
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Dancing Jacobins, a genealogy of Latin American populism (Venezuela)

Sánchez Cacheiro, R.

Publication date
2004

Link to publication

Citation for published version (APA):
Sánchez Cacheiro, R. (2004). Dancing Jacobins, a genealogy of Latin American populism
(Venezuela). [Thesis, externally prepared, Universiteit van Amsterdam].

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:26 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/dancing-jacobins-a-genealogy-of-latin-american-populism-venezuela(656b713c-02be-41b1-bf54-23f4a846bcea).html


SAMENVATTIN G G 

Aann de hand van een historisch-etnografische studie van Venezuela onderzoekt deze 

dissertatiee de hypothese dat populisme in Latijn s Amerika niet een recent fenomeen is 

maar,, integendeel, een constituerende rol heeft gespeeld in de uitkristalliserin g van 

specifiekee vormen van moderniteit in dat continent sinds de onafhankelijkheid van 

Spanjee in het begin van de 19e eeuw. Mij n studie bouwt voort op het werk van 

Ernestoo Laclau die populisme analyseert als een sociaal-politiek fenomeen dat in de 

eerstee decenniën van de 20ste eeuw opkwam uit een sociaal veld verstoord door 

internee tegenstellingen en dislocaties. Hij  ziet populisme dan ook als de uitdrukkin g 

vann een breed scala van discursieve uitingen, politieke interpellaties en vormen van 

iconographiee rond een geherformuleerde notie van "het volk."  Die notie fungeerde 

alss een "imaginair "  tableau voor  de inscriptie van allerlei op drif t geraakte verlangens 

enn identiteiten. De uitkristalliserin g van een populistische verbeeldingswereld bood 

eenn kader  waarbinnen die verlangens en identiteiten ervaren konden worden als 

equivalentee uitdrukkinge n en manifestaties van één homogeen volk, bedreigd door 

eenn externe vijand. 

Dee kern van mijn argument is dat onmiddellij k na de onafhankelijkheidd de meeste 

karakteristiekenn en voorwaarden die Laclau en anderen verbinden met de opkomst 

vann populisme reeds aanwezig waren in min of meer  uitgekristalliseerde vorm in heel 

Latijn ss Amerika en in bijzonder  pregnante vorm in Venezuela. Hoofdstuk vier  neemt 

inn de opbouw van deze studie een centrale plaats in. In dit hoofdstuk ga ik - na in de 

inleidingg en de eerste drie hoofdstukken de hoofdlijnen van mijn betoog geschetst te 

hebbenn en de algemene trekken van de koloniale orde in Venezuela - uitgebreider  in 
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opp een sleutelgebeurtenis: de schokkende uitschakeling van de Spaanse koning na zijn 

gevangennemingg door  Napoleon in 1808. Een direct gevolg in Venezuela en in 

anderee delen van Latijn s Amerika was de instorting van de koloniale orde en de 

manifestatiee van wat ik de "post-koloniale menigte"  noem als een belangrijke - zij  het 

onzekeree - politieke kracht. In de voorafgaande hoofdstukken analyseer  ik de 

kolonialee orde als een complex, hiërarchisch systeem van ordes en standen, 

georiënteerdd op de Spaanse monarch die alles verbond. Beroofd van de koning stortte 

ditt  systeem abrupt in door  de explosie van het type tegenstellingen en dislocaties waar 

Laclauu op doelt. Dat betekende ook - en dit iss centraal in mijn studie - dat wat ik de 

"post-kolonialee menigte"  noem zich kon manifesteren als een horizontaal domein 

gekenmerktt  door  het idee van een abstracte uitwisselbaarheid van fundamenteel 

equivalentee individuen. 

Hett  is duidelij k dat dit alleen kon gebeuren nadat de koloniale orde was ingestort 

Voordienn waren al die personen min of meer  geïncorporeerd als verschillende 

soortenn subjecten in de onderscheiden institutionele niches van de koloniale orde. Pas 

nadatt  ze losgerukt waren uit die kaders konden individuen geconcipieerd worden als 

equivalentt  en in principe gelijk. Maar  doordat de onafhankelijkheid in Venezuela - en 

inn Latijn s Amerika in het algemeen - kwam als een plotseling katastrofe, waren er  nog 

geenn vervangende instituten of structuren opgebouwd. Daardoor  manifesteerden die 

nieuw-gevormdee individuen zich als één diffuse, maar  potentieel revolutionaire 

menigtee in de genivelleerde publieke ruimt e van de post-kolonie - genivelleerd omdat, 

hoee hiërarchisch de samenleving in de praktij k ook bleef, de konings verdwijnin g in 

iederr  geval symbolisch de publieke ruimt e van de post-kolonie transformeerde tot een 
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homogeen,, horizontaal domein bevolkt door  uitwisselbare individuen, die tezamen 

ookk nog de potentiële souverein vormden van de zich uitkristalliserende republiek. 

Dee onafhankelijkheid resulteerde daardoor  in een veelomvattende en katastrofale 

bestuurlijk ee crisis waaraan Venezuela, net als andere staten in de regio, zich nog 

steedss niet ontworsteld heeft. Door  de invloed van de revolutionaire idealen van 

gelijkheidd en wat Lacalu en Mouffe de logica van equivalentie"  noemen, werd de 

post-kolonialee menigte een netelige uitdaging voor  de nieuwe republiek die 

nauwelijkss toegerust was om daaraan het hoofd te bieden. Opmerkelijk is dat deze 

post-kolonialee menigte ondanks een hogelijk heterogene samenstelling -pardos 

(mestiezen)) maar  ook Indianen en ex-slaven - zich toch ging beschouwen als 

behorendd tot één en dezelfde categorie mensen die bovendien de grote meerderheid 

vormdenn het volk, de nieuwe souverein. In hoofdstuk, vij f betoog ik dat deze qua 

kleurr  rijk-geschakeerde menigte steeds explicieter  - in een strij d voor  wat men 

modernitymodernity from below zou kunnen noemen - volledige burgerrechten en een passende 

politiekee vertegenwoordiging ging opeisen met een beroep op de vaak half-

onderkendee implicaties van de nieuwe republikeinse Constitutie. 

Maarr  waar  sprake is van equivalentie en gelijkheid, doemt ook de destabilisernde 

krachtt  van "mimesis"  op. Immers, zodra er  een ruimt e gecreëerd wordt van 

equivalentiee tussen uitwisselbare subjecten, is het moeilijk een verglijdende mimese 

aff  te stoppen "van de ene term naar  de volgende"  - o£ concreter, van de ene 

hegemonischee identiteit naar  de volgende. Niet langer  beschermd door  de rijke 

kolonialee codificaties en rituelen, konden die identiteiten in principe toegeëigend 

wordenn door  iedereen. In de eerste drie hoofdstukken probeer  ik te laten zien dat het 
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kolonialee regime gekarakteriseerd kan worden als een uitgekristalliseerd systeem van 

ordess en standen, en daardoor  als een goed-geoliede machine om zulke mimesis in te 

dammenn binnen wei-omschreven identiteiten. In hoofdstuk zes trek ik hieruit de 

consequentie::  met de instorting van die orde lijken die vast omschreven rollen en 

identiteitenn een prooi voor  iedereen te worden. In principe zijn ze nu algemeen 

beschikbaarr  voor  toeëigening door  mimesis. In dit opzicht kan de onafhankelijkheid 

ookk gezien worden als een veelomvattende "mimetische"  crisis waarin de 

ondergeschiktee bevolkingslagen alle beschikbare hegemonische rollen en identiteiten 

zoudenn kunnen bemachtigen via een dreigende aanslag op de blanke regeerders in een 

angstaanjagendee mengeling van het symbolische met het viscerale en een 

meedogenlozee mimicry . Centraal in mijn argument is dat dit alles kwam voort uit de 

moderniteitt  van de menigte en niet, zoals nationalistische historici vaak pretenderen 

uitt  haar  zogenaamd archaïsme. Vandaar  dat de crisis yan de onafhankelijkheid 

voorgesteldd kan worden als een bloedige circulatie van maskers waarin alle ordening 

hopelooss verstoord blijft . In die omstandigheden is het niet vebazingwekkend dat een 

voortdurendee angst voor  imitati e naar  voren komt uit de geschriften van de Founding 

FathersFathers van de onafhankelijkheid en uit de archieven. 

Enerzijdss streefde de post-koloniale menigte in embryonale vorm naar  een politieke 

vertegenwoordigingg die recht zou doen aan haar  spookachtig bestaan als een 

synchroonn domein van abstracte uitwisselbaarheid tussen gelijke en vervangbare 

individuen.. Maar  anderzijds was er  een constante afglijden naar  meer  specifieke 

manifestaties::  doordat individuen hun eigen neigingen volgden in een wilde, 

mimetischee stroom die hen constant meevoerde van het ene begeerde object of 

identiteitsgevoell  naar  het volgende, leek de menigte constant opgelost te worden in 
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eenn chaos van specifieke wensen, maskers en verschijningsvormen. Het was deze 

hydraa die de elites na de onaflianelijkheid op één of andere wijze moesten 

confronterenn in hun pogingen om opnieuw vormen van bestuur  te creëren onder 

drastischh gewijzigde omstandigheden. Hoofdstuk vij f behandelt de formulerin g van 

eenn nieuwe grondwet als een poging van deze elites om het hoofd te bieden aan deze 

omstandigheden.. Net als elders in het continent was de nieuwe Constitutie diepgaande 

beïnvloedd door  Jacobijnse ideeën. Dat blijk t vooral uit het feit dat expliciet als doel 

wordtt  geformuleerd om een natie in het leven te roepen - dat wil zeggen dat de 

contekstt  volgde uit de tekst van de grondwet, en niet andersom. 

Inn scherp contrast met de gangbare mening betoogg ik dat deze demiurgische draai niet 

gezienn kan worden als een reactie op het traditionalisme van de massa, maar  eerder 

voortsproott  uit de radikale moderniteit van de omstandigheden.. Geconfronteerd als 

zee waren met een mimetische draaikolk van verscheurde lichamen en schijn-

identitehenn die opkwamen uit de manifestaties van de post-koloniale menigte moesten 

dee Founding Fathers het wel als hun taak zien om een natie te creëren, net als hun 

Jacobijnsee voorgangers. Alleen de wet, in haar  abstracte universaliteit, kon een 

passendee spiegel bieden waarin de menigte, als drager  van een universele gelijkheid, 

zichzelff  weerspiegeld kon zien als een uniek en homogeen "volk "  dat een "natie"  kon 

vormen.. Alleen met behulp van een dergelijke weerspiegeling was het mogelijk om 

dee menigte af te stoppen in alle zijsporen van haar  mimesis door  de mensen te 

oriënterenn op wat zij  verondersteld werden te delen als leden van een collectiviteit -

namelijk,, hun "algemene wil" , die begraven was onder  veelvormige individuele 

neigingenn en verlangens, maar  die slechts een publieke gestalte kon aannemen dank 

zijj  de deugdzame wetten van de republiek. 
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Echter,, wilde de wet effectief zijn, dan moest zij  er  in slagen om met een serie 

voorbeeldigee gebaren inderdaad die "algemene wil"  van het volk te belichamen. In 

hoofdstukk vij f betoog ik dat dit het noodzakelijk maakte om de voorstellingswereld 

vann de nieuwe politiek op te zetten als een theatraal toneel. Hoe anders konden de 

politiekee vertegenwoordigers van de nieuwe natie die "algemene wil"  tot uitdrukkin g 

brengenn in hun lichamen, woorden, gebaren en gedrag? Alleen in een afgesloten 

ruimt ee - hetgeen een radicale afscheiding tussen het theatrale "binnen"  en een 

uitgeslotenn "buiten "  vereiste - kon zo'n belichaming werken. Conform de ideeën van 

Lyotard ,, Lacoue-Labarthe en anderen - en ik neem die ideeën hier  letterlij k op - was 

hett  alleen in zo'n afgesloten theatrale ruimt e mogelijk om de buitengesloten menigte 

doeltreffendd te representeren. Gezien het verlangen van de menigte om zichzelf 

"onmiddellijk ""  te representeren in een wild, mimetisqh spel, was het voor  de 

FoundingFounding Father* van het allergrootste belang om zo'n afgegrendeld 

voorstellingsdomeinn te creëren. Immers, alleen door  zo'n kloof te onderhouden tussen 

dee representatie en de gerepresenteerde konden de Jacobijnse tribunen zich opwerpen 

alss de vertegenwoordigers van een natie die buiten de muren werd gehouden. Gezien 

dee rampzalige omstandigheden van de post-kolonie, was dit een absolute noodzaak 

omm een minimale bestuurlijkheid te creëren. De urgentie van dit alles wordt nog 

duidelijkerr  als we in aanmerking nemen dat het hier  ging om een ex-koloniale uithoek 

mett  uiterst beperkte economische en symbolische hulpbronnen. 

Inn hoofdstuk zes laat ik zien dat deze politics ofexemplarity uitmondden in een 

voortdurendee poging om de natie's figuurhoofden te monumentaliseren hetgeen 

resulteerdee in een vorm van monumental gouvernementality, met bijzondere 
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implicatiess voor  het wel en wee van de republiek tot op de dag van vandaag. 

Hoofdstukk zeven en acht behandelen hoe die monumentalisering bereikt werd door 

eenn combinatie van publiek ritueel, historiografie, toneel, iconography en onderwijs, 

waarbijj  tegenwoordig nog de electronische media komen - alles om het volk zo lang 

alss mogelijk ingesloten te houden binnen één "natie."  Maar, zoals ik betoog, in het 

theatralee paradigma dat ik opzet aan het einde van hoofdstuk vij f en verder  ontwikkel 

inn de volgende hoofdstukken: dit theater  is meer  dan alleen een toneel. Het vereist 

eenn hele machinerie die als doel heeft om de spelers af te scheiden van de 

toeschouwerss die stil en onbewegelijk moeten blijven gedurende de hele duur  van de 

voorstelling.. Anders - en dit wijst de geschiedenis van het toneel duidelijk uit - zal het 

publiekk snel haar  belangstelling verliezen voor  wat er  gebeurt op het toneel en zich 

opnieuww richten op de particularistische doeleinden en verlangens, het wilde 

mimetischee spel, dat het bourgeois theater  van de politieke leiders probeerde af te 

stoppen.. In Venezuela, en elders op het continent, inspireerde dit een heel scala aan 

specifiekee maatregelen - zoals de regulering van burgerschap of de niet-succesvolle 

pogingenn om landarbeiders aan het land te binden - die gemeen hadden dat ze er  toe 

moestenn dienen om de bevolking tot een publiek van passieve toeschouwers te maken. 

Dee revolutionnaire golven die Europa schokten na 1870, net als de chronische 

instabliteitt  die tot vandaag aan toe de Latijns-Amerikaanse samenlevingen - zeker 

Venezuelaa - teistert, laten zien dat deze theatrale politics ofexemplarity van de vroege 

republikeinenn op den duur  niet meer  werken. Vroeg of laat zal het "volk "  niet langer 

geboeidd zijn door  de Jacobijnse tribunen met hun voorbeeldige gebaren op het toneel 

enn zich opnieuw manifesteren als een "menigte."  Maar  er  is een cruciaal verschil 

tussenn moderniteit in Europa en Latijn s Amerika. In Europa had een overgang plaats 
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vann "politiek "  naar  wat Foucautt "bio-politiek "  noemt De Europese natie-staten 

werdenn gedisciplineerde samenlevingen waar  - tenmisnte tot voor  kort - bestaande 

vormenn van politieke vertegenwoordiging grotendeels aanvaard werden. Voor  Latijn s 

Amerik aa betoog ik daarentegen dat de politics ofexemplarity van de vroege republiek 

doldraaidenn zodat het hele continent gefixeerd bleef in een inaugureel moment van 

moderniteit::  het moment waarop Jacobijnse tribunen het op zich nemen om de natie te 

creërenn door  zich te richten tot een revolutioimair e menigte als de 

gemonumentaliseerdee uitdrukkin g van de "wi l van het volk"  maar  tegelijk als 

passievee toeschouwer van de politiek-als-toneel. 

Hoofdstukk acht en negen - over  The Republic of Notables en Bolivar Svperstar -

verkennenn twee centrale figuren in de politieke verbeeldingswereld waarin de 

inherentee instabiliteit tot uitdrukkin g komt van het soort monumental 

gouvernementalitygouvernementality waarover  dit proefschrift gaat en dat nog steeds het politieke leven 

inn Venezuela teistert Zelfs nadat ze collectief gemonumentaliseerd zijn als een 

"republie kk van notabelen"  slagen de republikeinse tribunen er  niet in om hun gehoor 

blijvendd bijeen te houden als "het volk."  Hun voorstelling faalt uiteindelijk : hoezeer 

zijj  ook proberen hun publiek te boeien - als "dansende Jacobijnen", in een 

hyperbolischee razernij  die eigen is aan de vormen van populisme van Latijn s Amerika 

-- zij  slagen er  op den duur  niet in zich waar  te maken als een mogelijke verbinding 

vann het universele (het "volk" ) met het particularistische, dat ieder  keer  weer  opduikt 

uitt  de "menigte."  De toeschouwers verliezen uiteindelij k hun aandacht. Maar  dan 

duiktt  de terroriserende instabiliteit weer  op van de oorsprong van de natie en van het 

continentt  als geheel en de menigte herneemt haar  zijdelingse vlucht in 

particularismen.. Het is op zo'n moment van uiterst gevaar  als patronage netwerken en 
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vertegenwoordigendee instanties instorten en "het volk"  het republikeinse theater 

dreigtt  te verlaten om opnieuw een "menigte"  te worden, dat Bolivar  als "Vader  van de 

natie""  opnieuw ten tonele gevoerd wordt Hij  wordt periodiek teruggebracht als de 

belichamingg van de totaliteit,  van de natie als geheel, die dreigt uiteen te spatten in 

eenn chaos van verstrooide fragmenten. Als een reservoir  van transcendentie, dat in 

princip ee niet te lijden heeft van de slijtage waaraan de natie's nog levende tribunen 

onderhevigg zijn, verschijnt hij  opnieuw om de afkalving tegen te gaan van de 

algemenee wil van het souvereine volk door  de manifestaties van allerlei mimetische 

verlangenss "van onderop." 

Hett  laatste hoofdstuk verkent wat er  gebeurt als zelfs de Bolivar-strategie faalt. Dit 

hoofdstukk over  de fascinerende Mari a Lionza cultus, die de afgelopen decenniën een 

geheell  eigen dynamiek vertoont, laat zien hoe Venezuela's gemonumentaliseerde 

verbeeldingwereldd overgenomen wordt door  de mensen op wier  rug die gebouwd 

was::  zij  gaan zichzelf monumetaliseren door  mtmetisch een hele galerij  te adopteren 

vann "geesten"  die globaliseringsprocessen beschikbaar  gemaakt hebben. 




