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SAMENVATTING 

 

Dit proefschrift ontwikkelt het concept betreffende religieuze butinage, met als doelstelling welke 

vorm van religieuze mobiliteit en meervoudig optreden voorkomend in Brazilië te begrijpen, 

vooral op het mediamieke vlak, dit omdat de verklaringen betreffende syncretisme zoals het zich 

voordoet tot op heden niet bevredigend zijn. Door te onderzoeken hoe religieuze beoefenaars door 

de geschiedenis en cultuur heen dit in praktijk brengen, identificeer ik een soort van ervaring welke 

de gevestigde structuur, traditie en cultuur ontsnapt. Dit onderzoek verduidelijkt de syncretische 

processen. De gegevens zijn verzameld uit participerende observatie,interviews, kranten en 

biografiën. Ik bouw het concept van de religieuze butinage op door middel van een metafoor vanuit 

de “ayahuasca religies”. De religieuze beoefenaar, in vergelijking met een kolibrie, maakt butinage 

van een religieuze denominatie naar een andere religieuze denominatie, syncretisme producerend. 

Dit proefschrift is in zekere zin een voortzetting op mijn Masterscriptie getiteld: “Between the rose 

and the hummingbird; an antropological study of trajectories in the União do Vegetal (UDV) and 

the Santo Daime”. 

Trefwoorden: religieuze butinage, syncretisme, religieus pluralisme. 

 

 

 

 

 

 


