als ladino. Hij is echter ook van Kakchiqel afkomst en 

daardoor voelde hij zich tevens indígena.
71

 Veel informanten schatten het aandeel indígena’s 

in hun kerk dan ook laag in. Degenen die geen uiting geven aan hun inheemsheid werden 

vaak automatisch als ladino’s beschouwd, terwijl deze zich hier in de praktijk niet altijd mee 

associeerden. 

De relatie tussen de verschillende etnische groepen in de kerk is van een vreedzame 

natuur. Evangelisten gaven talloze keren aan, dat iedereen gelijk is in de ogen van God en 

deze gelijkheid komt ook in de praktijk tot uiting. Etnische verschillen worden naar de 

achtergrond geschoven en de kerk biedt een veld van gelijkheid (Eriksen 2002: 28). In dit 

licht stelt Freston (1998: 349), dat het democratische karakter van pinksterkerken, de ruimte 

biedt aan mensen met lage sociale statussen om hoge posities te verwerven (Freston 1998: 

349). Immers, todo es igual. Het is daarom interessant dat in de beide door mij bezochte 

kerken een Maya aan het hoofd staat, terwijl deze etnische categorie binnen de 

Guatemalteekse samenleving de lagere sociale status geniet (e.g. Hawkins 1984; Fischer en 

Hendrickson 2003). De evangelische indígena’s voelden zich over het algemeen dan ook niet 

benadeeld om hun inheemse afkomst. Francisca stelde zelfs dat kinderen die een tweede taal 

begrijpen diegenen die dat niet kunnen hiermee plagen.
72

 Slechts twee vrouwen zeiden 

problemen te ondervinden met ladino’s. Hun visies behandel ik in de volgende paragraaf. 

Normaliter werden ladino’s echter beschouwd als gelijken en men had moeite om de 

culturele verschillen tussen beide groepen aan te duiden. Veel indígena’s spreken immers 

Spaans en veel ladino’s zijn van indígena afkomst. Wanneer er verschillen tussen beide 

groepen werden gevonden, waren deze vaak niet cultureel van aard en kwamen neer op 

afkomst of welvaart. Sommigen beschouwden inheemsheid als een essentialistisch concept, 

wat was doorgegeven via het bloed en wat je niet kon veranderen. Zo beschouwde Carla 

zichzelf als indígena, ondanks het feit dat ze niet wist welke taal haar grootouders spraken. ‘Ik 

ben indígena, por el sangre [‘door het bloed’]. Er zijn hier [in San Alfonso] geen ladino’s. 

Niemand is hier blank met groene ogen.’
73

 Geld werd ook gezien als een verschil tussen beide 

etnische categorieën, al had dit betrekking op de nationale context en niet op het dorpsniveau 

van San Alfonso, waarbinnen geen grote financiële verschillen aanwezig zijn. Om deze reden 

zag Lucas, een niet-indígena, zijn cultuur dan ook niet als ladino, maar als Guatemalteeks. 
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‘Het verschil tussen ladino’s en ons [overige Guatemalteken], is dat zij geld hebben en wij 

niet.’
74

 

 De protestanten maken geen onderscheid tussen indígena en ladino vriendschappen. 

Etniciteit speelt dan ook vaak een beperkte rol bij het uitkiezen van de huwelijkspartner. 

Etnische exogamie tussen evangelisten komt op een grote schaal voor, terwijl dit bij de Mam 

veel minder het geval is. Er is echter wel sprake van een sterke religieuze scheiding binnen 

San Alfonso. De enige evangelist die getrouwd is met iemand van een andere religieuze 

overtuiging is Liliana. Haar man is Santiago, een geloofsleider van traditionele Maya religie. 

Zij zijn echter alleen in het weekend in San Alfonso te vinden en wonen gedurende de week 

in San Miguel Siguila te Quetzaltenango, waar Liliana ook naar de evangelische kerk gaat.
75

 

Dit alles verklaart wellicht de uniciteit van deze relatie. 

 

7.2 De etnische situatie volgens de ‘puros’ indígena’s 

 

De protestanten die actiever zijn in het toekennen van importantie en expressie aan hun Maya 

identiteit, hadden minder problemen met het opnoemen van de culturele verschillen tussen 

indígena’s en ladino’s. Tevens ervoeren zij weinig belemmering in de uitdraging van hun 

inheemse identiteit. Twee inheemse vrouwen op leeftijd zijn weliswaar een stuk minder 

geïntegreerd in de groep dan anderen, maar dit heeft eerder hun leeftijd en gebrekkige Spaans 

ten oorzaak, dan hun inheemse culturele gebruiken. De evangelisten die nog een Maya taal 

machtig zijn, stonden echter wel kritisch tegenover het feit dat medekerkgangers zich ladino 

voelen. Jorge aanschouwde deze ladinisering met weemoed: ‘Ze voelen zich ladino, maar zijn 

eigenlijk puros naturales [‘pure inheemsen’].’
76

 

Ook deze indígena’s kenden echter weinig problemen met ladino’s. De enige die zich 

hier negatief over uitlieten waren Liliana en Eva. Liliana was van hen twee het meest 

uitgesproken. ‘Ladino’s discrimineren. Het zijn racisten.’
77

 Zoals we gezien hebben is ze 

echter afkomstig uit San Miguel Siguila. Haar dorp en kerk bestaan geheel uit indígena’s en 

haar sociale situatie is dan ook een stuk anders, dan die van de evangelische indígena’s uit 

dorpen van de gemeente San Martín Zapotitlán. Eva, die sporadisch diensten in Santa Teresita 

bezoekt, stelde ook dat zij liever met indígena’s omgaat. ‘De ladino’s in mijn kerk voelen zich 
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superieur. Ze roepen wel hermana, maar solo es por los labios, por el corazón no [‘het komt 

alleen uit de mond, niet uit het hart’].’
78

 Eva is dan ook niet zo consequent in haar kerkbezoek als 

andere kerkgangers. Met behulp van dominee Marcos had God haar gered van de dood en het 

evangelisme vervult voornamelijk haar spirituele behoeften, een aspect waar deze christelijke 

stroming dan ook succesvol in blijkt te zijn (Stoll 1990; Sandstrom 2001). Haar sociale 

contacten haalt Eva vooral uit de groep van katholieke Mam. 

 

7.3 De reconstructie van cultuur in een etniciteitarme situatie 

 

De niet-indígena’s stonden positief tegenover inheemse culturele gebruiken. Er bestond alleen 

religieuze kritiek op de Maya ceremonies en het gebruik van afbeeldingen. Lucas, de 

toetsenist van El Rey de Justicia, was zelfs jaloers op de tweetaligheid van indígena’s.
79

 De 

evangelische Maya’s die nog inheemse talen machtig zijn, zijn dan ook vrij om hun inheemse 

identiteit uit te dragen. Protestantisme heeft niet geleid tot een verdwijning van Maya cultuur, 

maar de ‘puurdere’ indígena’s hebben hun culturele gebruiken gereconstrueerd gedurende hun 

toewijding aan het evangelische geloof. 

 De  materialistische visie van Leach (1954: 16 in Eriksen 2002: 36) dat cultuur enkel 

de vorm is van de sociale situatie en gezien mag worden als een historisch incident, schiet 

tekort bij de bestudering van sociale processen in San Alfonso. Hoewel er weinig etnische 

spanning binnen de kerk aanwezig is tussen ladino’s en indígena’s, hanteren ‘actieve’ 

indígena’s nog immer hun traditionele gebruiken. Culturele gebruiken zoals de handhaving 

van het K’iche’ of het dragen van traje, zijn in de kerk dan ook niet zozeer politieke 

instrumenten die gebruikt worden ter versteviging van de eigen etnische grenzen, maar eerder 

onderdelen van persoonlijke levensgeschiedenissen van deze indígena’s, die gevoelens van 

betekenis bieden in de nieuwe leefcontext van San Alfonso. De Barthiaanse visie dat etniciteit 

geconstrueerd wordt in relatie tot de ander (Barth 1969: 18), is echter wel relevant voor mijn 

onderzoekscontext. Het egalitaire karakter van evangelische ideologie vermindert immers de 

andersheid van de andere etnische groep, waardoor de relevantie van etniciteit beperkt is. 

Vriendschap is binnen de religieuze gemeente niet voorbehouden aan een enkele etnische 
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groep. ‘Vriendschap is voor iedereen,’
80

 vertrouwde José, de vijfenzeventig jarige anciano 

van El Rey de Justicia, me toe.
81

 

De kinderen en kleinkinderen van de ‘actieve’ indígena’s zijn echter wel een stuk 

minder actief bezig met de uitdraging van inheemsheid. Soortgelijke dynamische processen 

spelen zich echter ook af bij de jongere generaties katholieken in San Alfonso en dit komt dan 

ook eerder voort uit de macht van de Spaanse taal en ladino cultuur, dan uit de leer van de 

evangelische kerk. Zoals mijn katholieke informant Teresa zei: ‘Het is makkelijker om ladino 

te zijn.’
82

 In het volgende, afsluitende empirische hoofdstuk wordt een verdere vergelijking 

gemaakt met katholieke inheemsen en gekeken hoe deze groep een rol speelt in de 

identiteitsvorming van de protestantse inheemsen. 
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8. ‘Het is enkel een costumbre van hen’  

 

De formatie van inheemse identiteit ten opzichte van niet-

protestantse Maya’s 

 

 

La pintura [‘het schilderen’] is alleen belangrijk voor hen [de katholieken]. Dat zie je in de 

kerk, maar ook tijdens hun ceremonies. Wij gaan ook niet naar die ceremonies. Voor ons is dat 

niet belangrijk. Het is enkel een costumbre [‘gebruik’] van hen.
83

 

    Luisa, evangelische K’iche’/Kakchiqel
84

 

 

Terwijl mijn katholieke informanten Maya ceremonies als een essentieel onderdeel zagen van 

inheemsheid, werd deze notie ambivalent ontvangen door evangelisten. Zo beschouwde Luisa 

de ceremonies enkel als de cultuur van de andere, niet-evangelische indígena’s. Anderen 

zagen dit religieuze gebruik wel als Maya cultuur, maar benadrukten dat deze ondergeschikt 

was aan het christelijk geloof. Jorge, de vader van Luisa, stelde: ‘San Simon
85

 is mijn vergif. 

De Maya priesters zijn demonen. Dit was wellicht een gebruik van de oude Maya’s, maar zo 

heeft Jehová
86

 het niet gewild.
 
God staat dan ook boven de Maya cultuur.’

87
  

Maya cultuur is een pluriform concept. Wat men als inheems beschouwt, verschilt 

immers niet alleen per religieuze stroming, maar ook binnenin diezelfde stromingen. Geheel 

in lijn met Barth’s notie van groepscomplementariteit (Barth 1969: 18), wordt in San Alfonso 

de religieuze ander gebruikt ter bepaling van de eigen identiteit. De wijze waarop katholieke 

indígena’s een rol spelen in de identiteitsconstructie van mijn onderzoeksgroep, wordt in dit 

hoofdstuk uitgelicht. 
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8.1 Interconfessionele relaties tussen indígena’s in San Alfonso 

 

De relatie in het dorp tussen de evangelische en katholieke Maya’s is niet van een vijandige 

aard. Het merendeel van mijn informanten claimde katholieke vrienden en familie te hebben 

en gaf tevens aan hier geen onderscheid tussen te maken. Hoewel de protestantse moraal 

natuurlijk superieur werd bevonden aan diens katholieke equivalent, leken slechts enkelen een 

duidelijke voorkeur uit te dragen voor evangelische familieleden en vrienden. De christelijke 

boodschap van gelijkheid druppelde door in de manier waarop de religieuze ander gezien 

werd. Desalniettemin was er in de praktijk wel degelijk een stratificatie aanwezig tussen beide 

religieuze groepen. Ik ben geen enkel echtpaar tegengekomen dat bestond uit twee actieve 

kerkgangers van beide christelijke stromingen. Wel zijn er een paar protestantse vrouwen van 

wie de echtgenoten geen waarde toekennen aan religie.  

De academische visie dat protestantisme kan leiden tot een afname van eenheid binnen 

inheemse gemeenschappen (Earle 1992; Fischer 2001; Gallaher 2007; Samson 2007), is 

echter minder relevant voor de context van San Alfonso, waar religieuze identificatie sterk 

gerelateerd is aan etnische afkomst. Evangelische indígena’s zijn voornamelijk van K’iche’ en 

Kakchiqel komaf en ik ben maar een paar Mam tegengekomen die geallieerd zijn aan de 

pinksterkerk. Het merendeel van de Mam gaat naar de katholiek charismatische kerk en Mam, 

Maya, en católico zijn termen die in San Alfonso door elkaar worden gebruikt. De 

evangelisten hebben een minder sterke etnische connotatie, al worden zij door de Mam ook 

wel omschreven als ladino’s of espanyoles [‘Spanjaarden’]. Dit laatste verwijst naar de 

veelgehoorde kritiek dat de protestantse indígena’s ladino’s willen zijn en zich schamen voor 

hun inheemse afkomst. Zo zei Isabela, een Mam vrouw uit de organisatie Saq’ Jal:  

 

De evangelisten zijn allemaal espanyoles. Het zijn eigenlijk K’iche’, maar ze willen ladino 

zijn. Zo denken ze dat ze vloeiend Spaans spreken, maar de echte Spanjaarden komen uit 

Spanje. Zij spreken vloeiend Spaans. Hier denken ze alleen dat ze het spreken. De Mam 

spraken vroeger in Huehue [Huehuetenango] alleen maar Mam. Er kwam een keer een man 

die melk wilde, maar wij kenden alleen maar buenos días. Er waren daar weinig ladino’s. Hier 

[in Retalhuleu] spraken ze al Spaans. Ze hadden meer contact met ladino’s.
 88

 

 

Ondanks dergelijk commentaar en een zekere etnisch-religieuze stratificatie, gaat men in San 

Alfonso op vredige wijze met elkaar om. In het kleinschalige dorp is men zich bewust van een 
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zekere inter-afhankelijkheid in het behalen van levensbelangrijke doeleinden. Zo werd de 

beschikking over schoon grondwater voor de gehele gemeenschap, mogelijk gemaakt door de 

inzet van de vrouwenorganisatie Saq’ Jal, die volledig uit katholieke Mam bestaat. De pastora 

Rosalina stelde dan ook: ‘We zijn vrienden. Wanneer wij problemen hebben helpen ze ons, 

wanneer zij problemen hebben helpen wij hen.’
89

 

 

8.2 De protestantse kritiek op niet-evangelische indígena’s 

 

De hoge waarde die inheemse evangelisten in San Alfonso hechten aan hun religie valt terug 

te zien in hun kritiek op katholieke dorpsbewoners. Waar de kritiek van katholieken op 

evangelisten vooral betrekking heeft op het verlies van Maya cultuur, zijn evangelisten vooral 

ontstemd over de religieuze praktijken van katholieken en beoefenaars van Maya ceremonies. 

Dominee Marcos deelde me mee: ‘Vroeger toen ik nog geen protestant was, bezocht ook ik 

geregeld Maya ceremonies. Met de kennis van de Bijbel die ik nu heb weet ik dat ik toen fout 

zat. Het Oude en het Nieuwe Testament verbieden het.’
90

 Het bezoeken van Maya ceremonies 

werd door iedereen stellig ontkent en tevens stelde men dat mede-evangelisten zich hier ook 

nooit zondig aan maken. 

Negatief commentaar op katholieken was voornamelijk op de Bijbel gebaseerd en men 

had weinig problemen met de persoonlijke eigenschappen of cultuur van katholieke Maya’s. 

De katholieken werden zelfs vaak geprezen voor het feit dat zij grondwater voor geheel San 

Alfonso hadden geregeld. Francisca was vol lof over de vrouwenorganisatie van Saq ‘Jal: 

 

Er is voor mij absoluut geen verschil tussen ons en hen. We moeten van elkaar houden. Er zijn 

geen geschillen tussen beide groepen. Toen er een tekort was aan grondwater, heeft de 

organisatie van daarboven de hele gemeenschap geholpen. Ook ons.
91

 

 

Verschillende informanten zeiden dat hun katholieke vrienden, die vooral van buiten San 

Alfonso kwamen, niet genoeg waarde hechtten aan het christelijk geloof. Sommigen werden 

dan ook omschreven als mundanos, ongelovigen. Over ongelovigen was men een stuk minder 

positief. Dominee Marcos zei één niet-christelijke vriend te hebben. ‘Es un hombre malo 
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[‘Het is een slecht mens’]. Hier in Guatemala zijn ze [niet-gelovigen] over het algemeen 

minder aardig. Ze drinken meer alcohol, ze dansen. Ze leven niet volgens de Bijbel.’
92

 

De wijze waarop katholieke indígena’s een rol spelen in de constructie van de self, 

heeft dan ook meer betrekking op de hooggewaardeerde religieuze identiteit van protestanten, 

dan op hun gevoel van inheemsheid. De indígena pinksterleden waren bijvoorbeeld streng in 

de verwerping van imágenes, de afbeeldingen die binnen de katholieke kerk worden gebruikt. 

Antonio gaf aan: ‘Zij [de katholieke indígena’s] beoefenen lo malo [‘het slechte’]. Ze 

aanbidden afbeeldingen en zullen zo nooit verlossing bereiken. De Bijbel zegt immers 

anders.’
93

 Ook de aanwezigheid van heiligen werd door protestantse indígena’s als 

onchristelijk beschouwd. Francisca stelde: ‘Hun [de katholieken] religieuze gebruiken zijn 

slecht. Ze aanbidden ídolos [‘afgoden’]. Zo ook hebben ze San Ildefonso
94

 meegenomen uit 

Huehuetenango.’
95

 Het feit dat de katholieken Mam zijn uit Huehuetenango, werd ook als een 

verschil tussen beide groepen genoemd. Hier was echter niet sprake van negatieve kritiek, 

maar van een collectieve constatering dat de taal en afkomst van de katholieken nou eenmaal 

anders was. 

Een aantal protestanten keek ook soepeler aan tegen de religieuze gebruiken van 

katholieken. Enkelen beschouwden ze slechts als de gebruiken van de andere, katholieke 

Maya’s en gaven enkel aan dat het niet hun eigen gebruiken waren. Patricia zei bijvoorbeeld 

over de ceremonies: ‘Voor mij is dit geen hekserij. Dat is het alleen wanneer ze de ceremonies 

gebruiken om te bidden voor de winst van een bedrijf of iets dergelijks.’
96

 Sandra beaamde 

dit: ‘De ceremonies zijn een eigenschap van ze. Het zit in ze. Het is alleen slecht als ze er 

slechte dingen mee doen.’
97

 Eva stelde: ‘Vroeger deed ik dit wel, maar het hielp me niet. Ze 

[mede-evangelisten] noemen het brujería [‘hekserij’], maar ze hebben het niet begrepen. Dat 

is onzin. Ik vind het alleen slecht om thuis imágenes te hebben. Degenen die dit hebben zijn 

malentendidos
98

.’
99

 

De vele diverse opinies die evangelische indígena’s in San Alfonso met mij deelden, 

tonen het veelzijdige karakter van inheemse cultuur. Maya, indígena, en natural zijn dan ook 
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geen vastomlijnde begrippen. Protestanten en katholieken geven op verschillende wijzen 

uiting aan hun Mayaness. Wilson (1995: 170) stelt dat protestanten hun Maya identiteit 

loskoppelen van religie en meer tot uiting laten komen in taal en kleding. Hoewel in San 

Alfonso de expressie van Maya cultuur onder protestanten niet altijd even zichtbaar waren, 

werd ook door hen inheemsheid vooral geassocieerd met taal en kleding, terwijl katholieke 

Mam de ceremonies ook vaak noemden. Naast de verschillen in cultuurbelevenis tussen beide 

religieuze groepen, werd inheemse identiteit ook binnen de evangelische gemeenschap op 

diverse manieren benaderd. Culturele facetten hebben voor verscheidene individuen dan ook 

verschillende betekenissen en een ieder beslist zelf welke facetten hij aanpakt om betekenis te 

geven aan diens identiteit. We zijn immers allemaal bricoleurs. 

 

8.3 Visies van niet-protestantse Maya’s op het evangelisme  

 

Hoewel mijn onderzoeksgroep weinig negatiefs te melden had over de sociaal-culturele 

gebruiken van niet-evangelische Maya’s, was het tegenovergestelde waar voor de kritiek van 

deze outgroup op de protestantse inheemsen. Zoals reeds vermeld bekritiseerden de 

katholieke Mam hun evangelische dorpsbewoners vaak om het feit dat zij hun cultuur zouden 

zijn verloren. Dit cultuurverlies was volgens veel katholieken debet aan het evangelisme. Lisa 

vertelde: 

 

Ze zitten vast in de cirkel van de evangelische kerk. Ze weten slechts dat ze een taal spreken, 

maar niet welke. Hen wordt verteld dat ze allemaal gelijk zijn en zo vergeten ze dus wat ze 

zijn. K’iche’ denken dat ze Kakchiqel zijn. De talen lijken wel op elkaar, maar zijn niet 

hetzelfde. Het Kakchiqel is een andere taal. Het is zoals Mam en Pocomam. Het zijn primos. 

Het eerste wat de pastoor zegt als je de kerk binnenkomt is: Je moet diezmo geven. Dat is het 

enige wat belangrijk is.
100

 

 

Het commentaar op het cultuurverlies van de evangelisten ten spijt, beseften enkele Mam wel 

dat ook zij minder dan vroeger hun kinderen het Mam leren en in mindere mate traditionele 

kleding dragen.  

Kritiek van katholieken was echter ook gericht op de sociale eigenschappen van 

evangelisten. Protestanten werden er van beschuldigd wel het woord van God te prediken, 

maar in de praktijk niet voor hun naasten te zorgen en weinig te doen voor de 
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dorpsgemeenschap. Leticia stelde dan ook: ‘Ze brengen het niet in de praktijk. Jesús is echter 

geen zelfstandig naamwoord, het is een werkwoord.’
101

 

Echter, de katholieke kerk kreeg ook de nodige kritiek te verduren en slechts voor een 

enkeling was het van belang om hier dagelijks naartoe te gaan. De eenheid van de katholiek 

charismatische kerk werd door sommigen als een bedreiging voor hun Maya identiteit 

beschouwd, aangezien er binnen de kerk geen plaats zou zijn voor onderlinge culturele 

verschillen. Velen gaven de voorkeur aan Maya ceremonies. In tegenstelling tot bij de 

evangelisten, was het christendom voor veel katholieke Mam geen essentieel onderdeel van 

de eigen identiteit en was eenheid vooral gebaseerd op de Mam etniciteit. 

 Verder werd het evangelische alcoholverbod door enkele vrouwen van de organisatie 

Saq’ Jal als iets positiefs beschouwd. Lisa, die altijd zeer scherp was in haar commentaar op 

het evangelisme, verbaasde mij zeer toen ze vertelde vroeger te hebben overwogen om tot de 

evangelische kerk te treden vanwege de alcoholproblemen van haar man. 

 

El evangelio es bueno para mí [‘Het evangelie is goed voor mij’]. Ik heb erover nagedacht om 

het te doen, maar zo werkt het niet. Het probleem [alcohol] zit in het hoofd. Dat kan je niet 

zomaar veranderen. Evangelische vrouwen hebben ook nog steeds problemen. De mannen 

blijven thuis om te drinken, terwijl zij in de dienst zitten. Daarom zijn daar ook meer 

vrouwen.
102

 

 

Evangelisme was dan volgens haar en haar vriendinnen dan ook niet de oplossing om het 

alcoholprobleem van Guatemala in te dammen. 

Concluderend is voor de Mam in San Alfonso dus niet het christelijk geloof, maar de 

eigen etnische groep het belangrijkst in de organisatie van sociale relaties. Kritiek op 

outgroup leden is voornamelijk gericht op diens beperkte expressie van Maya cultuur en het 

feit dat zij zich voor hun cultuur zouden schamen. Voor veel evangelische indígena’s staat 

God centraal in de presentatie van hun persoonlijke identiteit. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat zij vooral de religieuze waarden van de outgroup als immoreel 

beschouwen. Persoonlijke eigenschappen en facetten van de Mam cultuur werden door 

evangelisten nauwelijks genoemd als belangrijke verschillen tussen beide groepen.  

Zowel evangelische als katholieke Maya’s zijn behoedzaam op de gebruiken van de 

ander, ter protectie van de waarden van de eigen groep. De eigen groep wordt geconstrueerd, 
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door te benadrukken van datgene wat deze niet is. Etniciteit ontstaat immers in interactie met 

de ander (Barth 1969). Evangelische kritiek op de cultuur van katholieke indígena’s, zoals de 

adoratie van heiligen, het dragen van ongepaste kleding, en culturele gebruiken als drinken, 

dansen, en luisteren naar seculiere muziek, verduidelijkt wat binnen de eigen groep als moreel 

verantwoord gedrag wordt beschouwd: een strikt geloof in de eenheid van God, 

genderconforme kledij, en een evangelische levensstijl gericht op het evangelie. Tegelijkertijd 

verhelderen katholieken voor zichzelf wat een echte Maya is, door middel van hun kritiek op 

de beperkte cultuurbelevenis van evangelisten. Afkeuring van de gebruiken van de ander 

vormt zo een leidraad voor het in de praktijk brengen van de eigen identiteit. 
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Conclusie 

 

 

In deze thesis heb ik onderzocht hoe evangelische indígena’s in San Alfonso betekenis en 

inhoud geven aan hun inheemse identiteit. Waar sommige academici beargumenteren dat het 

protestantisme een constructief vehikel is voor de formatie van inheemsheid (Freston 1998; 

Cook 2001; Garma 2001; Scotchmer 2001), stellen anderen dat evangelische bekering de 

beoefening van inheemse cultuur ontmoedigt (Willems 1967; Lalive d’Epinay 1969) en dat de 

opkomst van evangelische kerken kan zorgen voor verdeeldheid binnen inheemse 

gemeenschappen (Earle 1992; Fischer 2001; Samson 2007). De unieke sociale situatie van 

San Alfonso schijnt een nieuw licht op deze discussie. In de afwezigheid van waardevolle 

mechanismen van etniciteit, creëren kerkgangers van El Rey de Justicia een supra-etnische 

religieuze identiteit, waarbij indígena’s en ladino’s gezamenlijk bezig zijn met de constructie 

van de evangelische gemeenschap. 

 Hoewel etniciteit binnen de pinksterkerk van San Alfonso geen grote rol van betekenis 

speelt, geldt ditzelfde niet voor sekse. Vrouwelijke leden vormen een duidelijke meerderheid 

en het evangelisme lijkt dan ook een positieve uitwerking te hebben op het sociale bestaan 

van vrouwen. Ondanks het feit dat er binnen de kerk absoluut niet sprake is van een absolute 

gelijkheid tussen de seksen, kunnen vrouwen in de kerk belangrijke functies bekleden en biedt 

het evangelisme hen een krachtige identiteit. Zowel evangelische mannen als vrouwen zijn 

actief bezig met de uitdraging van deze evangelische identiteit, waarbij zij worden begeleid 

door de sociale normen die uitwijzen hoe je als een correcte christen dient te leven. Het 

dragen van de juiste kleding, de noodzaak om dagelijks naar de kerk gaan, en het vermijden 

van verleidingen als alcohol en dans, zijn belangrijke onderdelen van de toewijding aan God 

en verduidelijken wat het is om evangelist te zijn. Ze fungeren ter afbakening van de 

groepsidentiteit. 

 De protestantse inwoners uit San Alfonso komen allemaal uit verschillende plekken 

van Retalhuleu, dan wel Guatemala. Onder veel van hen bestond voorafgaand aan 

evangelische bekering reeds een geringe belevenis van inheemse cultuur, wat voortkwam uit 

het leiden van een mobiel bestaan en de dominantie van ladino cultuur. Andere indígena’s, die 

nog wel de taal en traje van hun dorp in Quetzaltenango of Totonicapán hanteren, konden in 

de kleinschalige multiculturele context van San Alfonso, niet terugvallen op hun inheemse 

identiteit voor het behoud van sociale relaties. In beide gevallen was er een behoefte aan 
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nieuwe instrumenten voor sociale organisatie en in dit licht dient de opkomst van de 

pinksterkerk te worden beschouwd. De vervaagde waarde van etniciteit faciliteerde het 

ontstaan van een evangelische gemeenschap en verklaart waarom loyaliteit aan God in hoger 

aanzien staat dan passie voor de Maya cultuur. Etnische verschillen werden in de kerk 

ondergecommuniceerd in de formatie van een overkoepelende identiteit. 

 De passieve etnische houding van de kerkgangers uit zich ook in de kritiek op 

katholieke dorpsbewoners. Waar commentaar van de katholieke Mam op evangelisten 

voornamelijk gericht is op diens beperkte belevenis van inheemsheid, is evangelische kritiek 

vooral gericht op de Bijbel. In beide gevallen leidt de negatieve descriptie van de andere 

groep ter bevestiging van de morele juistheid van de eigen groep. In het geval van de 

katholieke Mam is dit een etnische groep, terwijl evangelische kritiek voornamelijk fungeert 

ter constructie van de religieuze identiteit. Het idee van Barth (1969: 18) dat groepen ontstaan 

in relatie tot de ander, kan worden doorgetrokken tot religieuze gemeenschappen. Zowel 

protestantse als katholieke indígena’s zetten verschillende elementen centraal in de expressie 

van hun identiteit. De verwerping van de gebruiken van anderen is gebaseerd op deze 

specifieke elementen. In het geval van de katholieken is dat de assumptie dat het evangelisme 

Maya cultuur vernietigd, terwijl protestanten de gebruiken van de Mam als onchristelijk 

beschouwen. Dergelijk commentaar verduidelijkt de grenzen van de eigen groep en maakt het 

onderscheid tussen ingroup-leden en buitenstaanders eens te meer duidelijk. 

 De eigen groep is echter geen uniform concept en de diverse opinies van protestantse 

indígena’s tonen het heterogene karakter van deze groep. Zo verschilden informanten in hun 

opvattingen over inheemsheid. Waar sommigen inheemsheid zagen als een onoverkomelijk 

feit dat vastligt bij de geboorte, voelden anderen zich geen indígena’s meer, omdat zij niet 

meer de gebruiken hanteerden die als Maya cultuur worden beschouwd. Over het algemeen 

waren de protestanten het er over eens dat taal en kleding de belangrijkste elementen van 

inheemse cultuur zijn, terwijl de katholieken ook  religieuze Maya ceremonies als een 

fundamenteel aspect van inheemsheid beschouwden. Deze ceremonies werden door de 

evangelische gemeenschap ambivalent ontvangen. Niet alleen verwierpen informanten de 

ceremonies in verschillende maten, ook hanteerde men diverse percepties over de 

inheemsheid van dit fenomeen. Sommigen beschouwden de religieuze gebruiken enkel als de 

cultuur van de katholieke Maya’s, terwijl anderen simpelweg stelden dat het evangelie 

belangrijker is dan inheemse cultuur. Wat inheems is individugebonden. Evenals Samson 

(2007: 93), beargumenteer ik daarom dat inheemse identiteit bepaald wordt door 

zelfidentificatie. 
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 Niet alleen percepties op Mayaness zijn persoonsgebonden gekleurd, ook de wijze 

waarop inheemse cultuur beleefd wordt ontstaat door individuele levensgeschiedenissen. De 

bekwaamheid waarmee een ieder het K’iche’, Kakchiqel, of Mam machtig is hangt samen met 

diens persoonlijke achtergrond. Evangelische sprekers van een Maya taal waren voornamelijk 

afkomstig uit meer etnisch homogene dorpen van buiten Retalhuleu, waarbinnen inheemse 

identiteit nog een belangrijke rol speelt in gemeenschapsorganisatie. Evangelische bekering 

heeft weinig effect op de cultuurbelevenis van deze Maya’s en heeft geen verlies van 

inheemsheid tot gevolg. Inheemse culturele gebruiken als het spreken van K’iche’ of het 

dragen traje werden dan ook geaccepteerd door medekerkgangers. Het egalitaire karakter van 

evangelische moraliteit uitte zich in de vredelievende wijze waarop men etnische verschillen 

opzij leek te schuiven en zich richtte op een eensgezinde aanbidding van de Heer. 

 Of komende generaties evangelische indígena’s in San Alfonso nog steeds inheemse 

talen machtig zullen zijn moet de toekomst uitwijzen. Men ondervond echter nu reeds moeite 

met het overbrengen van het K’iche’ en inheemse culturele gebruiken. De K’iche’ identiteit 

kent weinig utiliteit in een context waar ladino cultuur dominant is en Spaans te gebruikelijke 

taal van conversatie. Men gaf aan er geen problemen mee te hebben, wanneer hun kinderen 

zouden besluiten met leden van een andere etnische groep te trouwen, iets wat in de etnisch 

homogene gemeenschappen waar ze vandaan kwamen veel minder snel zou worden 

geaccepteerd.  

Eenzelfde proces is ook bij de katholieke Mam van start gegaan. Exogamie wordt 

getolereerd door een gebrek aan Mam huwelijkskandidaten en men is zich bewust van het feit 

dat dit kan impliceren dat de jongere generaties geen Mam meer zullen spreken. Mam 

kinderen converseren reeds voornamelijk in het Spaans en hebben mede door onderwijs meer 

interetnisch contact dan hun ouders. Wanneer er een verzwakking van Mam identiteit 

plaatsvindt, wordt de ruimte geboden waarin men opzoek gaat naar alternatieve vormen van 

gemeenschapsvorming. Het evangelisme lijkt dan ook een meer realistische optie te worden 

voor deze groep dan dat dit nu het geval is, temeer omdat toekomstige generaties verder van 

de oorlog staan dan hun ouders en grootouders en minder problemen zullen hebben met de 

vergevingsgezinde ideologie van de pinksterkerk. 

Dit toekomstbeeld sluit aan bij eerder gedane conclusies. Wanneer inheemse identiteit 

verzwakt, ontstaat er een sociale leegte die opgevuld wordt door nieuwe bieders van identiteit. 

In een context zoals die van San Alfonso, waarbij verschillende kleine groepen migranten 

bijeen zijn gekomen, zijn protestantse kerken de geschikte media waarbinnen deze identiteit 

gecreëerd kan worden. Het inclusieve karakter van het evangelisme zorgt ervoor dat eenieder 
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binnen het multi-etnische dorp zich aangesproken voelt door diens boodschap. Daarnaast past 

de egalitaire normativiteit van evangelische ideologie goed bij een kleinschalig dorp als San 

Alfonso, waarbinnen sociaaleconomische verhoudingen sterk egalitair van aard zijn. De 

pinksterkerk van San Alfonso is dan ook geen negatieve kracht die inheemsheid inperkt, maar 

biedt gevoelens van betekenis en belonging, wanneer oudere sociale modellen hierin tekort 

schieten. 
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Bijlage 1: Reflectieverslag 

 

 

De hier geschreven bachelorscriptie is het resultaat van etnografisch onderzoek in ruraal 

Guatemala. In de acht weken dat ik veldwerk gedaan heb, ben ik gevormd als wetenschapper 

en heb ik de leuke en minder leuke kanten van antropologisch onderzoek ervaren. Toen ik in 

San Alfonso aankwam, werd mij door de Mam vrouwen van de organisatie Saq’ Jal bij wie ik 

verbleef medegedeeld, dat de pinksterkerk El Rey de Justicia vrijwel geheel was opgemaakt 

uit ladino’s. Zij dachten dan ook dat ik enkel een onderzoek over het evangelisch geloof wilde 

verrichten. De nodige benauwdheid overviel mij, omdat mijn onderzoek in eerste instantie een 

studie is naar inheemse identiteit. Naarmate ik de kerkleden beter leerde kennen, ontdekte ik 

gelukkig dat zich er wel degelijk indígena’s in de gemeente bevonden. De beperkte mate van 

expressie van Maya cultuur aan de kant van de evangelisten, was alleen reden voor de 

vrouwen van Saq’ Jal om deze als ladino’s te beschouwen. Met verloop van tijd prees ik mij 

steeds meer gelukkig met de zeer interessante onderzoekscontext die San Alfonso te bieden 

heeft. Een kleinschalig dorp met een dergelijke etnische en religieuze variatie biedt een uniek 

sociaal landschap en een kwalitatieve locatie voor het onderzoeken van inheemse identiteit. 

 In de eerste weken van het veldwerk was het nog even aftasten en was het soms 

moeilijk de eigen andersheid te accepteren. Ik had dan ook nog best wel problemen om 

volledig te participeren gedurende de zeer intensieve en emotioneel beladen kerkdiensten. Na 

een paar diensten voelde ik echter geen gene meer om met de muziek mee te klappen en 

wanneer ik de liedtekst kende durfde ik ook mijn stem te laten horen. Ik heb zelfs vooraan het 

podium geknield gebeden, terwijl de dominee mijn hoofd stevig vastpakte en de Heer  

hartstochtelijk vroeg voor de zegen.  

Hoewel mijn aanwezigheid met verloop van tijd als meer natuurlijk werd beschouwd, 

is men mij nooit als volwaardig medekerkganger gaan beschouwen. Ik heb in Guatemala dan 

ook het ambigue karakter van antropologisch veldwerk ervaren. Als antropoloog ben je in een 

constante staat van onderhandeling tussen de rol van binnen- en buitenstaander – tussen 

participant en observant – en dit brengt de nodige spanning met zich mee. Volledig lid van de 

evangelische gemeenschap zou ik nooit worden. Ik was immers de westerse onderzoeker die 

al die vragen stelde over hun levens en ben daarnaast niet evangelisch. Het feit dat ik er 

andere religieuze ideeën op nahield, hield mijn status als visitante dan ook in stand. 
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 Voorafgaand aan het onderzoek was ik me al bewust van het mogelijke onderscheid in 

religieuze en ethische moraliteit wat er tussen mij en de onderzoeksgroep aanwezig zou zijn. 

Hoewel ik protestants gedoopt ben, heb ik nog weinig affiniteit met het christendom en 

beschouw ik mijzelf als agnost. Men was in San Alfonso echter vrij negatief over niet-

christenen en ik besloot om gedurende het onderzoek mijn meer seculiere opvattingen deels 

voor me te houden en de opvattingen van mijn informanten te respecteren. Hoewel ik het niet 

altijd eens was met hun mening en deze soms zelfs als immoreel beschouwde, ben ik mijn 

onderzoeksgroep niet met een normatieve lens te lijf gegaan, maar heb ik geprobeerd vanuit 

het verschil met de ander te leren over diens culturele gebruiken. 

Zowel de evangelisten als de Mam vrouwen hebben mij ontzettend geholpen met mijn 

onderzoek en deze scriptie is dan ook mede door hen tot stand gekomen. De behulpzaamheid 

en vriendelijkheid van de inwoners van San Alfonso maakte het mogelijk om een groot aantal 

interviews en informele gesprekken af te nemen. Hoewel ik dit aanvankelijk niet van plan 

was, heb ik ook verschillende interviews afgenomen met evangelische ladino’s en katholieke 

Mam. Dit werd mogelijk gemaakt door het goede contact dat ik had met de leden van deze 

outgroups. Ik zag het als een gemiste kans om niet van mijn sociale contacten gebruik te 

maken en deze groepen niet te vragen naar hun visie op de cultuur van de evangelische 

indígena’s. Zo ontstond er een completer beeld van de sociale situatie in San Alfonso en kreeg 

ik een beter idee van de verhoudingen tussen de verschillende etnische en religieuze groepen. 

Veel protestantse inheemsen vonden het leuk om met mij over hun geloof en cultuur te 

praten en wanneer ik aan de deur kwam kreeg ik vaak een groot glas cola en lokale 

lekkernijen aangeboden. De protestanten van San Alfonso waren erg gastvrij en ontvankelijk 

en het contact met mijn onderzoeksgroep heb ik dan ook als zeer positief ervaren. Slechts een 

enkele keer ontving ik een negatieve reactie, wanneer ik mensen vroeg of ik met hen mocht 

praten over hun evangelisch geloof en hun cultuur als Maya. Dit heeft mij echter gewezen op 

mijn soms wat directe onderzoeksinstelling en mij doen beseffen dat ik niet kan verwachten 

dat iedereen zin heeft om te praten met een vreemde buitenlandse onderzoeker.  

 De baten van antropologisch onderzoek voor de onderzoeksgroep in kwestie zijn op 

het eerste oog niet altijd duidelijk zichtbaar en ook mijn veldwerk onder de protestanten van 

San Alfonso heeft geen directe sociaaleconomische voordelen gehad voor de onderzochte 

informanten. Wel merkte ik op dat ook zij het contact met de culturele ander als een rijke 

belevenis ervoeren. De uitwisseling van culturele kennis was een tweezijdig proces. Vooral 

kinderen vonden het leuk om Engelse woordjes en uitdrukkingen te leren en informanten 

waren nieuwsgierig naar de Nederlandse cultuur. Wat ik als antropoloog verder kan doen, is 
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de verhalen die mij in vertrouwen zijn meegedeeld, zo waarheidsgetrouw en eerlijk naar 

buiten proberen te brengen. Dit is immers niet enkel mijn scriptie, maar ook die van mijn 

informanten, die door middel van hun enthousiasme en behulpzaamheid hebben bijgedragen 

aan de totstandkoming ervan. 

 

         

Veldwerkfoto: Aantekeningen maken gedurende een huisdienst, 20 maart 2011 
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Bijlage 2: Samenvatting in het Spaans / Resumen en español 

 

 

Dios y la construcción de identidad indígena 

 

Un estudio sobre protestantismo maya en Guatemala rural 

 

Esta tesis tiene el objetivo de mostrar el carácter multiforme de grupos indígenas. A través de 

ocho semanas de investigación antropológica en la aldea San Alfonso en Guatemala, he 

descubierto cómo los mayas protestantes dan significado y contenido a sus identidades 

indígenas. Durante mi tiempo en San Alfonso yo visitaba muchas veces los servicios de la 

iglesia pentecostal El Rey de Justicia y la mayoría de mis informantes también era miembro 

de esta congregación. Aun así, también he hablado con personas de la iglesia Misión 

Pentecostés de Restauración Vida Nueva y con miembros de otras congregaciones 

protestantes. Además, he entrevistado algunos ladinos evangélicos y mayas católicos para 

saber cuál es el rollo de estos grupos en la construcción de identidad de los evangélicos 

indígenas. 

Para la comunidad evangélica de San Alfonso, identidad étnica no es el instrumento 

principal de organización social. En general, el punto de vista de los protestantes de San 

Alfonso es que el evangelio de Dios es más importante que la identidad indígena y se atribuye 

poco valor a la expresión de cultura maya. Sin embargo, esta opinión no se ha formado por la 

iglesia evangélica, pero ya existía con muchas personas antes de la conversión al 

protestantismo. Lo que ha creado el valor bajo de identidad indígena con muchos evangélicos 

es una vida muy móvil y el dominio de la cultura ladina. La gente no podía utilizar su 

identidad étnica para mantener relaciones sociales y buscaba una identidad nueva, la que era 

ofrecida por la iglesia pentecostal. Los habitantes protestantes de San Alfonso son de 

diferentes lugares de Retalhuleu y también de afuera de este distrito.  Cuando ellos llegaron 

en San Alfonso, necesitaban una nueva identidad comunal. 

También había indígenas que todavía utilizan el idioma y las costumbres de sus 

pueblos de nacimiento. Ellos no podían hacer uso de sus identidades específicas k’iche’ para 

la obtención y el mantenimiento de relaciones sociales. Con ellos, organización social era 

facilitada por conversión a la fe evangélica. La expresión de cultura maya de estos indígenas 

no era un problema para los otros miembros de la iglesia y esto muestra que el protestantismo 
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no es una fuerza destructiva para la construcción de identidad indígena. El carácter igualitario 

de moralidad evangélica se manifestaba en la manera pacífica en que los protestantes parecen 

ignorar diferencias étnicas y se enfocan en una adoración solidaria del Señor. 

La actitud pasiva étnica de los miembros de iglesia también se manifestaba en el 

comentario sobre los aldeanos católicos carismáticos. Aunque la crítica de los mam católicos 

principalmente era dirigida a la experiencia limitada de cultura maya de los protestantes, el 

comentario evangélico en primer lugar era fundado en la biblia. Con los dos, la descripción 

negativa del otro grupo es una afirmación de la bondad moral del propio grupo. En caso de los 

mam católicos, este grupo es étnico, mientras el comentario de los evangélicos sirve para 

construir la identidad religiosa. Ambos los indígenas protestantes y católicos se equivocan en 

varios elementos en la expresión de sus identidades. La desaprobación de las costumbres de 

otros es basado en estos elementos. En caso de los católicos, esto es que el evangelismo 

estaría destruyendo la cultura maya, mientras los protestantes consideran que los hábitos de 

los mam no son cristianos. Comentario de tal forma esclarece las fronteras del propio grupo y 

pone énfasis en la distinción entre los miembros del grupo y los forasteros. 

Las experiencias las que yo tenía en San Alfonso me han enseñado que identidad 

indígena es un concepto relativo. Lo que la gente considera que es ‘indígena’ no solamente 

difiere por corriente religioso, pero también es múltiple entre estos corrientes. Protestantes y 

católicos tienen diferentes visiones como se constituye cultura indígena. Además, los 

miembros de la misma iglesia pentecostal veían cultura maya en maneras muy varias. 

Algunos consideraban que las costumbres religiosas católicas solamente son la cultura de los 

indígenas católicos, mientras otros simplemente decían que el dios cristiano es más 

importante que la cultura maya. La noción de indignidad es definida individualmente e 

identidad indígena es un proceso que es construido desde abajo.      
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Bijlage 3: Afbeeldingen bij het onderzoek 

 

 

 

Afb. 1 De otherness van de antropoloog t.o.v. de evangelische indígena’s, 21 april 2011. 

 

 

Afb. 2 Kerkdienst in El Rey de Justicia, 20 april 2011. 
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Afb. 3 De menigte zingt terwijl de dominee (in het geel) geknield aan het podium bidt, 20 

april 2011. 

 

 

Afbeelding 4 Evangelische vrouwen gedurende huisdienst, 20 maart 2011. 

 



 
73 

 

Afbeelding 5 De dominee geeft een jongetje de presentatie van het geloof, 20 maart 2011. 

 

 

 

 


