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Inleiding 

Tegen de achtergrond van maatschappelijke ontwikkelingen die worden aangeduid 

met termen als globalisering, lokalisering en multiculturalisering, kan het vraagstuk 

van de identiteit zich verheugen in een grote belangstelling. De gedachte is dat een 

zich internationaliserende economie en cultuur, migratie en het verval van oude ide

ologieën er de oorzaak van zijn dat mensen in toenemende mate worden geconfron

teerd met de noodzaak om hun 'plaats' in de sociale en culturele wereld opnieuw te 

definiëren.1 Volgens sommige antropologen is de heersende conceptualisering van 

de relatie tussen 'plaats' en 'cultuur' door de maatschappelijke ontwikkelingen inge

haald en is theoretische vernieuwing wenselijk.2 Anderen hebben de notie van cultu

rele 'wortels' ter discussie gesteld.' Als gevolg van de erosie van traditionele beteke

nisvolle kaders van staat, kerk en politiek, zijn mensen op zoek naar nieuwe identi-

teitsverschaffende bronnen. In sommige gevallen uit die zoektocht zich in een her

nieuwde belangstelling voor 'oude', al of niet imaginaire, culturele identiteiten. In 

deze context moet ook de aandacht voor het begrip 'authenticiteit' worden gezien. 

Ik doel dan vooral op de hang naar oorspronkelijkheid, hechting en zuiverheid in 

een wereld die door velen als troebel, oppervlakkig en veranderlijk wordt ervaren. 

Mijn benadering van deze problematiek wordt gestuurd door een constructivisti

sche visie op authenticiteit. Dat betekent dat ik authenticiteit beschouw als resultaat 

van bijzondere historische omstandigheden, institutionele arrangementen, machts

verhoudingen en bepaalde discursieve contexten. Het is vruchtbaatder om in plaats 

van op authenticiteit, de aandacht te richten op wat in het Engels authentication 

wotdt genoemd. De constructivist verschuift de aandacht van wat authentiek is naar 

hoe iets authentiek wordt (gemaakt). 

Iets wordt als authentiek gezien wanneer het geen spoten van vreemde invloeden 

(meer) bezit. Authenticiteit is derhalve verbonden met begrippen als homogeniteit 

(versus heterogeniteit), eenheid (versus fragmentatie), eenduidigheid (versus plura

lisme), zuiverheid (versus vermenging). Een authentieke identiteit kan in de termi

nologie van Hall alleen maar het resultaat zijn van allerlei vormen van uitsluiting, 

dat wil zeggen door het 'oplossen' van verschil.4 Verschillen worden daarentegen 

juist centraal gesteld in de definitie van hybriditeit. Iets is hybride wat uit heteroge

ne elementen is gevormd. Nederveen Pieterse5 heeft opgemerkt dat hybridisering 

verwijst naar de vermenging van fenomenen die als verschillend en gescheiden gel-
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den. Hij wijst er eveneens op dat hybridisering door sommigen met weemoed wordt DOSSIER 

omschreven als het verlies van zuiverheid, totaliteit en authenticiteit. In het postmo

derne denken daarentegen wordt hybriditeit juist gevierd als een tegengif voor es

sentialistische voorstellingen van identiteit en etniciteit. Illustratief voor het span

ningsveld tussen authenticiteit en hybriditeit is het verhaal dat Angie Chabram 

Dernersesian vertelt over haar eerste ontmoeting met een collega aan het Chicano 

Onderzoekscentrum van de Universiteit van Californië in Los Angeles. Naar eigen 

zeggen werd zij aan een 'authenticiteittest' onderworpen, toen de collega haar hybri

de zelfidentificatie als chicana-riquena weigerde te accepteren en besloot haar als 

een chicana te beschouwen.6 In de ogen van de collega had Chabram de een óf de 

ander kunnen zijn, maar zeker niet allebei. 'Zeker niet een hybride. Hybriden zijn 

niet authentiek, zij kunnen zich niet beroepen op een vast aantal etnische catego

rieën.'7 

Authenticiteit en hybriditeit wotden dus doorgaans beschouwd als eikaars tegen

polen. In dit artikel wil ik de gesuggereerde tegenstelling nader onderzoeken en la

ten zien dat zij niet altijd opgaat. Daarvoor zal ik een analyse maken van het ont

staan en de aard van een 'authenticiteitvertoog' over Mexico en 'dé Mexicaan' in de 

eerste helft van deze eeuw. Ik zal aantonen dat een nieuwe, authentieke Mexicaanse 

nationale identiteit juist weid geconstrueerd door middel van een project van hybri

disering. Een constructivistische interpretatie van het vraagstuk van nationale iden

titeit vraagt aandacht voor de onderhandelingen en interventies van verschillende 

actoren binnen een bepaalde natiestaat over de inhoud en legitimiteit van de onder

scheidende en homogene elementen van een nationale cultuur.8 Ik concentreer mij 

op één van die groepen, namelijk de intellectuelen (filosofen, antropologen, histori

ci, kunstenaars, politici en schrijvers) die tussen 1910 en 1940 hebben deelgenomen 

aan de constructie van een vertoog over een authentieke nationale identiteit. Vol

gens velen van hen stoelde deze identiteit juist op hybriditeit, een amalgaam van 

verschillende etnische elementen. 

In dit artikel wil ik de claims van een Mexicaanse authenticiteit en nationaliteit 

bestuderen aan de hand van een analyse van het werk van enkele belangrijke au

teurs, die in de genoemde periode niet alleen actief participeerden in het intellectu

ele leven maar ook invloed hadden op de ontwikkeling en uitvoering van beleid. De 

analyse van de sleutelteksten wordt voorafgegaan door een korte schets van de maat

schappelijke context waarin ze werden geproduceerd en gerecipieerd. In het laatste 

deel van dit artikel zal ik ingaan op enkele recente ontwikkelingen die de aan het be

gin van deze eeuw gevormde canon van authenticiteit ondergraven. 

Revolu t i e en n a t i e v o r m i n g 

In Mexico heeft de eerste grote revolutie van de twintigste eeuw plaatsgevonden. 

Tussen 1910 en 1917 was het land het toneel van de gewapende strijd tussen boeren-

legers en regeringstroepen en vooral tussen rivaliserende revolutionaire facties en so

ciale klassen over de aard van de sociale, economische en politieke hervormingen. 

Na afloop van de hevige burgeroorlog kenmerkte het land zich door een hoge mate 

van fragmentatie in de verschillende domeinen van de maatschappij. De uitvaardi-
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KRISIS 76 ging van een nieuwe, voor die tijd buitengewoon progressieve grondwet in 1917 

markeerde het einde van de burgeroorlog en het begin van een periode van ongeveer 

vijfentwintig jaar, waarin pogingen elkaar opvolgden om de diep gevoelde fragmen

tatie te overwinnen en een nieuwe nationale eenheid te construeren. De vertaling 

van de militaire, politieke en ideologische machtsverhoudingen, die het resultaat 

waren van jarenlange revolutionaire strijd, in een nieuwe maatschappelijke orde was 

echter een moeizaam proces. Het gevaar van nieuwe gewapende conflicten lag 

voortdurend op de loer en bij verschillende aangelegenheden kwam het daar ook 

van. Ernstige conflicten deden zich voor naar aanleiding van presidentswisselingen 

en rondom de gespannen verhouding tussen de katholieke kerk en de postrevolutio-

naire staat. 

De decennia na de Revolutie kunnen ook wel worden getypeerd als een periode 

waarin de centrifugale krachten in toenemende mate werden beteugeld door centri-

petale impulsen. In een dergelijk proces is altijd sprake van winnaars en verliezers. 

Actoren die zich inspanden om centralistische tendensen te versterken deden dat in 

weerwil van groepen die zich verschansten in hun lokale of regionale machtsdomei-

nen. Zo kwamen talloze regionale warlords in de jaren twintig en dettig in botsing 

met de federale regering, die juist alles in het werk stelde militaire greep te krijgen 

op het uitgebreide en zeer diverse nationale territorium. De laatste spectaculaire 

botsing tussen het inmiddels geprofessionaliseerde federale leger en een regionale 

leider die weigerde om zijn aanhangers te ontwapenen, vond plaats in 1938. 

Met name in de jaren dertig vond ook een versterking plaats van bestuurlijke en 

juridische bevoegdheden van de centtale staat en het presidentschap ten koste van 

deelstaten en gemeenten. De nationalisatie van de olie-industrie aan het eind van de 

jaren dertig verschafte de federale staat een machtige economische basis, die in de

cennia daarna alleen nog maar verder zou worden uitgebouwd. O p het (partijpoli

tieke vlak weid een belangrijke stap in de richting van de eenwording reeds geno

men in 1928, toen de zittende president de talloze revolutionaire leiders ertoe aanzet

te samen te gaan in één grote nationale partij, die in de jaren daarna uitgroeide tot 

de Partido Revolucionario Lnstitucional (PRI), en die tot op de dag van vandaag op 

nationaal niveau de dienst uitmaakt. De elite kreeg hiermee een 'institutioneel' ka

der, waarin toekomstige machtswisselingen ordelijk zouden kunnen verlopen. Deze 

partij was niet zozeer voortgekomen uit politiek-ideologische principes, maar veel

eer uit de noodzaak om rivaliserende personalistische machtsclaims binnen de 'revo-

lutionaite familie' te kunnen reguleren. In de jaren dertig werd de partij langs cor

poratistische lijnen uitgebouwd: machtige organisaties van arbeiders, boeren en in 

mindere mate van het leger en een heterogene volkssector werden in de partij geïn

tegreerd. Vanaf haar ontstaansgeschiedenis bevat de PRI reeds de karaktetistieken 

die haar latere succes mede verklaren: aanpassingsvermogen, politiek-ideologische 

flexibiliteit in combinatie met een hiërarchische commandostructuur en een tome

loze incorporatiedrang. Dat laatste uitte zich in een geweldige organisatorische in

spanning om zo veel mogelijk maatschappelijke groepen — uiteenlopend van vee

boeren, indianen, studenten, mariachi-muzikanten, elektriciteitsarbeiders en huis

moeders - samen te brengen in een grote partij. Zonder de tegenbewegingen te wil

len onderschatten, was er duidelijk sprake van een krachtige impuls om te denken 
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én te handelen in termen van eenheid. Dit was niet geheel vrij van dwang. Dissiden- DOSSIER 

ten werden niet getolereerd. Degenen die zich bewust buiten de nieuwe orde plaat

sten, werden met argwaan bekeken en niet zelden vervolgd. Na het uitbreken van de 

Tweede Wereldoorlog werd in het licht van buitenlandse dreiging deze ontwikke

ling omgezet in het beleid van unidad nacional. 

Welke mogelijkheid was et om een bindende identiteit te ontwikkelen die in 

staat zou zijn de verse herinnering aan de verscheurdheid en fragmentatie van de Re

volutie te doen vergeten en de bestaande maatschappelijke heterogeniteit en diversi

teit binnen en buiten de dominante partij te overstijgen? Het antwoord laat zich ra

den: de natie. De hierboven geschetste ontwikkelingen kunnen ook worden be

schouwd als onderdeel van een proces van natievorming. De onderwijspolitiek bij 

voorbeeld werd niet alleen gebruikt als middel om boeren te steunen of over te halen 

tot deelname aan landhervormingsoperaties, maar ook, en misschien wel vooral, als 

instrument om nationale integratie en culturele homogenisering te bevorderen. Het 

belang van de 'natie' als identiteitsverschaffende categorie kwam tot uitdrukking in 

het ontstaan van een nationalistische ideologie. En omdat die voor een belangrijk 

deel het resultaat was van de revolutionaire omwentelingen, is zij vooral bekend als 

nacionalismo revolucionario. Het revolutionair nationalisme werd het ideologische 

bindmiddel van het Mexicaanse politieke bestel, althans tot het einde van de jaren 

tachtig. 

Maar wat is het subject van het Mexicaanse nationalisme? Een voor de hand lig

gend antwoord is natuurlijk 'de Mexicaan'. Maar daarmee wordt het probleem niet 

werkelijk opgelost, want over wie of wat een Mexicaan precies is en over het onder

liggende kataktet, de zogenaamde mexicanidad, zijn in de eerste helft van deze eeuw 

heftige discussies gevoerd. Een kernthema in het debat over de nationale cultuut 

wetd gevormd door de relaties tussen raciale groepen als creolen, mestiezen en in

dianen.9 Hoewel de revolutie geen zelfbewust indiaans project kende, hadden wel 

veel indianen aan de strijd meegedaan en waren de contacten tussen bij voorbeeld 

militaire leiders uit Noord-Mexico en indiaanse groepen uit het zuiden sterk toege

nomen. Het 'indiaanse vraagstuk', waarmee de positie en integratie van de indiaanse 

bevolking in de maatschappij wotdt bedoeld en verdet aangeduid als indigenismo10, 

werd na beëindiging van de gewapende strijd geïncorporeerd in het officiële vertoog 

van de staat. 

De missie van de mestizo 

Tegen de achtergrond van de noodzaak de sterke verdeeldheid als gevolg van de Re

volutie te overwinnen, kreeg het proces van natievorming een belangrijke impuls. 

De indianen vormden een belangrijke uitdaging voor het nationalistische project. 

Zij werden doorgaans beschouwd als passieve onderdanen die moesten worden om

gevormd tot actieve Mexicaanse burgers. De wil om inhoud en gestalte te geven aan 

dit nieuwe nationalisme kan worden teruggevonden in de geschriften van denkers 

als Manuel Gamio, José Vasconcelos, Luis Cabrera en Andrés Molina Enriquez. 

Men streefde ernaar om de 'vele Mexicos' te integreren in een nieuwe eenheid. 

Daarin zou ook de indiaanse bevolking een plaats krijgen, alleen niet in aparte cor-
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KRISIS 76 poratieve ruimten of reservaten. Dat in het nieuwe nationalisme plaats was voor in

diaanse symbolen, mythen en geschiedenis, stond overigens niet gelijk aan een ont

kenning van het belang van de Europese cultuur in Mexico. Integendeel, juist het 

proces van culturele vermenging werd benadrukt. Daardoor werd een breuk tot 

stand gebracht met de 'eurofiele ethos' van het ancien régime. Het antwoord van en

kele belangrijke denkers op de vraag naar het subject van het nieuwe Mexicaanse na

tionalisme was ondubbelzinnig: de authentieke Mexicaan is een mestizo (of zou dat 

moeten zijn). Daarmee werd authenticiteit gebaseerd op hybriditeit. 

Eén van de meest invloedrijke auteurs in dit verband was Andrés Molina Enri-

quez (1868-1940). Deze jurist, journalist en schrijver-historicus werd intellectueel en 

politiek vooral gevormd tijdens de hoogtijdagen van het ancien régime van dictator 

Porfirio Diaz (1876-1910), maar verwierf zijn roem tijdens de jaten onmiddellijk na 

het einde van de Revolutie. Zijn voornaamste werk, Los grandesproblemas naciona-

les, werd gepubliceerd een jaar voor het uitbreken van de Revolutie van 1910. Zijn le

ven lang heeft Molina gepubliceerd over de aard van de relatie tussen nationaliteit 

en ras. De kerngedachte van zijn denken wordt gevormd door de idee dat de strijd 

tussen raciale groepen de motor van de geschiedenis is. Molina was niet louter een 

kamergeleerde die onder invloed van Spencer een diagnose maakte van het Mexico 

van rond de eeuwwisseling. Integendeel, hij was sociaal bewogen en waarschuwde 

voortdurend tegen de gevolgen van de scherpe ongelijkheden in de samenleving, die 

hij overigens altijd in verband bracht met zijn etnologische geschiedopvatting. Soci

aal-economische ongelijkheid, politieke coalities, ideologische projecten, eigen

domsverhoudingen, Hassenvorming, voor Molina waren het allemaal processen en 

verschijnselen die het product waren van het handelen van raciale groepen en hun 

onderlinge strijd. De ongelijkheden stonden op hun beurt aan de basis van de insta

biliteit en heterogeniteit, die zo kenmerkend waren geweest voor het Mexico van de 

negentiende eeuw, en die geen goede basis vormden voor een leefbare natie. Zelfs 

een autoritaire regeringsvorm — door Molina toegejuicht als een noodzakelijk kwaad 

— was onvoldoende om de aanhoudende instabiliteit en wanorde te beteugelen. In 

zijn ogen zou alleen het elimineren van raciale verschillen zulks kunnen bewerkstel

ligen. 

In Los grandes problemas nacionales worden deze opvattingen verder gesystemati

seerd en in verband gebracht met de maatschappelijke problemen van zijn tijd. Vol

gens Molina is in de Mexicaanse geschiedenis een raciale annex sociaal-economische 

stratificatie ontstaan met de volgende kenmerken: concentratie van de rijkdom in 

handen van een (creoolse) minderheid, inefficiënt grootgrondbezit, onderdrukking 

van de Heine boeren en stagnatie van de industriële ontwikkeling als gevolg van een 

beperkte interne markt. Met de voor sociaal-darwinisten gebruikelijke metafoor van 

de maatschappij als lichaam, verbeeldt Molina de situatie als volgt: 

'Op dit moment is ons sociale lichaam disproportioneel en mismaakt; van de boistkas 

naar boven is het een teus, en van de borstkas naat beneden is het een kind. Het gewicht 

van het bovenste deel is zo groot dat het lichaam zich moeilijk staande kan houden. Het 

gevaat bestaat zelfs dat het valt; de voeten wotden met de dag zwakker.'11 
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Een remedie voor deze ongewenste situatie is het vormen van een nieuw evenwicht DOSSIER 

door middel van etnische integratie en vermenging. 

Waarom is de hoop van Molina gevestigd op de mestizo als het gaat om de vor

ming van een nieuwe nationale identiteit en rechtvaardige sociale orde? Volgens 

Molina is de mestizo de erfgenaam van alle indiaanse rassen, gemodificeerd door 

Spaans bloed. Omdat de Mexicaanse indiaan gedurende lange tijd geïsoleerd leefde, 

heeft hij geleerd zich uitstekend aan te passen aan zijn natuurlijke omgeving. Dat 

verHaart zijn enorme kracht en uithoudingsvermogen, óók om onrechtvaardighe

den te (ver)dragen. Deze kracht wordt op de mestizo overgedragen, want die is im

mers het product van een vermenging van weinig Spanjaarden en veel indianen. Bo

vendien zet het vermengingsproces zich door tussen mestizos en indianen. De mes

tizo is voorbestemd om de macht uit te oefenen. Volgens Molina is daarmee pas 

werkelijk een begin gemaakt in het midden van de negentiende eeuw, toen liberale 

groepen (lees: mestizos) voor het eerst overtuigend de macht grepen. De politieke 

invloed van de mestizo wordt geconsolideerd door de machtsovername van Porfirio 

Diaz in 1876. Tijdens het langdurige mandaat van Diaz - hij werd in 1911 verdreven 

- deden zich volgens Molina echter ontwikkelingen voor die een verdere raciale een

wording en sociaal-economische ontwikkeling blokkeerden. Het voornaamste was 

dat Diaz het creoolse grootgrondbezit in bescherming bleef nemen, daarmee een in

efficiënt grondgebruik veroorzakend. De indianen en de mestizos betaalden daar

voor vooral de rekening. De grote hacienda's moesten dan ook worden ontmanteld 

en verdeeld. O m te voorkomen dat buitenlandere en creolen zich opnieuw een groot 

gedeelte van de te verdelen rijkdom zouden toe-eigenen (zoals reeds eerder was ge

beurd), stelde Molina voor de koopkracht van de mestizos te vergroten, onder meer 

door het invoeren van een kredietstelsel. Omdat land zonder water op de Mexicaan

se hoogvlakte weinig soelaas biedt voor goede productie, onderstreepte Molina ook 

de noodzaak tot irrigatie. Met kleinschalig grondbezit, krediet en water kon de mes

tizo zich van het land en van de natie meester maken en een solide basis vormen 

voor zijn politieke macht. O m überhaupt van een natie of vaderland te kunnen 

spreken, stelt Molina voor haar te beschouwen als een 'otganische uitbreiding' van 

de familie. De gemeenschappelijke oorsprong, levensomstandigheden en activitei

ten leiden tot een eenheid van fysieke kenmerken, gewoonten, taal en van doelstel

lingen en idealen. 

Raciale, culturele en morele eenduidigheid is voor Molina een absolute voor

waarde om van een natie te kunnen spreken. In het Mexico van rond de eeuwwisse

ling was daarvan echter nog geen sprake. Vandaar dat Molina oproept tot het ne

men van stappen in verschillende maatschappelijke domeinen die erop zijn gericht 

om homogenisering te bewerkstelligen via het proces van mestizaje. Dit houdt on

der andere in dat de creolen moeten opgaan in de 'nationale familie', maar ook dat 

alle indianen de Spaanse taal moeten leren. De zo te genereren gemeenschappelijke 

wortels, referentiekaders en aspiraties zullen aan de basis staan van 'een werkelijke 

nationaliteit, sterk en machtig, met één leven en één ziel'.12 Als de mestizos hun 

wetk hebben gedaan zal er sprake zijn van een werkelijk Mexicaans vaderland. 

Het beoogde politieke en wetenschappelijke programma van Molina Enrfquez 

leidt tot het uitbannen van verschil en het reduceren van raciale pluriformiteit en 
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KRISIS 76 multiculturaliteit. Mexico kan alleen een natiestaat worden door middel van mesti-

zaje, dat wil zeggen hybridisering. In de woorden van zijn biograaf begreep hij 'de 

raciale eenwording als de demiurg van alle homogeniteit die noodzakelijk is voor 

een rechtvaardige en samenhangende natie, waaruit een geheel eigen cultuur kan 

ontstaan'.13 De door hem bepleite agrarische hervormingen en zijn pleidooi voor een 

'stevig regime' (lees: krachtig presidentschap of een autoritaire regeringsvorm) wa

ren niet meer en niet minder dan voorwaarden om het México mestizo te smeden. 

Zijn mestizofilie klinkt ook door in het (post) revolutionaire culturele leven, met na

me in de ontwikkeling van een nieuw nationalistisch elan in de kunst, of, beter ge

zegd, in allerlei nieuwe laxnstvormen. Er is sprake van een warme belangstelling voor 

de wortels van de Mexicaanse identiteit en voot de plaats van de indiaan en de me

stizo in de geschiedenis. Deze onderwerpen kwamen uitgebreid aan bod in de 

(muurschilderkunst van Rivera, Orozco, Siquieros en anderen. Zij vulden de mu

ren van openbare gebouwen met expressieve schilderingen, waarin Europese en in

heemse schilderstijlen en thema's werden vermengd. Kunst werd toegankelijk ge

maakt voor het grote publiek en bezat een duidelijke politieke en culturele bood

schap, die aansloot bij de agenda van de postrevolutionaire elites. De Mexicaanse 

culturele elite gaat zich als nooit tevoren bezighouden met het verkennen van eigen 

horizonten. 

De emancipat ie van de indiaan 

Deze ontwikkelingen en de rol die het denken van Molina erin heeft gespeeld, vin

den uiteraard plaats in het brede politieke en culturele kader van de jaren twintig en 

dertig. Dit is ook een tijd waarin de theoretische opvattingen die aan de wieg ston

den van de opvattingen van Molina langzaam maar zeker plaats gingen maken voor 

nieuwe denkkaders. De etno-essentialistische en evolutionistische mestizofilie van 

het eind van de negentiende eeuw kwam onder vuur te liggen, onder andere door de 

opkomst van de moderne antropologie in Mexico. Een sleutelrol daarin speelde Ma

nuel Gamio (1883-1960), die in New York bij de vermaarde antropoloog Boas pro

moveerde. In dit verband is vooral zijn in 1916 gepubliceerde Forjandopatria van be

lang. De titel van het boek [Het smeden van het vaderland) roept een krachtig beeld 

op dat als volgt wordt uitgewerkt: 

'Het is deze strijd (tussen vetschillende etnische groepen, WP) om de vorming van het 

vadetland en een nationale identiteit die nu al een eeuw voortduutt. Het is nu de beutt 

aan de revolutionairen van Mexico de hamet te pakken en het schort van de smid om te 

golden zodat op het wondetbaarlijke aambeeld het nieuwe vadetland kan ontstaan doof 

een vetmenging van ijzet en btons.'"4 

De hier gebruikte metafoor doet niet meteen vermoeden dat Gamio in zijn werk af

stand ptobeert te nemen van het rassenessentialisme. Hij kan er zich niet geheel van 

losmaken maar maakt enkele belangrijke stappen in de richting van cultureel relati

visme. Met een expliciete verwijzing naar het werk van Boas rekent Gamio af met de 

idee dat bepaalde etnische groepen inferieur zouden zijn aan anderen. Verschillen 
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tussen deze groepen worden niet langer meer verklaard in raciale termen maar met DOSSIER 

behulp van historische en (sociaal-) geografische karakteristieken. Het is evenmin 

mogelijk om te spreken van een superieure cultuur en esthetische criteria worden 

niet verabsoluteerd. Zo is bij voorbeeld de indiaanse kunst in zijn ogen een waardige 

tegenhanger (en misschien wel voorloper) van de Europese kunst: 'Het expressionis

me van Rodin kan ook worden teruggevonden in de beeldjes van Teotihuacan van 

twaalf eeuwen geleden.'15 In deze analyse is geen plaats voor eurocentrische maatsta

ven en een lineaire ontwikkelingsgang als het gaat over moraal, rijkdom en demo

cratie. Het verwerpen van raciaal essentialisme bezat grote relevantie voor het Me

xico van die jaren (én van later), waar uiteenlopende groepen met elkaar moesten 

samenleven. Of de indiaan nu negatief of juist positief ('een nobel oermens') werd 

beoordeeld, volgens Gamio waren beide visies gebaseerd op onwetenschappelijke 

vooroordelen: 'De indiaan beschikt over dezelfde vermogens tot vooruitgang als de 

witte man; hij is superieur noch inferieur.'16 

In het werk van Gamio is dus sprake van een verschuiving van aandacht voor 

'ras' in de richting van 'cultuur'. Voor zover het ging om het nastreven van mestizaje 

ging het om cultureel mestizaje. De ontwikkeling door Gamio van een eigen variant 

van mestizofilie, hield verband met de in zijn ogen gebrekkige sociale en culturele 

homogeniteit van Mexico. Daar staat tegenover dat een werkelijke nationale samen

leving pas kan ontstaan wanneer aan enkele voorwaarden is voldaan: etnische ho

mogeniteit, gemeenschappelijke taal, gedeelde aspiraties, esthetische en morele 

standpunten en een gezamenlijk historisch bewustzijn. Kunnen indianen en afstam

melingen van Europese immigranten hetzelfde vaderland nastreven en op een verge

lijkbare manier inhoud geven aan de natie? Volgens Gamio is dat niet mogelijk. De 

diepgaande sociaal-economische ongelijkheden versterken het gebrek aan eenheid 

alleen maar. De remedie voor deze situatie is dan ook de versmelting van de verschil

lende groepen en het verminderen van de ongelijkheden. Als stedelijke mestizo 

werpt Gamio zich op als vootvechtet van de sociaal-economische, politieke en cul

turele emancipatie van de indiaan. Die moet niet aan zijn lot worden overgelaten 

zoals sinds de Onafhankelijkheid (1821) het geval is17, maar worden betrokken bij de 

nationale onderneming. Het initiatief daartoe ligt overigens bij de mestiezen: 'Je 

zult niet spontaan wakker worden. Het zal nodig zijn dat bevriende harten zich voor 

je verlossing inspannen', spreekt Gamio de indiaan paternalistisch toe.18 De indiaan

se gemeenschappen in Mexico hebben weliswaar belangrijke culturele werken 

voortgebracht, maar in de twintigste eeuw hebben ze toch een enorme ontwikke

lingsachterstand ten opzichte van de rest van de samenleving.'9 Volgens Gamio le

ven zij nog steeds in een pre-Columbiaanse cultuur. De verschillende beschavings

offensieven uit het verleden hebben gefaald omdat ze van bovenaf werden opgelegd. 

Derhalve doet Gamio een voor die tijd opmerkelijk voorstel: 'Laten wij wat meer in

diaans worden, om hem (de indiaan, WP) een beschaving te laten zien, die "aange

lengd" is met de zijne en die hij daarom niet exotisch, wreed, bitter en onbegrijpelijk 

zal vinden.'10 Het zijn de mestizos, die naar schatting 35 procent van de bevolking 

uitmaken, die de verantwoordelijkheid moeten nemen voor deze toenadering tot de 

'pure indiaan'. Het zijn ook de dragers van 'de nationale cultuur, die van de toe

komst, die uiteindelijk zal zegevieren wanneer de bevolking — eenmaal etnisch ho-
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KRISIS 76 mogeen — haar invoelt en begrijpt.'2' O m aan te kunnen schuiven aan 'het banket 

van de moderniteit' zal de indiaan het masker van de mestizo moeten opzetten.22 

In Forjando patria wordt een reeks van initiatieven en ideeën ontvouwd die ten 

doel hebben het genoemde project van eenwording door vermenging te kunnen 

verwezenlijken. Volgens de auteur waren de omstandigheden daarvoor gunstig aan 

het einde van de gewapende fase van de Mexicaanse Revolutie (1910-1917). Bij het 

schrijven van het boek dienden zich immers nieuwe machtsverhoudingen en ideeën 

aan, die het mogelijk maakten oplossingen van enkele 'historische problemen' van 

Mexico naderbij te brengen. De vernieuwende kracht van de Revolutie ruimt de ob

stakels op voor het welzijn van een meerderheid van bevolking en maakt de weg vrij 

voor een proces van nationale ontwikkeling.23 

O m die ontwikkeling te kunnen bevorderen is degelijke kennis nodig over de ei

gen bevolHng en over maatschappelijke processen. In de meeste Latijns-Amerikaan-

se landen en ook in Mexico is deze kennis echter nauwelijks aanwezig. Daarom wijst 

Gamio op de noodzaak van de professionalisering van de sociale wetenschappen, 

het verzamelen van degelijk statistisch materiaal en hun aanwending in beleidsont

wikkeling.24 Zijn pleidooi voor de oprichting van een ovetheidsinstantie voor antro

pologie was daarom niet aan dovemansoren gericht. Korte tijd later werd bij het Mi

nisterie van Landbouw de zogenaamde Directie Antropologie in het leven geroepen. 

Gamio zelf werd tot directeur benoemd, een functie die hij tot 1925 zou beHeden 

toen hij werd benoemd tot staatssecretaris van Onderwijs.25 

De vorming van een Mexicaanse eenheid kan alleen geschieden wanneer initia

tieven daartoe worden ondernomen op verschillende maatschappelijke terreinen. 

Op het gebied van de kunst zal door een verbroedering van de esthetische criteria 

van de indianen en die van de middenHasse 'een nationale kunst kunnen ontstaan, 

die een van de voornaamste grondslagen is van het nationalisme'. In de litetatuur 

bezit elke socioculturele groep zijn eigen genre, maar de Europees georiënteerde lite

raire traditie is de enige die als zodanig erkend wordt; derhalve stelt Gamio voor de 

productie en verspreiding van de literaire vormen (zoals orale tradities) van indianen 

en (arme) mestizos te verbeteren. Alleen zo kan een 'literatuur ontstaan waaraan de 

nationale ziel zich kan laven'. Het onderwijs moet, geënt op de diversiteit aan talen 

en culturen, omvattend worden hervormd: alfabetiseringscampagnes, praktische 

opleidingen, nieuwe pedagogische academies tot en met de verhoging van de begro

ting voor universiteiten moeten leiden tot een educación integral nacionalista. O p 

het terrein van de politiek dienen stappen te worden ondernomen om de verschil

lende ondergeschikte sociale groepen adequaat te vertegenwoordigen in wetgevende 

organen. In de economie moet de voorkeursbehandeling van buitenlandse produc

ten en productieprocessen worden tegengegaan, en moet een fusie van lokale am

bachtelijke tradities met buitenlandse technologie worden nagestreefd.26 

Het streven van Gamio naar homogeniteit krijgt dus zijn beslag in een omvang

rijk project van mestizaje. Het 'oplossen van verschil' door de vermenging van au

tochtone en 'vreemde' (Europese) invloeden zal enerzijds leiden tot een sterke natie

staat en anderzijds tot het opheffen van ongelijkheden, die vooral de indiaanse be

volking hebben getroffen. Vandaar de krachtige oproep aan het einde van Forjando 
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KUNDIGE EENWORDING EN ECONOMISCH EVENWICHT TUSSEN DE SOCIALE ELEMENTEN, 

zijn concepten "die het Mexicaanse volk behoren te karakteriseren, opdat dat volk een 

machtig Vadetland en een coherente en omlijnde Nationaliteit zal vestigen en belicha

men".'17 

Ook hier vindt men dat hybridisering - het samenvoegen van heterogene elementen 

— aan de basis staat van een nieuwe authentieke Mexicaanse identiteit, juist op te vat

ten als iets zonder sporen van vreemde invloeden. 

Mestizaje a l s bevr i jd ing 

Terwijl Manuel Gamio inspiratie putte uit de maatschappelijke ongelijkheden die 

vooral ten nadele van de indiaanse bevolking uitwerkten, heeft het contiovetsiële 

werk van José Vasconcelos (1882-1959) zijn oorsprong vooral in de filosofie en mys

tiek. Dat betekent overigens niet dat Vasconcelos een kamergeleerde was. Integen

deel. Vasconcelos raakte vanaf het allereerste begin betrokken bij het politieke en la

ter militaite verzet tegen dictator Diaz en was bevriend met de eetste grote revolu

tionaire leider Francisco Madero. Vasconcelos leefde verschillende malen in ge

dwongen ballingschap in de Verenigde Staten, een land waarover hij zich zijn leven 

lang zeer kritisch heeft uitgelaten. Toen hij in 1918 naar Mexico terugkeerde werd hij 

de eerste rector magnificus van de Nationale Universiteit in de hoofdstad. Zijn 

grootste roem bereikte hij als minister van Onderwijs tussen 1921 en 1924. Hij is de 

geschiedenis ingegaan als een zeer actieve en deskundige minister. Hij was de initia

tiefnemer van de publicatie van klassieke werken tegen een prijs die voor vrijwel ie

dereen toegankelijk was. Daarnaast was hij een stimulator en beschermer van de 

kunsten in Mexico. De muurschilderkunst van Rivera en anderen is mede door zijn 

actieve steun tot grote bloei gekomen. Omwille van politieke problemen besloot hij 

zijn land opnieuw te verlaten, maar in 1929 deed hij een gooi naar het president

schap, een onderneming die jammerlijk mislukte. De tijd dat niet-militaire politici 

zouden doordringen tot het hoogste ambt was nog lang niet aangebroken.28 Tijdens 

zijn vele reizen en perioden van ballingschap heeft Vasconcelos een omvangrijk oeu

vre opgebouwd, bestaande uit een cyclus van filosofische studies29, politieke opstel

len, studies over de Indiase cultuur en romans. 

In het kader van de analyse van de ideologie van mestizaje is vooral het in 1925 ge

publiceerde essay La raza cósmica van belang. De centrale these van het essay is dat 

de verschillende volkeren en rassen van de wereld zich gaandeweg steeds meer zullen 

vermengen zodat een nieuw type mens zal ontstaan, het zogenaamde kosmische ras. 

De plek waar dit raciale en culturele mestizaje haat beslag zal krijgen, is Latijns Ame

rika. In het verlengde van deze stelling probeert Vasconcelos het pan-ibero-amerika-

nisme nieuw leven in te blazen: 'De stichters van onze nationalismes waren, zonder 

het te beseffen, de beste bondgenoten van de Angelsaksen, onze rivalen om het bezit 

van het continent.'30 Daarmee is meteen een belangrijk element van het denken van 

Vasconcelos aangestipt, namelijk de idee van de strijd tussen de Latijnse en Angel

saksische cultuur op het Amerikaanse continent, waatin de eenheidsstrategie van de 
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KRISIS 76 Angelsaksen een voorbeeld zou moeten zijn voor het parochialisme van de ibero-

Amerikanen. De invloed en de macht van de VS symboliseren een van de hoogte

punten van de beschaving van de blanken, één van de vier rassen die volgens Vascon-

celos de wereldgeschiedenis hebben vormgegeven.31 Elk van deze groepen heeft een 

missie en die van de blanken is bijna uitgespeeld. Met hun expansiedrang hebben ze 

de basis gelegd voor een nieuwe periode, die van de vermenging van alle volken, die 

een vijfde ras zal voortbrengen. Dat voor deze ontwikkeling ibero-Amerika de ideale 

plek is, verklaart Vasconcelos door te wijzen op haar geschiedenis en ervaring van 

mestizaje, die slechts een voorbode was van de glorieuze toekomst van Amerika. De 

blanke Noord-Amerikanen zullen het onderspit moeten delven juist omdat zij de in

diaanse bevolking hebben gedecimeerd en een monocultuur ontwikkeld.32 

De analyse van het proces van mestizaje verschilt zeer van die van Gamio en Mo

lina. Terwijl Gamio zijn paternalistische sympathie voor de indiaan niet onder stoe

len of banken steekt, helt Vasconcelos eerder over naar het Spaanse element. In La 

raza cósmica is nauwelijks een verwijzing te vinden naar de toestand van de indiaan 

in het Mexico (of Latijns Amerika) van die tijd. Ook voor de cultuur en het ontwik

kelingspeil van de pre-Columbiaanse samenlevingen kan hij niet veel waardering 

opbrengen. O m het continent een plaats te geven in de wereldgeschiedenis grijpt 

Vasconcelos in een van de meest opmerkelijke passages van het essay terug op de 

mythe van Atlantis dat hij in Ametika situeert: 'De azteekse en incarijken zijn mage

re overblijfselen en volsttekt onwaardig aan de antieke en superieure cultuur (van 

Atlantis).'33 De mestizofilie van Vasconcelos is gebaseerd op de pragmatische consta

tering dat de meerderheid van de bevolHng reeds mestizo is. Volgens Basave34 pro

beert Vasconcelos dit empirische gegeven een mythische dimensie te verschaffen, 

mede met het doel de Latijns Amerikaanse integratie te bevorderen. 

Een ander belangrijk - misschien wel het voornaamste ordenende - principe in 

het essay betreft de stelling dat de evolutie van de mensheid drie fasen kent: de eerste 

fase is die van de materiële noodzaak en oorlog, de tweede die van de rede en poli

tiek en de derde die van spiritualiteit en esthetiek. De kritiek die Vasconcelos for

muleert op de tweede fase vertoont onverwachte gelijkenis met de postmoderne kri

tiek op het project van de moderniteit: 

'In die fase prevaleert de tede, haar voornaamste kenmetk is het geloof in de formule, de

ze periode doet niets andeis dan het notmeten van intelligentie, bepeiken van hande-

lingsvtijheid, begrenzen van de natie en het beteugelen van de emoties. Regelgeving, nor

men en tiiannie, dat is de wet van de tweede petiode waarin we gevangen zitten en waar

uit we moeten ontsnappen.'55 

De laatste periode, die samenvalt met de vorming van het vijfde ras, daarentegen, zal 

worden geregeerd door goede smaak, schoonheid en vrijheid. Een samenleving die 

middels mestizaje bewezen heeft zich te kenmerken door openheid en pluralisme zal 

de thuisbasis worden van spirituele en seksuele bevrijding. O m zijn argumenten 

kracht bij te zetten, veegt hij de vloer aan met Spencer en het sociaal-darwinisme, 

die met hun afwijzing van vermenging en streven naar zuiverheid slechts dienen ter 

legitimatie van het imperialisme: 
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'De Britten prediken de natuurlijke selectie, met de stilzwijgende conclusie dat de be- DOSSIER 

heetsing van de wereld hen volgens een natuutlijk en goddelijk techt toebehoort. De 

waarheid is echter dat geen enkel ras aan zichzelf genoeg heeft.'3<s 

Vasconcelos houdt dus een warm pleidooi voor mestizaje als een strategie of weg om 

te ontsnappen aan wat Nederveen Pieterse een 'naar binnen gerichte conceptie van 

cultuuf37 heeft genoemd en wat Vasconcelos zelf typeert als 'etnische ommuring'.38 

La raza cósmica is van grote betekenis geweest voor de ideologie van de Mexicaanse 

nationale identiteit. 

Het werk van Vasconcelos kan worden beschouwd als een eindpunt van de op et

niciteit gerichte mestizofilie. De vreemde mengeling van pragmatisme, metafysisch 

denken en een visionaire blik op het hybride Latijns Amerika - volgens Vasconcelos 

het eindpunt van de sociale, culturele en geestelijke ontwikkeling van de mens -

kon eigenlijk niets anders zijn dan dat.39 Samen met het werk van anderen - waar

van de voornaamste exponenten hier zijn geanalyseerd — heeft het Mexicanen ertoe 

aangezet de blik op de eigenheid en de eigen waardigheid te richten en die verder 

vorm te geven. Molina, Gamio en Vasconcelos stonden alle sceptisch tegenover de 

naar buiten (Spanje, Frankrijk en de VS) gerichte blik die meestal uitmondde in een 

imitatie van elders ontsproten ideeën, politieke ideologieën en ontwikkelingsmodel

len. De onproblematische toepassing van dergelijke modellen (zoals het republi

keinse federalisme en de democratie) op de eigen werkelijkheid heeft veel nieuwe 

problemen gegenereerd. Zo stelt Antonio Caso4° dat een goed functionerende de

mocratie etnische eenheid en maatschappelijke uniformiteit vereist, en daarvan was 

in Mexico geen sprake. 

De po l i t i ek van la mexicanidad 

De stap naar meer contemporaine ontwikkelingen zou kunnen suggereren dat sinds 

de publicatie van La raza cósmica het vertoog van de mestizo als de authentieke beli

chaming van de nationale identiteit en als vaandeldrager van de nationalistische ide

ologie geen veranderingen heeft ondergaan. Niets is minder waar. De speurtocht 

naar de karakteristieken en kernwaarden van de 'echte Mexicaan' is sinds de jaren 

dertig voortgezet, maar wel langs een andere route. De etnocentrische mestizofilie 

maakte langzaam plaats voor psychologische analyses. De programmatische aspec

ten die nog in het werk van Molina en Gamio te vinden zijn ten aanzien van de be

vordering van de zaak van mestizo, zijn aan het begin van de jaren dertig grotendeels 

verdwenen. Een groep jongere denkers buigt zich derhalve over de 'ziel' van de ge

mengde Mexicaan die er nu eenmaal is. Terwijl het sleutelwoord van de oudere ge

neratie mestizaje was, gaat de jongere generatie aan het werk met het begrip mexi

canidad, een begrip dat verwijst naar het geheel van beelden en metaforen die het 

wezen van de Mexicaan zouden karakteriseren. Het in 1934 gepubliceerde werk El 

perfil del hombrey la cultura en México van de filosoof Samuel Ramos markeert het 

beginpunt van deze nieuwe fase. In deze studie stelt de auteur dat de Mexicaan een 

minderwaardigheidscomplex bezit, dat valt terug te voeren tot de ttaumatische er

varing van de conquista: de inheemse bevolking werd onderworpen en daardoor ver-

AUTHENTICITEIT EN HYBRTDTTEIT 5 7 



KRISIS 76 nederd, terwijl de gemengde afstammelingen van de veroveraars zich vernederd voe

len door hun onvolwaardigheid ten opzichte van de Europeanen. De nog jonge 

Mexicaan probeert het gevoel van minderwaardigheid te compenseren door dwang

matig gedrag. Daarvan is machismo een voorbeeld. Het is tijd dat de gefrustreerde 

jongeling opgroeit en daarvoor kan hij zich volgens Ramos het beste beschouwen als 

een 'tak van het Europese ras'. Van de indiaanse bevolking en hun cultuur heeft Ra

mos geen hoge pet op. In de jaren daarna verschijnen vergelijkbare werken zoals El 

mexicano. Su dindmica psicosocial van Francisco Gonzalez Pineda, waarin psycho

analytische begrippen worden gehanteerd, en El mexicano. Psicologia de sus motiva-

ciones van Santiago Ramirez, beide gepubliceerd aan het einde van de jaren vijftig. 

Een aparte vermelding verdient het in 1950 gepubliceerde en later wereldberoemd 

geworden essay El laberinto de la soledad van Octavio Paz. Daarin wijkt hij af van 

Ramos door te stellen dat de Mexicaan niet schuilgaat achter maskers, maar het 

masker zelf is. Erachter ligt alleen de eenzaamheid. Paz probeert in zijn boek de 

Mexicaanse eenzaamheid te doorbreken door de sterk naar binnen gerichte blik te 

verlaten en te zoeken naar aanknopingspunten met de westerse cultuur. 

Deze literaire en (semi)wetenschappelijke publicaties hebben beelden en metafo

ren opgeleverd waarmee het Mexicaanse 'karakter' wordt geschetst: dat van de ge

makkelijke dood, van de 'langzame' tijd en het daarmee samenhangende 'typische' 

tijdsbesef, van de gewelddadige lompenptoletariër (de pelado), de macho, en van 

México bronco. Dat laatste duidt letterlijk op het 'rauwe' Mexico dat wotdt geasso

cieerd met het platteland en de ondoorgrondelijke indiaanse ziel. Vanuit het oog

punt van de stedelijke middenHassen en elites bezit dit Mexico een onheilspellende 

dreiging.4' Deze beelden en typen duiken ook op in de speelfilms van de jaren vijftig 

en zestig en in andete uitingen van (volks)kunst en zijn langzaam uitgegroeid tot 

een mythologie van lo mexicano in binnen- en buitenland. Slechts een summiere 

analyse van de verbeelding van 'Mexico' en 'de Mexicaan' in producten van de Ame

rikaanse massacultuur levert een eenzijdig beeld op van geweld, corruptie maar ook 

van een hang naar de bon sauvage. 

De uitkristallisering van de contouren van de homo mexicanus, met name in de 

jaren vijftig, kan niet worden beschouwd als een louter literaire bezigheid. Aan het 

begin van dit artikel heb ik gewezen op de belangrijke plaats van het nationalisme in 

de consolidatie en legitimatie van het postrevolutionaire regime. Hoewel de herin

neringen aan de verscheurdheid van de Revolutie na de Tweede Wereldoorlog waren 

weggeëbd, genereerde het snelle en diepgaande proces van sociaal-economische en 

demografische verandering, dat vooral tot uitdrukking kwam in indrukwekkende 

industrialisatie en urbanisatie, een heel nieuw scala van ongelijkheden, breuHijnen 

en grieven. O p het politieke vlak hadden de bestuurlijke en economische elites zich 

inmiddels verschanst in een éénpartijstelsel, een corporatistisch apparaat, een om

vangrijke overheidsbureaucratie en bovenal in een zeer krachtig presidentschap. De

mocratische praktijken bleken vooral formalistisch van aard. De personages en ka

raktereigenschappen uit de mythe van de Mexicaanse nationale identiteit krijgen 

betekenis tegen de achtergrond van de vele onvolkomenheden en onrechtvaardighe

den van de moderniteit. Het vertoog van la mexicanidadis derhalve politiek. De de

finitie van 'de' Mexicaan 'is vooral een omschrijving van de wijze waarop hij wordt 
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gedomineerd'. Volgens Roger Bartra is het object van de studies over het 'nationale DOSSIER 

karakter' een imaginaire constructie van de auteurs zelf. Op die manier bijten ze in 

hun eigen staart.42 De scherpzinnige en venijnige kritiek van Bartra wijst op het ar

bitraire en soms absurde karakter van de stereotypen uit de galerie van de nationale 

cultuur. Inzake de prototypische Mexicaanse held die met de dood speelt, merkt hij 

bij voorbeeld op dat deze een intellectuele creatie is van de mystiek van de revolutie: 

'(...) aan de Mexicanen die zijn ondetgedompeld in de bittetheid van de nationale cul

tuur wotdt de enig mogelijke heroïsche geste toegedicht: gemakkelijk stetven, zoals al

leen de misetabelen dat kunnen.'43 

De bijdrage van Bartra is door sommigen bekritiseerd om zijn functionalistische 

analyse van het vertoog van de mexicanidad, een verwijt dat mijns inziens niet op

weegt tegen de interpretatie van het genoemde vertoog als onderdeel van de domi

nante politieke cultuur. In de postrevolutionaire periode werd de mestizo de officië

le protagonist van de Mexicaanse geschiedenis, terwijl de (inheemse) indiaanse cul

tuur en geschiedenis waardering vonden. Deze invulling van de nationale identiteit 

had een anti-imperialistische betekenis en legitimeerde de vorming van een krachti

ge nationale staat, die als buffer kon fungeren tegen buitenlandse invloeden (met 

name in de economie) en die eurocentristische ontwikkelingsdoelen kon herdefinië

ren. Bepleit werd ook een actieve rol van de staat in het reguleren van de markt ten 

gunste van de nationale gemeenschap. Die konden het beste worden gediend door 

een oppermachtige partij die de verschillende maatschappelijke sectoren op hiërar

chische en corporatistische wijze vertegenwoordigde. De kern van de ideologie van 

de Revolutie was, kortom, het (mestizo)nationalisme. Deze ideologie schraagde de 

sterke, interventionistische staat en de corporatistische partij (PRI), die ernaar 

streefden de hele maatschappij in te sluiten en te vertegenwoordigen onder één dui

delijke noemer. De combinatie staat/PRI stond voor 'dé Mexicaan'. In een dergelijk 

denkkader is weinig ruimte voor pluriformiteit. De culturele logica van homogeni

sering correspondeert met de politieke logica van de éénpartijstaat. 

De terugkeer van het verschi l 

In februari 1994 vond in de kathedraal van San Cristobal de las Casas in de Mexi

caanse deelstaat Chiapas een opmerkelijke ontmoeting plaats. Na het uitbreken van 

de gewapende opstand van het Nationale Zapatistische Bevrijdingsleger eerder dat 

jaar, kwam het onder het toeziend oog van de plaatselijke bisschop tot een eerste 

treffen tussen een gemaskerde delegatie van de rebellen en de gezant van de Mexi

caanse president. Het was het begin van een onderhandelingsproces dat ondanks 

ernstige vertragingen en hernieuwde geweldsuitbarstingen nog steeds voortduurt. 

Na afloop van het eerste gesprek reikte de woordvoerder van de Zapatistas, subcom

mandante Marcos, de regeringsvertegenwoordiger een Mexicaanse vlag aan die zij 

vervolgens ontvouwden ten overstaan van de verzamelde wereldpers. Met deze sym

bolische handeling gaven de Zapatistas uitdrukking aan één van hun meest indrin

gende wensen: volwaardig lidmaatschap van de Mexicaanse natie en staat. Door dit 
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KRISIS 76 initiatief te nemen, hadden de Zapatistas de PRI/regering niet alleen een machtig 

ideologisch wapen uit handen geslagen, de propagandamachine van het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken had eerder getracht de opstand als het werk van buiten

landse infiltranten in diskrediet te brengen, zij namen óók stappen om de termen 

van de relatie tussen de natiestaat en de indianen te herdefiniëren. 

De neo-indigenistische bewegingen in Mexico (en elders in Latijns Amerika) 

stellen het homogeniserende project van het mestizonationalisme ter discussie door 

de eigen etniciteit en culturele identiteit te benadrukken. In hun ogen heeft het na

tionalistische vertoog er immers toe gediend om ongelijkheden, onrechtvaardighe

den, culturele overheersing en discriminatie te maskeren. De bewegingen gebruiken 

etniciteit strategisch om bestaande rechten veilig te stellen en om nieuwe rechten te 

verkrijgen. Zo hebben de zapoteken in de deelstaat Oaxaca in recente jaren een 

bloeiende ontwikkeling doorgemaakt, waarbij een nieuw cultureel zelfbewustzijn 

werd gekoppeld aan radicaal politiek activisme.44 

Het alternatieve vertoog van de neo-indigenistische bewegingen is dat van een 

multiculturele Mexicaanse natie. De discussie over cultureel pluralisme gaat voor 

een belangrijk deel over het 'recht op (eigen) cultuur'. Dit betekent niet zozeer het 

toegankelijk maken van bepaalde culturele producten voor gemarginaliseerde bevol

kingsgroepen, maar eerder het uitoefenen en creëren van cultuur. Een holistische 

opvatting van culturele praktijken leidt ertoe dat het project van de multiculturele 

natie ook het probleem van de democratie raakt. De participatie van culturele groe

pen in het maatschappelijke leven kan immere alleen gerealiseerd worden vanuit de 

eigen cultuur en geschiedenis. Het vertoog en project van mestizaje uit het begin van 

deze eeuw trachtte participatie te baseren op wettelijke en substantiële gelijkheid. 

Het pluralistische project daarentegen erkent culturele diversiteit en schept ruimte 

voor volwaardige participatie op grond van verschil. Om zulks te kunnen tealiseren 

zullen voorwaarden moeten worden geschapen die reiken van de delegatie van be

stuurlijke bevoegdheden, de garantie van onderwijs in eigen taal tot aan de toeken

ning van territoriale en groepsgebonden politieke rechten.45 Het multiculturele stre

ven om de indiaanse groepen te beschouwen als politieke eenheden binnen de staat, 

vormt sinds 1994 één van de kernpunten van de patstelling tussen Zapatistas en rege

ring. Vanuit een dergelijk denkkader is de nationale cultuut niet langer een uniform 

en gedeeld geheel van symbolen, maar juist een plaats voor de beleving van verschil 

en diversiteit. Volgens het dominante monoculturele perspectief van de nationale 

elites is de multiculturele samenleving een kiem voor separatisme. 

De articulatie van neo-indiaanse identiteiten in hedendaags Mexico mag overi

gens niet verward worden met een restauratie van lang onderdrukte maat ongerepte 

identiteiten. Net zoals in het geval van de mestizo-identiteit, gaat het om de actieve 

constructie van authenticiteit, een proces dat gepaard gaat met onderhandelingen, 

strategische keuzes, toevalligheden en uitsluiting van verschil. Bovendien worden 

bij de vorming van deze zogenaamde authentieke identiteiten allerlei transnationale 

verbindingen gelegd. Zo kan de invloed van de opstand van de Zapatistas in Mexico 

en daarbuiten niet los worden gezien van het gebruik van de moderne media, ook al 

is het beeld van subcommandante Marcos die vanuit het Mexicaanse oerwoud e-

mails verstuurt een mythe.46 In de zapoteekse culturele renaissance speelt de intet-
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nationaal vermaarde kunstenaar Toledo een belangrijke rol, zowel door zijn finan- DOSSIER 

ciële steun als door zijn transnationale verbindingen. Nelson omschrijft de activis

ten van de beweging die strijdt voor de culturele rechten van indianen in Guatemala 

als 'maya-hackers'. Net als computerhackers, die met veel technologische kennis 

werkzaam zijn binnen een systeem dat ze niet beheersen, eigenen de maya-activisten 

zich moderne technologie en kennis toe terwijl zij weigeren op te gaan in de mesti-

zosamenleving. Immers, om in de natiestaat te worden geïntegreerd, wordt van de 

maya verwacht dat ze hun indiaanse identiteit verlaten. Gebruikmakend van infor

matie- en communicatietechnologie en van (inter)nationale netwerken, streeft de 

beweging ernaar om culturele verschillen tot uitgangspunt te maken van maat

schappelijke en politieke participatie. Centraal daarin staat de votming van een pan-

maya-identiteit zelf want het is pas sinds kort dat de verschillende in Midden-Ame-

rika levende indiaanse groepen zichzelf als 'maya' identificeren. 

Neo-indigenisme en de intensivering van transnationale connecties - denk daar

bij ook aan de grote aantallen Mexicanen die in de VS vertoeven maar sterke banden 

onderhouden met het herkomstland — zijn verschijnselen die de homogeniseringim

pulsen van het vertoog van mestizaje ondermijnen. Daar komt bij dat de politieke 

en economische elites van het land de ideologie van het revolutionaire nationalisme 

hebben verruild voor het neoliberale marktdenken. Daarin is niet langer plaats voor 

een interventionistische natiestaat die wordt gedragen door een homogeen subject. 

C o n c l u s i e s 

In postindustriële samenlevingen heeft het verschijnsel van culturele diversiteit in 

recente jaren een prominente plaats veroverd in het publieke en wetenschappelijke 

debat. Met de Mexicaanse gevalstudie heb ik willen aangeven dat vergelijkbare de

batten ook in andere delen van de wereld worden gevoerd, vaak al sinds geruime 

tijd. Aandacht hiervoor maakt het mogelijk te waken voor eurocentrisme en kan 

conceptuele inzichten opleveren. 

Aan het begin van deze eeuw werd de geringe culturele homogeniteit van de 

Mexicaanse samenleving als een obstakel gezien voor de vorming van een levensvat

bare natie. De verwoestende effecten van de Revolutie op de samenleving deed het 

streven naar een nieuwe nationale identiteit alleen maar toenemen. Dit streven heeft 

in de eerste decennia van deze eeuw geleid tot de constructie van een authenticiteit-

vertoog dat zich toespitste op de mestizo. De Mexicaanse invulling van authentici

teit ligt, paradoxaal genoeg, in hybridisering [mestizaje). Hoewel authenticiteit en 

hybriditeit doorgaans worden gezien als eikaars tegenpolen, laat de analyse van het 

Mexicaanse geval zien dat dit niet altijd opgaat. In het Mexicaanse authenticiteitver-

toog wordt het spanningsveld tussen deze twee begrippen opgeheven doordat het 

aan een authentieke identiteit gelieerde streven naar zuiverheid wordt gerealiseerd 

door de bestaande velschillen in te sluiten en 'op te lossen'. Authenticiteit en zuiver

heid kunnen echter ook worden nagestreefd en gerealiseerd door verschillen juist uit 

te sluiten. Een deigelijke weg kan men de Balkanoplossing noemen. Terwijl in het 

Mexicaanse geval authenticiteit het resultaat is van assimilerende of inclusieve hy

bridisering, is in het tweede geval sprake van een exclusieve balkanisering. Ondanks 
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KRISIS 76 dit ctuciale onderscheid is in beide varianten sprake van de constructie van zuiver

heid, waarmee verschillen worden onderdrukt, en dus van essentialisme en reduc

tionisme. 

In de constructie van het vertoog van de nationale identiteit zijn drie varianten te 

onderkennen die elk verschillende kernbegrippen en conceptuele kaders hanteten. 

In de eerste variant stonden raciale begrippen centraal. De tweede variant had een 

culturalistisch karakter en de derde hanteerde vooral psychologische concepten. Alle 

drie delen ze echter een streven naar eenduidigheid en zuiverheid, respectievelijk op 

het gebied van ras, cultuur en psyche. In recente jaren wordt het streven naar de 'zui

verheid' van de hybride mestizocultuur ondermijnd door een nieuwe politiek van 

verschil. De strijd om de constructie van nieuwe identiteiten is in volle gang. 
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