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Men probeerde het hibride en allochtone uit te bannen door de uiterlijke vor-
men van de Europeanen over te nemen. En op die manier voegde men het
onechte aan het authentieke toe. Het kwam zover dat men Frans of Engels
sprak of zich kleedde in een rokkostuum; maar onder het gestreken over-
hemd bleef de gaucho bestaan.
E. Martínez Estrada, Radiografía de la Pampa, 1933

Mijnheer de Rector Magnificus, Dames en Heren,

Op een middag tijdens de eerste fase van mijn onderzoek naar de politieke levens-
wandel van Jorge Zorreguieta schreef ik in een opwelling een e-mail naar een
Argentijnse vriend en collega. Ik vroeg hem om wat suggesties voor recente
literatuur. Zijn antwoord kwam praktisch per ommegaande. Hij gaf me een aantal
titels, en vervolgde:

Ikzelf doe geen onderzoek naar deze thema’s omdat ik het niet kan. Mijn
maag kan er niet tegen en ik mis de geestelijke rust. Ik heb zoveel geliefde
mensen verloren: vrienden, vriendinnen; een ex-vriendin die lid was van de
Montoneros die zich kon redden door met de Marine samen te werken, mijn
neef, die als een broer was, en een zus die in ballingschap overleed.

Zijn bericht raakte me diep, omdat ik me realiseerde dat mijn in een vluchtig mo-
ment snel geformuleerde verzoek om hulp, bij mijn collega een verleden had open
gewoeld en emoties had losgemaakt waarvan ik de intensiteit nauwelijks kon be-
vroeden, en waarvan ik me ook niet bewust was geweest toen ik mijn mailtje ver-
stuurde.

Dit kleine voorval vroeg opnieuw mijn aandacht voor een thema dat mij vanaf
het begin van mijn wetenschappelijke carrière op verschillende manieren heeft ge-
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fascineerd: de verschillen tussen de sociale en politieke context waarin ik, een Ne-
derlandse onderzoeker, mijn wetenschappelijke werk verricht en die van mijn La-
tijns Amerikaanse collega’s. Het is mijn overtuiging dat in de Westerse bestudering
van de niet-Westerse wereld, vaak samen gebracht onder de noemer ‘area studies’,
veel te weinig aandacht is geschonken aan deze, voor thematiek, aard en resultaten
van sociaal wetenschappelijk onderzoek, cruciale relatie. Dat verschil is niet alleen
van belang op persoonlijk vlak, maar ook voor onze perceptie en analyse van de
werkelijkheid en dus, uiteindelijk, voor de resultaten en inbedding van ons weten-
schappelijk onderzoek. In deze oratie wil ik daarom ingaan op de relatie tussen Eu-
ropese en Noord-Amerikaanse wetenschappers en hun Latijns Amerikaanse colle-
ga’s en de consequentie van die relatie voor hun wetenschappelijke dialoog.

Wetenschappers hier en daar

Laat ik beginnen met een triviale, maar al te vaak onder het tapijt geschoven consta-
tering. Westerse wetenschappers die zich bezighouden met de niet-Westerse we-
reld, bestuderen een wereld die hen in ieder geval in aanvang vreemd was. Zij doen
‘veldwerk’, spreken met collega’s ter plekke, lezen en kopiëren documenten, en ke-
ren vervolgens terug naar hun Westerse universiteiten of instituten om op basis van
het verzamelde materiaal wetenschappelijke studies te schrijven. In eigen land wor-
den zij niet altijd helemaal voor vol aangezien omdat hun studies over vreemde the-
ma’s handelen en in ‘obscure’ tijdschriften worden gepubliceerd. Die situatie kan
vooral in tijden van bezuinigingen een risico voor deze onderzoekers vormen.

De collega’s in het gebied zelf bevinden zich in een geheel andere positie. Zij
leven en werken in een samenleving waarmee zij van jongs af aan vertrouwd zijn ge-
raakt. Meestal is dat ook het enige land waarover zij publiceren. Economische pro-
blemen en financiële onzekerheid dwingen hen meestal een moeizame balans te
zoeken tussen onderzoek en economisch overleven. Zij hebben vaak twee of drie
banen en zijn gedwongen allerlei betaalde klusjes te doen die hen afhouden van we-
tenschappelijk werk. Onderzoeksgelden zijn uitermate schaars en hun onderzoeks-
praktijk is dan ook vaak eerder ingegeven door praktische omstandigheden dan
door een systematische methodologie. Boeken uit het buitenland zijn duur en bi-
bliotheken incompleet, waardoor het moeilijk is om internationale discussies te
volgen. De openbare universiteiten lijden veelal een armoedig bestaan, waarin de
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financiële middelen in geen verhouding staan tot de sterk gegroeide studentenaan-
tallen. Intern zijn ze vaak sterk gepolitiseerd met ongunstige gevolgen voor hun ad-
ministratieve en professionele stabiliteit. In veel landen hebben de universiteiten
bovendien zwaar te lijden gehad van autoritaire regimes die met alle middelen pro-
beerden de universiteiten onder controle te krijgen. De situatie voor privé-univer-
siteiten is meestal iets beter, maar ook daar voeren instabiliteit en afhankelijkheid de
boventoon. Behalve een kleine groep geprivilegieerde toponderzoekers die min of
meer structurele banden hebben met buitenlandse universiteiten, zijn er in de Der-
de Wereld weinig sociaal wetenschappers die zich onafhankelijk en op een hoog aca-
demisch niveau kunnen handhaven.1

Tegenwoordig zien wij ook de opkomst van een groep van transnationale weten-
schappers, die vanuit Amerikaanse of Europese universiteiten hun eigen samenle-
ving onderzoeken. Zij hebben in de Verenigde Staten of Europa werk gevonden en
houden op velerlei manieren contact met hun moederland. Hun positie wordt vaak
gekenmerkt door een dubbelzinnige professionele relatie met hun collega’s. Deze
dubbelzinnigheid heeft institutionele en persoonlijke kanten. In institutioneel op-
zicht, nemen zij vaak een tussenpositie in tussen de collega’s in hun land van her-
komst en buitenlandse onderzoekers die zich met Latijns Amerika bezighouden.
Persoonlijk vinden deze onderzoekers het soms moeilijk hun positie te bepalen
tussen verschillende culturen. In de inleiding tot haar mooie boek over raciale ver-
houdingen in Cuzco, vermeldt de Peruaans-Amerikaanse Marisol de la Cadena bij-
voorbeeld hoe zij regelmatig kampte met twee conflicterende percepties – een
Amerikaanse en een Peruaanse – over de raciale identiteit van haarzelf en de
mensen met wie zij onderzoek deed.2 De Venezolaanse antropoloog Daniel Mato
die regelmatig in de Verenigde Staten doceert, schrijft dat het wetenschappelijke
discours van wetenschappers zoals hij (‘de doble pertenencia’) zich onvermijdelijk
in ‘twee werelden’ (‘dos aguas’) beweegt.3 In die zin zijn zij de verpersoonlijking
van de ambiguïteiten van de mondiale wetenschap.

Wetenschappelijke ongelijkheid

Het spreekt vanzelf dat deze simpele dichotomie tussen wetenschappers in het
Noorden en het Zuiden onrecht doet aan de diversiteit en complexiteit in de acade-
mische gemeenschappen in beide gebieden, maar zij geeft een indicatie van de in-
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ternationale ongelijkheid op wetenschappelijk gebied. Het werk van de niet-Wes-
terse wetenschappers wordt vaak niet erg serieus genomen en heeft weinig impact
buiten de eigen landsgrenzen. Theorievorming krijgt pas internationale invloed als
zij wordt opgepikt door gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften en uitge-
vers in het Westen en zij als waardevol wordt bestempeld door Westerse weten-
schappers.4 Communicatie tussen niet-Westerse wetenschappers vindt maar al te
vaak plaats via conferenties en publicaties in het Westen. Al bijna twintig jaar gele-
den gaf Carol Smith in een kort, vrijwel onopgemerkt gebleven artikel een voor-
beeld van een originele studie van twee Centraal Amerikaanse auteurs die pas opge-
merkt en gewaardeerd werd toen enkele jaren later die ideeën in een Amerikaans
boek werden gereproduceerd.5 In een serie artikelen heeft Daniel Mato gewezen op
de ongelijkheid die ook in de hedendaagse wetenschapsbeoefening is blijven be-
staan.6 Hoewel hij niet zo ver gaat als Walter Mignolo die het heeft over het subal-
tern maken (‘subalternización’) van Latijns Amerikaanse wetenschappers, wijst
Mato erop dat de Amerikaanse wetenschap de neiging heeft collega’s ter plekke als
‘informanten’ te beschouwen. De informatie in hun werk wordt dankbaar gebruikt
maar zij worden niet geacht om de impact van die gegevens te kunnen overzien en
zelf originele ideeën te kunnen vormen. Hij constateert: “Deze wetenschappelijke
productie wordt zelden gewaardeerd vanwege zijn theoretische bijdrage, oftewel
als uitspraken van collega’s”.7

Een van de oorspronkelijke redenen om me met deze thematiek bezig te houden
was precies dit mechanisme dat ik ook in mijn eigen werk onderkende. Toen ik als
betrekkelijke buitenstaander een nieuw onderzoeksproject in Cuenca, Ecuador,
startte kreeg ik veel steun van een aantal lokale intellectuelen. Ik las hun werk en
zoog hun kennis en inzichten op.8 Op een gegeven moment ging ik echter mijn
eigen weg. Ik keerde terug naar Nederland, formuleerde mijn eigen inzichten en
gebruikte dat alles om te publiceren in een internationaal wetenschapsveld. De cru-
ciale bijdrage van deze lokale collega’s werd teruggebracht tot de gebruikelijke be-
dankjes en vermelding in voetnoten. Ik bleef het gevoel houden dat daar iets scheef
zat, zonder overigens te weten wat ik er aan zou kunnen doen.

Een ander voorbeeld van deze ongelijkheid kunnen we ontlenen aan een discus-
sie in het gezaghebbende Hispanic American Historical Review over de zogenaamde
‘new cultural history’, de historische variant van de ‘Culturele Studies’ in de bestu-
dering van Latijns Amerika. Twee prominente Amerikaanse historici, Eric Van
Young en Florencia Mallon, schreven geleerde artikelen om het belang van deze
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nieuwe culturele geschiedenis van Mexico te verdedigen. In het artikel van Mallon
staat geen enkele verwijzing naar een Latijns Amerikaanse auteur. In de 78 noten
van Van Youngs artikel worden precies honderd Engelstalige publicaties vermeld te-
genover 33 Spaanstalige. Van die 33 zijn er dan nog 12 die zijn samengebracht in één
noot om te laten zien dat ondanks “its somewhat traditional ethnographic tenden-
cies” dit werk van Latijns Amerikaanse collega’s met enige goede wil ‘best wel’ inte-
ressante inzichten kan opleveren.9 Deze wetenschappelijke bijziendheid is juist voor
deze wetenschappelijke stroming problematisch, omdat zij zich expliciet als post-
of anti-koloniaal presenteert.

In de Culturele Studies zelf is een ander, enigszins paradoxaal verschijnsel zicht-
baar. Daar worden Latijns Amerikaanse auteurs niet genegeerd maar zijn ze juist
zeer prominent aanwezig. Auteurs als Nestor García Canclini, José Joaquín Brun-
ner, Nelly Richard, Jesús Martin Barbero, Renato Ortiz, Beatriz Sarlo, Elisabeth
Jelin en vele anderen hebben een zeer originele bijdrage geleverd aan het debat over
hedendaagse culturele veranderingsprocessen en Amerikaanse en Europese auteurs
hebben zich sterk laten beïnvloeden door het werk. Dit betekent dat de Amerikaan-
se wetenschap niet zo in zichzelf gesloten is als het voorgaande voorbeeld wellicht
suggereerde. Zij is in staat om nieuwe inspiratiebronnen te onderkennen en te in-
corporeren in haar eigen wetenschappelijke discours. Maar juist daarom is deze ten-
dens vanuit Latijns Amerika ook weer bekritiseerd.10 De Chileense letterkundige
Nelly Richard schrijft: “De lokale heterogeniteit in Latijns Amerika loopt het gevaar
te worden gehomogeniseerd door de academische vertaalslag van de Latijnsameri-
kanistiek en de Latijns Amerikaanse Studies [in de Verenigde Staten]”.11 Zowel Mar-
tin-Barbero als García Canclini hebben zich op meerdere momenten gedwongen
gezien te verklaren dat zij hun ideeën vóór en los van de Noord-Amerikaanse of Eu-
ropese Culturele Studies hadden geformuleerd en dat zij pas naderhand hoorden
van de Birmingham School of de goeroes van de Culturele Studies in de Verenigde
Staten!12 Latijns Amerikaanse auteurs die worden ingelijfd in de canon van de Cul-
turele Studies, lopen dus het gevaar dat hen impliciet hun originaliteit en intellectu-
ele onafhankelijkheid wordt afgenomen.

Dergelijke discussies over de politieke economie van het wetenschapsbedrijf
krijgen in het geval van Latijns Amerika al gauw ook een linguïstische connotatie.
Veel Latijns Amerikaanse wetenschappers beschouwen het Engels als een (neo)ko-
loniale taal die in een permanente strijd met het Spaans gewikkeld is. Dit is een inte-
ressante discussie omdat in Latijns Amerika het Spaans zelf ook een ‘koloniale’ taal
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is die sinds meer dan vijf honderd jaar een veelheid aan inheemse talen heeft over-
heerst.13 Deze discussie wordt vooral ingewikkeld omdat zij in naam van progressie-
ve politieke doelstellingen terugvalt op ultra-nationalistische ideeën uit de negen-
tiende eeuw die het Engels en met die taal de Anglo-Saxische cultuur als een directe
bedreiging zien van een (superieure) Hispanistische cultuur. Deze ideeën zijn in La-
tijns Amerika verbonden met het werk van de Uruguayaanse schrijver José Enrique
Rodó, die in 1900 zijn essay Ariel publiceerde waarin hij zich scherp afzette tegen de
liberale en decadente invloed van het Noord-Amerikaanse imperialisme.14 De na-
druk op het Spaans moet dus worden gezien als een onderdeel van de Latijns Ameri-
kaanse pogingen zich te ontworstelen aan de overheersende invloed van de machti-
ge Noorderbuur en de dominantie van het Engels als de lingua franca in een
geglobaliseerde wereld.

Deze situatie, waarin verschillende wetenschappelijke visies met elkaar gecon-
fronteerd worden heeft in Latijns Amerika een extra betekenis. Dat realiseerde ik
mij pas toen ik een interessant essay van Benedict Anderson uit 1992 las, waarin hij
de historische ontwikkeling van de Zuid-Oost Aziatische Studies in de Verenigde
Staten bespreekt. Als een belangrijke verandering in het geheel van Zuid-Oost Azië
studies noemt hij het ontstaan van ‘a substantial indigenous academic and non-aca-
demic intelligentsia’ in de regio.15 Die opmerking verraste me en opeens realiseerde
ik hoe uniek Latijns Amerika is in het bestaan van een intellectuele elite die vanaf de
negentiende eeuw, en eigenlijk al langer, voortdurend op allerlei tegenstrijdige en
complexe manieren de dialoog met de Westerse intellectuele tradities is aange-
gaan.16 Het bestaan van een mondige en bij tijd en wijle luidruchtige intellectuele
elite die met gebruikmaking – soms slaafse imitatie, soms rebelse en creatieve
toe-eigening en manipulatie – van Westerse ideeën en inzichten haar ideeën onder
woorden bracht, heeft het intellectuele landschap (‘ecology’ zou Anderson zeggen)
van Latijns Amerika in belangrijke mate gekleurd. Stromingen als het ‘hispanisti-
sche’ arielismo dat op basis van het werk van Rodó ontstond, het indigenismo dat pro-
beerde de incorporatie van de inheemse bevolking in de nieuwe Latijns Amerikaan-
se natie-staten tot stand te brengen, de dependencia theorieën die de economische en
politieke afhankelijkheid van de Derde Wereld onder woorden bracht en in zekere
zin ook de Bevrijdingstheologie, zijn typisch Latijns Amerikaanse theorieën, die ons
denken diepgaand hebben beïnvloed.

Tot op de dag van vandaag is een kenmerk van de Latijns Amerikaanse samenle-
ving dat mensen op allerlei niveaus de behoefte voelen op verschillende manieren
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hun eigen samenleving te beschrijven en te voorzien van een historische context.17

Veel van deze studies zijn in eigen beheer uitgegeven en voldoen nauwelijks aan be-
staande normen van wetenschappelijke publicaties. Daardoor bereiken zij hoogst
zelden de nationale, laat staan de internationale academische gemeenschap. In de
lokale samenleving verschaffen zij echter een groot prestige en worden zij met
graagte gelezen. En ook de toevallig passerende antropologen of historici maken
vaak dankbaar gebruik van de unieke inzichten in de lokale samenleving die derge-
lijke publicaties bieden. In enkele gevallen, zoals bijvoorbeeld het indigenismo in
Peru vormden zij ook de basis voor stromingen die uiteindelijk nationale betekenis
kregen.18

Je kunt dus zeggen dat de hedendaagse Europese of Amerikaanse onderzoeker in
Latijns Amerika voorbereid moet zijn op een intensieve dialoog met lokale intellec-
tuelen. Sommigen van die intellectuelen opereren in dezelfde internationale arena
als buitenlandse onderzoekers, maar anderen vervullen louter een lokale rol. Voor
allen geldt dat hun onderzoek in het algemeen anders is gestructureerd en ingebed
dan het onderzoek van laten we zeggen een Nederlandse onderzoeker. Laat mij het
de complexiteit van die dialoog proberen toe te lichten aan de hand van een histo-
risch voorbeeld.

José María Arguedas en Henri Favre

Op 23 Juni 1965 vond in Lima een openbare discussie plaats in de villa van het pres-
tigieuze Instituto de Estudios Peruanos. Een groep sociale wetenschappers en lite-
ratuurcritici besprak daar het zojuist gepubliceerde boek van de Peruaanse schrijver
en antropoloog José María Arguedas, Todas las Sangres. Deze etnografische roman
had veel stof doen opwaaien. In dit boek had Arguedas geprobeerd vorm te geven
aan zijn hoop dat de inheemse cultuur van de Andes in staat zou zijn om de destruc-
tieve tendensen van het kapitalisme en de modernisering van de samenleving om te
buigen. Of beter gezegd: dat de onderhuidse kracht van de Indiaanse cultuur zou
zorgen voor een modernisering die in harmonie was met de sociale orde van de
Andes. De laatste zinnen van de roman luidden veelzeggend: “Voel je het niet? Let
op. Het is alsof een ondergrondse rivier aan het aanzwellen is”.

Tijdens de bijeenkomst werd Arguedas hard aangevallen door een aantal sociaal
wetenschappers. Zij beschuldigden hem van het romantiseren van de inheemse
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Andes samenleving en een nostalgische hang naar een mythisch verleden. Deze kri-
tiek werd met name in harde termen verwoord door de Peruaanse socioloog, Ani-
bal Quijano, en Henri Favre, een toen nog jonge Franse antropoloog die zijn leven
zou wijden aan de bestudering van Latijns Amerika. Favre karakteriseerde het
standpunt van Arguedas als ‘volkomen indigenistisch (‘absolutamente indigenista’)
waarin de Indiaanse bevolking als per definitie ‘goed’ en onbedorven werd be-
schouwd. Hij toonde zich geschokt door het impliciete biologische determinisme
in de roman waarin Indianen altijd het goede zouden doen. De roman gaf, volgens
hem, geen goed beeld van de Peruaanse samenleving. In de twee jaar dat hij in Huan-
cavélica onderzoek had gedaan, had hij geen Indianen gevonden, alleen maar uitge-
buite boeren.19 Uiteindelijk, betoogde hij, zou de invloed van Arguedas’ boek nega-
tief zijn voor Peru. Quijano sloot zich bij deze kritiek aan. Hij geloofde niet dat de
Indiaanse rurale bevolking en haar cultuur een rol zouden kunnen spelen in de soci-
ale en economische transformatie die Peru onderging. Een fel debat volgde, waarin
Arguedas wanhopig probeerde te laten zien dat zijn roman verkeerd gelezen werd.
Tevergeefs! De kritiek greep de 54-jarige Arguedas sterk aan, vooral omdat hij in
zijn privé-leven ook een moeilijke periode doormaakte. Diezelfde avond nog
schreef hij: “Ik geloof dat vanaf vandaag mijn leven totaal zijn zin heeft verloren”.
Vier jaar later maakte de schrijver uiteindelijk een einde aan zijn leven. Hoewel
daaraan ook persoonlijke oorzaken ten grondslag lagen, was deze daad mede het ge-
volg van het onbegrip voor zijn interpretatie van de Indiaanse samenleving in de
Andes.20

Deze episode heeft in de jaren daarna een belangrijke rol gespeeld in het denken
over de aard van de Peruaanse maatschappij. In de loop van de tijd kreeg Arguedas
in Peru een soort cultstatus. Het neo-marxistische perspectief op de Peruaanse boe-
rensamenleving verloor langzamerhand terrein en er ontstond een nieuwe belang-
stelling voor de plaats van de Indiaanse samenleving in het sociale en economische
ontwikkelingsproces van Peru. De Arguediaanse visie op de vitaliteit van de In-
diaanse samenleving werd plotseling gemeengoed en Arguedas werd gezien als de-
gene die de nieuwe Indiaanse emancipatiebewegingen had voorspeld.21 Zijn tragi-
sche dood maakte de magische aantrekkingskracht van de auteur alleen nog maar
sterker. Flores Galindo constateert: “De actualiteit van het werk van Arguedas ligt
in het vermogen om door te dringen tot het land en daarenboven sociale en collec-
tieve problemen te laten versmelten met persoonlijke problemen”.22 De discussie
die ik zojuist kort beschreef, speelt bij de herwaardering van Arguedas een belang-
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rijke rol. In 1985 werd de transcriptie ervan voor het eerst gepubliceerd. In 2002
werd dat verslag opnieuw uitgegeven, nu vergezeld van twee Cd-rom’s, waarop het
grootste deel van het debat ook te horen is.23

De echo van die discussie van 1965 was zo luid dat de inmiddels gerespecteerde
Latijns Amerikanist Favre zich in 1996 gedwongen zag om zijn rol in de woorden-
wisseling nog eens duidelijk uit te leggen.24 Hij verklaarde zich op geen enkele ma-
nier schuldig te voelen over de positie die hij toen had ingenomen. Volgens hem was
het een open discussie geweest over een belangrijk en actueel thema en was er geen
sprake van het ‘tribunal de inquisición’ die latere waarnemers ervan hadden ge-
maakt. Als er iemand zich slecht had gedragen, voegde hij er aan toe, dan was het
Arguedas zelf geweest. Als bewijs daarvoor vertelde hij het verhaal van zijn twee
eerdere ontmoetingen met Arguedas die hij als beginnend antropoloog had opge-
zocht. Het beeld dat hij van Arguedas schetst is verre van vleiend. De beroemde
schrijver verwaardigde zich nauwelijks om met de Fransman te praten en behandel-
de hem met merkbare minachting. Die houding irriteerde Favre des te meer omdat
hij niet erg onder de indruk was van de visie van Arguedas, die hij en zijn vrienden
‘achterhaald’ (‘pasadista’) en ‘archaïserend’ (‘arcaizante’) vonden. Het korte arti-
kel van Favre maakte duidelijk dat de discussie tussen deze twee intellectuelen zelfs
na de dood van Arguedas nog voortduurde.

Hier gaat het mij niet om het persoonlijke drama van een groot Peruaans schrij-
ver, noch om de interpretatie van de complexe Peruaanse werkelijkheid die aan bo-
venstaande discussie ten grondslag lag. Ik heb bovenstaande episode gememoreerd
om de relatie tussen Latijns Amerikaanse en buitenlandse intellectuelen en hun ge-
dachtegoed aan de orde te stellen. Favre was een Franse antropoloog die zich zon-
der al te veel plichtplegingen mengde in een discussie over de aard van de Peruaanse
maatschappij. Onder de inhoudelijke discussie die er op die avond gevoerd werd, la-
gen andere, meer persoonlijke en politieke factoren verscholen. Binnen de Peru-
aanse intellectuele wereld had Arguedas een grote reputatie en daar gedroeg hij zich
ook naar. Dergelijk gedrag kende Favre ongetwijfeld ook uit de Franse academie van
die periode, maar dat was precies het gedrag waar hij en zijn generatiegenoten zich
met grote heftigheid tegen keerden. Favre erkent in zijn terugblik met zoveel woor-
den dat zijn harde kritiek op Arguedas een onderdeel was van de strijd die de Fran-
sen studenten in 1968 tegen hun eigen intellectuele establishment zouden voeren.
Van zijn kant moet Arguedas gechoqueerd zijn geweest door de harde aanval van
de jonge Fransman, nota bene op zijn eigen terrein.25 Het was duidelijk zichtbaar
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dat Arguedas in het debat niet goed raad wist met Favre’s kritiek. Het moet voor
Arguedas extra vernederend zijn geweest dat zijn ideeën door een buitenlandse on-
derzoeker werden bekritiseerd.26

Een eerste reflectie

Ik zou willen beweren dat alle buitenlandse wetenschappers die zich actief gemengd
hebben in discussies met Latijns Amerikaanse collega’s dergelijke beladen conflic-
ten aan den lijve hebben ondervonden. Zij komen voort uit een spanning die inhe-
rent is aan de bestudering van een andere cultuur of samenleving. Ook in Nederland
kijken wij met enig wantrouwen naar buitenstaanders die meningen ventileren over
elementen van onze geschiedenis. In het geval van de bestudering van de Derde We-
reld komt daar nog de geschiedenis van het kolonialisme en de voortdurende onge-
lijkheid op wereldschaal bij. In Latijns Amerika kan bijvoorbeeld niemand om de
diepgewortelde anti-Amerikaanse ideeën heen.27 In een Spaanse tekst zou ik – bijna
zonder het mij te realiseren – voortdurend hebben gesproken over ‘Noord Ameri-
ka’ om het onderscheid te maken tussen de machtige VS en het ‘andere’ Latijns
Amerika. Ook de hier nu en dan door mij gebezigde tegenstelling tussen het Wes-
ten en het niet-Westen (die ik prefereer boven de tegenwoordig vaak gehanteerde
tegenstelling tussen het ‘Noorden’ en het ‘Zuiden’) is voor veel Latijns Amerikaan-
se intellectuelen onverteerbaar omdat zij zichzelf beschouwen als een onderdeel
van het Westerse cultuurgebied. En de herinnering aan een ‘koloniale’ geschiedenis
treft niet alleen de gringo. Ikzelf ben er in een heftige discussie in de Dominicaanse
Republiek ook eens fijntjes op gewezen dat het Zuid-Afrikaanse apartheidssysteem
een Nederlandse ‘uitvinding’ was.

Het gaat hier niet om de vraag of zo’n verwijt gerechtvaardigd is; het gaat erom
dat wij als onderzoekers onze eigen cultuur en geschiedenis met ons mee dragen, of
wij willen of niet. De Colombiaanse politicoloog Gonzalo Sánchez constateert: “De
actieve deelname en het engagement van de intellectueel hangt niet alleen af van
zijn positionering als sociale categorie, maar ook van het soort samenleving waarin
zijn interventie plaatsvindt, en van zijn aansluiting bij de organisatie van de cul-
tuur”.28 Als wij het daarmee eens zijn – en ik denk dat we geen andere keus hebben –
dan is een reflectie op onze eigen positie als wetenschapper van cruciaal belang. Als
wij ons expertise en kennis proberen te verwerven over andere samenlevingen of
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culturen, dan is het net zo noodzakelijk om de positie van onze collega’s uit die
samenlevingen of culturen in onze reflectie te betrekken.

Onze dialoog met intellectuelen die onder sterk verschillende omstandigheden
dezelfde werkelijkheden proberen te onderzoeken en vergelijkbare vragen probe-
ren te beantwoorden, staat noodzakelijkerwijs bol van misverstanden en spannin-
gen die zich uiten in zowel persoonlijke als inhoudelijke aspecten. Op een of andere
manier hebben wetenschappers de neiging om die spanningen die hun academische
werk met zich mee brengt, niet openlijk te bespreken. Misschien wel omdat ze zo
moeilijk te hanteren of op te lossen zijn. Laat ik een voorbeeld geven uit mijn eigen
praktijk. Ik was als jonge onderzoeker bezig aan mijn tweede periode van archiefon-
derzoek in het Nationale Archief van de Dominicaanse Republiek. Inmiddels had ik
goede collegiale banden opgebouwd met de Dominicaanse collega’s die ook regel-
matig in het archief werkten. Op een dag werd ik enigszins besmuikt aangeschoten
door een van de sjouwers van archiefstukken die ik inmiddels ook al goed had leren
kennen. Hij nam me apart en vertelde me met veel omhaal van woorden dat ik al die
jaren 25 centavos per fotokopie had betaald terwijl iedereen wist dat je als onder-
zoeker met een simpel verzoekje aan de directeur maar 10 centavos hoefde te beta-
len. Ik heb vaak over dit voorval nagedacht. En nog steeds kan ik het niet helemaal
duiden. Ik voelde me enerzijds verraden. Waarom had nooit iemand van die colle-
ga’s mij dit verteld? Was het omdat ze dachten dat ik veel geld had? Dat was in die
fase van mijn onderzoek evident niet het geval, al was ik natuurlijk afkomstig uit een
rijk land en had ik op een of andere manier mijn reis en verblijf kunnen financieren.
Waren die collega’s mij misschien helemaal niet zo goed gezind? En hoe moest ik
het duiden dat het juist een sjouwer was geweest, die op de allerlaagste trap van de
hiërarchische ladder stond, die mij uiteindelijk in vertrouwen had genomen?
Antwoorden heb ik eigenlijk nog steeds niet, maar ik kan u zeggen dat mij voor het
eerst duidelijk werd dat alleen goede bedoelingen niet voldoende zijn in het inter-
culturele academische contact.

Het is hier niet de plaats om dit wellicht onbeduidende voorval verder te analy-
seren, maar ik hoop dat ik heb kunnen duidelijk maken dat wetenschappelijke con-
flicten als dat tussen Favre en Arguedas vaak gepaard gaan met, en soms zelfs geba-
seerd zijn op, veel trivialere en dagelijkse verschillen in onze onderzoekspraktijk.
En dat het dus noodzakelijk is om dergelijke dagelijkse verschillen te expliciteren en
onderdeel te maken van onze wetenschappelijk reflecties.
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De bovenstaande reflectie richt zich vooral op de relatie tussen wetenschappers.
Recentelijk heeft zich in de wetenschappelijke discussie in Latijns Amerika – maar
ook daarbuiten – ook de stem van de inheemse bevolking gemengd. Indiaanse groe-
pen proberen in allerlei vormen hun eigen visie op de Latijns Amerikaanse werke-
lijkheid en haar geschiedenis te laten horen. Een snel groeiende groep Indiaanse in-
tellectuelen wendt zijn kennis en expertise aan voor de emancipatiestrijd van de
Indiaanse bevolking en de herwaardering van de Indiaanse taal en cultuur. Deze ont-
wikkeling is in veel opzichten vergelijkbaar met de herwaardering van lokale kennis
en expertise van lokale ‘boeren’ intellectuelen die in andere delen van de wereld te
zien is.29 Deze lokale intellectuelen maken gebruik van een mondiale cultuur waarin
de rechten van inheemse volken op steeds meer politieke steun kunnen rekenen.30

De complexe gevolgen die deze ontwikkeling voor de wetenschappelijke dialoog
heeft gehad, worden goed duidelijk in het volgende voorbeeld.

Rigoberta Menchú en David Stoll

In 1982 werd het levensverhaal van een Maya-vrouw uit Guatemala, Rigoberta
Menchú, opgetekend door Elizabeth Burgos, de toenmalige vrouw van de bekende
Franse revolutionair Regis Debray. Het boek werd in 1984 gepubliceerd en toonde
met grote zeggingskracht de uitzichtloze positie van de Indiaanse bevolking in Gua-
temala. 31 Het was een duidelijke aanklacht tegen de genocidale politiek van een mi-
litaire bewind die meer dan 150.000 Indiaanse boeren het leven kostte. Het verhaal
van een ongeletterde vrouw wier vaders en broers het slachtoffer waren geworden
van de militaire repressie, maakte diepe indruk. Het had onmiddellijk een diepgaan-
de invloed op de Europese en Noord-Amerikaanse publieke opinie en werd ver-
plichte literatuur in menig Latijns Amerika cursus. Rigoberta Menchú werd het
boegbeeld van de Maya-beweging die zich in de jaren 1980 en 1990 inzette voor een
betere positie van de Indiaanse bevolking in Guatemala en voor een einde aan de mi-
litaire dictatuur. In 1992 kreeg zij de Nobelprijs voor de Vrede. Dat was een symbo-
lisch jaar omdat de herdenking dat vijf honderd jaar geleden Columbus voet aan
Amerikaanse wal had gezet tegelijkertijd een opleving van de Indiaanse strijd bete-
kende. De strijd van de Maya-bevolking was een belangrijke factor in de uiteindelij-
ke terugkeer naar de democratie in Guatemala. In de Vredes-akkoorden die in de-
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cember 1996 werden getekend, werd het multiculturele karakter van het ‘nieuwe’
Guatemala expliciet vastgelegd.32

Rigoberta Menchú speelde een belangrijke rol in deze strijd, maar haar positie
was minder representatief voor de Maya-beweging dan haar bewonderaars in het
buitenland wilden doen geloven. Samen met Elizabeth Burgos behoorde Menchú
vanaf het begin tot die groepen die geloofden dat een revolutionaire omverwerping
van de oude orde de enige oplossing voor Guatemala zou vormen. Haar boek werd
mede geredigeerd door de leiders in ballingschap van de CUC (Comité de Unidad
Campesina) waarvan de familie lid was en die een grote rol speelde in het boek. Vele
Maya-groepen die zich sterk maakten voor culturele revitalisering van de Maya-be-
volking konden zich maar zeer ten dele vinden in de interpretaties en programma-
punten van Menchú, laat staan in de dominante positie die haar vanuit het buiten-
land werd toegedicht.33 Berichten over de politiek strategische discussies die het
gevolg waren van deze tegenstelling, bereikten maar zeer ten dele het buitenland.
En als ze al doordrongen, werden ze door buitenlandse intellectuelen verzwegen
om de legitieme strijd van de Maya-bevolking tegen een genocidaal regime niet te
schaden. Zelfs met degene die haar verhaal had opgeschreven, werd de relatie lang-
zamerhand minder. Uiteindelijk leidde dat tot een conflict over de inhoudelijke ver-
antwoordelijkheden en de auteursrechten dat echter evenmin in de publiciteit
kwam.34

Aan deze stilte kwam een abrupt einde met de publicatie van een boek van de
Amerikaanse antropoloog David Stoll dat frontaal de aanval opende op Rigoberta
Menchú en het verhaal waarmee zij beroemd geworden was.35 Hij had zijn ideeën al
vanaf 1990 in de beperkte kring van collega wetenschappers naar buiten gebracht,
maar had daar weinig weerklank gevonden. Tussen 1993 en 1995 deed hij aanvul-
lend onderzoek en het duurde uiteindelijk tot 1998 voor zijn boek gepubliceerd
werd.36 Hij verklaarde lang gewacht te hebben uit angst de gerechtvaardigde strijd
tegen het militaire terreurbewind in gevaar te brengen.

Stoll viel de getuigenis van Menchú op verschillende punten aan. Ten eerste pro-
beerde hij te laten zien dat de revolutionaire strijd die zo centraal stond in het boek
van Menchú, niet door het merendeel van de Indiaanse bevolking gesteund werd.
Hij suggereerde integendeel dat die strijd het lijden van die bevolking alleen maar
verlengd had. Ten tweede wees hij op allerlei fouten en inconsistenties in het levens-
verhaal van Rigoberta Menchú. Volgens hem had haar vader helemaal geen grote rol
gespeeld in de CUC en leefde de broer van Menchú nog, in tegenstelling tot wat zij
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in haar relaas had verteld. Stoll ontkende de omvang van de door de militairen ge-
pleegde genocide niet, maar legde ook een deel van de verantwoordelijkheid bij de
guerrilla. Uiteindelijk concludeerde hij dat Menchú – en met haar alle intellectue-
len die haar hadden gesteund – een verdraaid beeld had gegeven van het maatschap-
pelijke conflict en de Guatemalteekse werkelijkheid in zijn algemeenheid.

De publicatie van Stolls boek werd in de Amerikaanse, maar bijvoorbeeld ook in
de Nederlandse pers breed uitgemeten. In kringen van Guatemala specialisten wa-
ren de ideeën van Stoll al in grote lijnen bekend, maar toen hij ermee naar buiten
kwam, leidde dat tot heftige reacties. De reacties varieerden van furieus tot analy-
tisch. Sommigen beschouwden deze uitlatingen als het bewijs dat Stoll als blanke
Amerikaanse man de strijd van de gekoloniseerde bevolking nooit zou kunnen be-
grijpen. In het algemeen werd er echter vanuit de wereld van Latijns-Amerikanis-
ten en Guatemala kenners serieus en weloverwogen op Stolls kritiek gereageerd.
De discussie werd vooral op inhoudelijke gronden en veelal in wetenschappelijke
congressen en tijdschriften gevoerd.37 De reacties gingen vooral in op Stolls analyse
van de Guatemalteekse burgeroorlog. Zij bestreden op basis van hun eigen onder-
zoek dat de situatie van de Maya-bevolking aan het verbeteren was op het moment
dat Menchú haar verhaal deed. Zij plaatsten ook vraagtekens bij Stolls bewering dat
de Indiaanse bevolking zich in grote meerderheid tegen de guerrilla had gekeerd.38

In het algemeen waren Stolls collega’s het met hem eens dat naar deze thema’s meer
onderzoek zou moeten worden gedaan.

Een tweede element van de discussie betrof de aard van het boek. Hoe erg was
het nu eigenlijk, zeiden Menchú’s sympathisanten, dat bepaalde relatief onbeteke-
nende feiten in het relaas niet klopten? Het ging, zo betoogden zij, toch vooral om
de betekenis die het levensverhaal van Rigoberta Menchú had gehad voor de strijd
tegen de militaire terreur in Guatemala. Volgens de Amerikaanse antropoloog Gary
Gossen moest Menchú’s verhaal niet benaderd worden als een persoonlijke getui-
genis waarin het mogelijk (of noodzakelijk) zou zijn waarheid van leugen te onder-
scheiden. Hij beschouwde het boek als een voorbeeld van ‘epische literatuur’,
waarin de gerechtvaardigde strijd van de Maya-bevolking in Centraal Amerika werd
beschreven en gerechtvaardigd. Hij wees erop dat de verdichting van een persoon-
lijk verhaal en de vervanging van de ‘ik’ door de ‘wij’ typische kenmerken zijn van
het culturele universum van de Maya-bevolking.

Stolls analyse van inconsistenties in het verhaal van Rigoberta Menchú lijkt dus
gebaseerd op de verkeerde vraag. Er bestaat geen twijfel over het feit dat Menchú af-
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komstig was uit een redelijk welgestelde en in de lokale context belangrijke In-
diaanse familie. Juist die achtergrond heeft haar in staat gesteld zo’n cruciale rol te
vervullen. Dat zij haar achtergrond min of meer heeft verzwegen, kan verklaard
worden uit politiek-strategische overwegingen van haarzelf en Elizabeth Burgos.
Het heeft echter ook zeker een culturele achtergrond, die Stoll niet lijkt te willen
zien. Juist vanuit haar wat prominentere positie was zij in staat om de ervaringen
van de Maya-bevolking uit haar streek als het ware in zichzelf samen te ballen. Het
belang van haar verhaal is precies het samenkomen van een persoonlijk verhaal met
de collectieve ervaring van de bevolking. De ‘feiten’ die Stoll presenteert moge
grotendeels juist zijn, zijn analytisch kader is gebaseerd op een strikte scheiding
tussen persoonlijke en collectieve ervaring, die in de lokale context bijna betekenis-
loos is. In die zin blijft zijn boek een Amerikaans boek voor een Amerikaans acade-
misch publiek. Gossen concludeert: “When the dust settles from the current con-
troversy, I think the work will assume its rightful place as a major charter document
for the Maya cultural and political renaissance that is occurring in our time”.39

Een laatste punt van de discussie, dat minder expliciet de aandacht trok, maar
voor het thema van deze oratie erg interessant is, betrof de positie van de betrokken
wetenschappers. Bij de presentatie van zijn boek suggereerde Stoll keer op keer dat
de wetenschappelijke wereld willens en wetens haar ogen had gesloten voor de
pijnlijke inzichten die hij in zijn boek naar boven had gehaald. Provocerend schreef
hij dat Rigoberta’s laatste aanhangers bestonden uit “the Europeans and North
Americans who first responded to her story and set her on the path of fame”.40 Hij
beschuldigde Amerikaanse wetenschappers zelfs van morele lafheid (‘moral
angst’). Zij waren in zijn ogen zozeer beïnvloed door politiek correcte en postmo-
derne stromingen dat zij de onwaarheden en dubieuze positie van Rigoberta
Menchú niet onder ogen durfden te zien. “By dismissing empirical research as a
form of Western domination, critical theorists can end up interpreting texts in
terms of simplistic stereotypes of collectivity, authenticity, and resistance that, be-
cause they are authorized by identity with victimhood, are not to be questioned.”41

Hoewel sommige reacties door hun politieke vooringenomenheid en jargon vooral
het gelijk van Stoll leken te bevestigen,42 moet geconstateerd worden dat de serieu-
ze manier waarop Stolls boek in de Amerikaanse academie is besproken toch vooral
Stolls ongelijk op dit punt lijkt te bewijzen.

In Guatemala maakte Stolls boek minder los. Onder de Maya-bevolking en link-
se intellectuelen overheersten verontwaardiging en boosheid, maar het meest op-
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vallende aan de hele controverse tussen Stoll en Menchú was toch de relatieve on-
verschilligheid waarmee zij in Guatemala werd beschouwd.43 Natuurlijk werd het
boek van Stoll besproken en verschenen er een aantal stukken in de pers, maar er
moet toch geconcludeerd worden dat het boek in Guatemala minder teweeg bracht
dan in de Verenigde Staten.44 Dit mag ten dele het gevolg zijn geweest van het feit
dat Stolls boek oorspronkelijk in het Engels werd gepubliceerd, maar moet toch
vooral verklaard worden vanuit andere factoren. De belangrijkste reden voor het
uitblijven van een discussie lag in de ontwikkeling van het maatschappelijke debat in
Guatemala zelf. Stolls boek was in zekere zin in Guatemala bij zijn verschijnen al
achterhaald. In 1998 en 1999 verschenen met behulp van de Rooms Katholieke
Kerk twee rapporten waarin de omvang en gruwelijkheden van de militaire repres-
sie nauwgezet in kaart werden gebracht, het rapport Recuperación de la Memoria
Histórica (REMHI) en het rapport van de Comisión de Esclarecimiento Histórico
(CEH).45 Deze rapporten waren uiterst expliciet over de omvang en gruwelijkhe-
den van de militaire repressie en een intensief debat over de studie van David Stoll
lag op dat moment eigenlijk nauwelijks voor de hand.46

De maatschappelijke discussie in Guatemala richt zich vandaag de dag vooral op
de toekomst. In de strijd tegen de dictatuur en repressie heeft zich geleidelijk een
grote groep Maya-intellectuelen gevormd, die in de discussie rond het vredespro-
ces een voordien ondenkbare rol is gaan spelen.47 Deze intellectuelen proberen de
implementatie van de vredesakkoorden af te dwingen en mee te helpen aan de op-
bouw van een ‘nieuw’ Guatemala. Zij beschouwen zich als de vertegenwoordigers
van de Maya-bevolking in Guatemala en proberen op allerlei manieren de zaak van
de Guatemalteekse boerenbevolking te behartigen. Dat deze culturele en politieke
activiteit plaatsvindt in een situatie die nog altijd wordt gekenmerkt door straffe-
loos geweld en politieke moorden, maakt die strijd alleen maar noodzakelijker.
Deze inheemse leiders staan uiterst wantrouwig tegen Westerse, neokoloniale
denkpatronen en concepten die zij als vijandig beschouwen aan een nieuw
Maya-nationalisme.48 Zij interpreteren twijfel van Westerse intellectuelen en ont-
wikkelingswerkers als onbegrip voor hun jarenlange strijd in de clandestiniteit.
Anderzijds accepteren zij steun van buitenlandse onderzoekers zolang hun weten-
schappelijke werk een ondersteuning vormt van hun emancipatiestrijd. In haar
boek over dit Maya-activisme laat de Amerikaanse antropologe Kay Warren zien tot
welke ingewikkelde intellectuele discussies dit kan leiden en hoe moeilijk het is
voor de Westerse wetenschap om daadwerkelijk haar onderzoekspraktijk te deko-
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loniseren. Enerzijds zijn veel antropologen bereid om hun eigen positie als onder-
zoeker ter discussie te stellen; anderzijds voelen zij zich ongemakkelijk bij allerlei
essentialistische interpretaties van de Maya-cultuur die eveneens onderdeel zijn van
de ideologie van het culturele activisme van de Maya’s.49 Deze situatie brengt het ri-
sico met zich mee dat de onderzoeksagenda wordt gestuurd door lokale belangen of
vaststaande ideologische projecten. Zijn Westerse wetenschappers bereid hun sym-
pathie voor de subalterne, gekoloniseerde groepen hun onderzoeksresultaten te la-
ten beïnvloeden? En zoniet, op welke manieren geven zij vorm aan hun dialoog (en
eventuele tegenspraak) met lokale intellectuelen?50 De formulering van ‘coun-
ter-histories’ vanuit het perspectief van de Maya’s is een cruciaal onderdeel van de
Indiaanse emancipatie, maar tegelijkertijd zorgt zij dus voor nieuwe spanningen
met de academische wetenschap.

De interpretatie van de Maya-beweging is ook in de Guatemalteekse academi-
sche wereld zeker niet eenduidig. Sommige onderzoekers keerden zich wat zij zien
als nieuw ‘essentialisme’ en schaarden zich – impliciet of expliciet – achter de ana-
lyse van Stoll. Zij zien in de etnische identiteitsbewegingen uiteindelijk een gevaar
voor de opbouw van een democratische samenleving, omdat zij uitgaan van nieuwe,
raciaal gefundeerde maatschappelijke verschillen. In de Guatemalteekse context
wordt die kritiek verwoord door de letterkundige Mario Roberto Morales. Hij
maakt daarbij op een provocerende wijze gebruik van het literaire jargon van de
‘Culturele Studies’. Hij gebruikt de nadruk op mestizaje, hibriditeit, mimesis, meer-
voudige identiteiten, om maar een paar sleutelwoorden van dat jargon te noemen,
om te betogen dat de hedendaagse Indiaanse beweging een symbool van het verle-
den is en dat de Maya-beweging een gevaarlijk essentialistische en in zekere zin ra-
cistische ideologie propageert. In haar schema is geen plaats, zegt hij, voor Indiaan-
se jongeren met Reebok schoenen, punk kapsels en een voorliefde voor heavy
metal.51 Hij beschuldigt buitenlandse intellectuelen en internationale organisaties
ervan dergelijke simplistische schema’s op de Guatemalteekse gemeenschap te heb-
ben geprojecteerd vanuit een mengeling van empathie, arrogantie en economische
belangen. Hij wijst bij dit laatste punt voornamelijk op het toerisme dat een groot
belang heeft bij het handhaven en verspreiden van beelden die een traditionele en
ongerepte Indiaanse cultuur suggereren. Het zal geen verbazing wekken dat ook hij
grote twijfels heeft bij de internationale verering voor het levensverhaal van Rigo-
berta Menchú. Hij wantrouwt de kritiekloze internationale steun aan de nationale
linkse strijd van Menchú en schrijft:
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Deze sectoren vonden in het discours van Menchú, in haarzelf en in de adhe-
sie en solidariteit jegens haar en jegens datgene wat zij geloofden dat zij verte-
genwoordigde (het ‘Maya’ volk van Guatemala en de inheemse volken van
de wereld), een symbool en een levend subject die hen in staat stelden aan
hun academische activiteit een projectie te geven die de collegezalen zou
overstijgen en die de volksrevolutie in Centraal Amerika zou ondersteu-
nen.52

In zijn ogen hebben buitenlandse intellectuelen zich de (authentieke) stem van Ri-
goberta Menchú toegeëigend ten dienste van hun eigen politieke en intellectuele
doelen.

Hier zijn we terug bij het hoofdthema van deze oratie: de complexe relatie
tussen intellectuelen en wetenschappers uit de Euro-Amerikaanse wereld en hun
collega’s in Latijns Amerika. De voorbeelden uit Guatemala laten goed zien hoe in-
gewikkeld en tegenstrijdig die relatie kan zijn. Wij zien een Indiaanse vrouw die
met behulp van een Frans-Venezolaanse ghostwriter wereldroem vergaarde en het
symbool werd van de inheemse strijd in Latijns Amerika en de wereld. Zij maakte
op deze manier de weg vrij voor een nieuwe generatie Indiaanse intellectuelen, die
(soms met een Amerikaanse PhD-titel), een belangrijke politieke factor zijn gewor-
den in het hedendaagse Guatemala. Wij zien hoe een Amerikaanse antropoloog in
dienst van de wetenschappelijke waarheid het verhaal van deze vrouw uiteen pro-
beert te rafelen. Deze pogingen maken in het Guatemala van na de burgeroorlog
weinig los, als wel resulteren in een felle discussie in de Amerikaanse academie
waarin niet zozeer de feiten ter discussie staan, als wel de interpretatie van die fei-
ten en hun politieke en maatschappelijke consequenties. Tenslotte vinden we een
Guatemalteekse academicus en journalist die aan de Universiteit van Pittsburgh is
gepromoveerd en die postmodern letterkundige jargon in Guatemala inzet om zich
te verzetten tegen wat hij ziet als een racistische en essentialistische Indiaanse bewe-
ging, die gesteund wordt door een Amerikaanse intelligentsia die deze beweging
gebruikt om een oplossing te vinden voor haar eigen problemen met ras en identi-
teit.
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Een tweede reflectie

Deze voorbeelden laten zien dat het een misverstand zou zijn om de Latijns Ameri-
kaanse intellectueel simpelweg tegenover de buitenlandse onderzoeker te zetten.53

Binnen elke groep bestaan grote verschillen en inhoudelijke discussies doorsnijden
de verschillende groepen. Politieke en wetenschappelijke verbanden laten zich niet
langer vangen binnen nationale grenzen, en in het geval van Latijns Amerika hebben
ze dat wellicht nooit gedaan. Nieuwe communicatiemogelijkheden maken het mo-
gelijk dat gelijkgezinde onderzoekers regelmatig contact houden en geven ruimte
aan internationale wetenschappelijke netwerken. Latijns Amerika is een sterk ge-
computeriseerd continent en ik heb in de afgelopen twintig jaar aan de lijve ervaren
hoe Latijns Amerika steeds dichterbij onze wereld is komen te liggen. Dagelijks en
direct contact is zo vanzelfsprekend geworden dat we bijna zouden vergeten hoe
moeizaam de communicatie nog maar kort geleden was. We zagen al hoe ook eman-
cipatiebewegingen in toenemende mate gebruik maken van die mondiale verdich-
ting om hun lokale strijd kracht bij te zetten. Ik heb laten zien hoe dat proces tot
nieuwe en soms niet minder complexe vormen van intellectuele dialogen heeft ge-
leid.

Anderzijds wordt de wereld, en ook de intellectuele wereld, nog steeds geken-
merkt door grote machtsverschillen op economisch, politiek en cultureel gebied.
Die machtsverschillen zijn een erfenis van koloniale en neokoloniale structuren,
maar worden ook veroorzaakt door nieuwe economische ongelijkheden op wereld-
schaal.Wat ik echter wil betogen is dat daarmee niet gezegd is dat ook de intellectu-
ele agenda in het centrum van de wereldmacht bepaald wordt. Overal worden op
allerlei niveaus deze agenda’s ingevuld en uitgevoerd.54 Op de meest onverwachte
plekken en momenten worden deze agenda’s met elkaar geconfronteerd. Heeft
Favre’s kritiek de utopie van Arguedas in de kiem gesmoord? Integendeel. Die kri-
tiek heeft er mede voor gezorgd dat Arguedas in Peru tot een culturele en politieke
cultfiguur is uitgegroeid. Tegelijkertijd heeft deze episode Favre ook geen kwaad
gedaan. De discussie met Arguedas heeft mede zijn faam als antropoloog gevestigd.
Aan zijn wetenschappelijke achterban liet hij zien dat hij een onafhankelijk denker
was en de wetenschappelijke waarden van objectiviteit en toetsbaarheid hoog in het
vaandel had.

In het geval van Rigoberta Menchú zien wij een ander proces. Zij verwierf een
belangrijke nationale rol in Guatemala door de internationale erkenning die gesym-
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boliseerd werd in de Nobelprijs. Heeft de kritische analyse van Stoll haar positie
verzwakt? Enigszins is dat zeker het geval geweest, maar binnen de lokale context
die de basis van haar positie vormde was die invloed verwaarloosbaar. Als zij al aan
invloed inboette, dan was dat grotendeels het gevolg van interne conflicten in Gua-
temala.55 Anderzijds kunnen we Stoll moeilijk als vanzelfsprekende vertegenwoor-
diger van de machtige Amerikaanse academie beschouwen. Zijn harde kritiek op
Menchú moet deels verklaard worden uit zijn enigszins marginale positie in de
Amerikaanse academische wereld van dat moment.56 Ook de verwijten van arro-
gantie of een neokoloniale houding die mij in de Dominicaanse Republiek ten deel
vielen, laten tegenstrijdige agenda’s zien. Zij waren wellicht het resultaat van de
frustratie of boosheid van een Dominicaanse collega. Maar zojuist heb ik ze hier ge-
presenteerd en probeerde ik u daarmee te overtuigen van mijn vermogen tot analy-
tische reflectie. De wetenschappelijke dialoog die het uitgangspunt van deze oratie
was, is dus veel minder vanzelfsprekend dan we aanvankelijk veronderstelden. Zij
heeft verschillende kanten. Alle partijen manipuleren elkaars retoriek, zij eigenen
zich discursieve elementen toe en gebruiken die weer voor hun eigen wetenschap-
pelijke of politiek agenda’s.

Dat betekent natuurlijk niet dat verschillen in macht en symbolisch kapitaal ir-
relevant geworden zijn. Alleen al het feit dat wij ‘hen’ bestuderen en ‘zij’ praktisch
nooit in staat zijn om datzelfde met ons te doen, is daarvan een bewijs. Een bij een
Amerikaanse University Press uitgegeven monografie heeft vele malen meer we-
tenschappelijke impact dan een door de lokale Latijns Amerikaanse universiteit uit-
gegeven studie. De kritiek op de theoretische machtspositie van de Amerikaanse
academie, zoals die verwoord is door Latijns Amerikaanse wetenschappers is in veel
opzichten terecht.

Dialoog en confrontatie in een globale wereld

Deze reflecties zijn des te belangrijker in een continent als Latijns Amerika, waar de
wetenschap en het intellectuele leven in het algemeen sterk, welhaast onlosmakelijk
zijn ingebed in allerlei politieke en maatschappelijke discussies. Latijns Amerikaan-
se intellectuelen zijn zich zeer bewust van de maatschappelijke en politieke inbed-
ding van hun werk en beschouwen zich als hoofdrolspelers in het politieke debat.
Momenteel is een van de belangrijkste vertegenwoordiger van de dependen-
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cia-school, Fernando Henrique Cardoso, president van Brazilië; is een beroemd au-
teur van een vuistdikke studie over de linkse beweging in Latijns Amerika en bio-
graaf van Che Guevara, Jorge Castañeda, Minister van Buitenlandse Zaken van
Mexico. José Joaquín Brunner, een belangrijk auteur over de Latijns Amerikaanse
moderniteit, was Minister van Onderwijs in de vorige Chileense regering. Zo zou ik
door kunnen gaan.

Het politieke krachtenspel speelt in de wetenschap een belangrijke rol. Intellec-
tuelen kunnen net als politieke partijen ‘in de regering’ of ‘in de oppositie’ terecht-
komen. Dat heeft niet alleen economische, maar ook wetenschappelijke conse-
quenties. Het bepaalt immers wie er academische machtsposities krijgt of geld voor
nieuw onderzoek. Natuurlijk bestaan er netwerken van disciplinair of theoretisch
verwante wetenschappers, maar het heeft mij lang gekost om me te realiseren dat in
Latijns Amerika de belangrijkste en stevigste netwerken van wetenschappers poli-
tiek zijn. En dus ook de belangrijkste scheidslijnen. Ruzies of conflicten die vanuit
wetenschappelijk perspectief onbetekenend of nauwelijks relevant zijn, kunnen
door die politieke tegenstellingen uitgroeien tot diepe vetes. Er wordt met groot
wantrouwen gekeken naar intellectuelen die opdrachten voor de regeringen ver-
vullen of overheidsposities gaan bekleden. Ikzelf ben na het aannemen van mijn
Zorreguieta ook aangesproken door sommige Latijns Amerikaanse (en Nederland-
se!) vrienden en collega’s. Dat ik me zo gemakkelijk had laten inpakken! Dit gedrag
leidt soms ook tot wat Peter Wilson ‘crab antics’ heeft genoemd.57 Wetenschappers
houden elkaar in een dodelijke omhelzing van wantrouwen en/of politieke correct-
heid die hen belet een wetenschappelijk onafhankelijke maatschappelijke rol te spe-
len.

Als ze die situatie al zouden willen negeren, dan nog worden Latijns Amerikaan-
se wetenschappers daar elke dag aan herinnerd. Dat hoeft niet altijd zo ver te gaan
als de situatie in Colombia, waar bedreigingen van wetenschappers en opinieleiders
aan de orde van de dag zijn en er de laatste jaren tientallen intellectuelen zijn ver-
moord. Of zoals in Peru, waar het alom gerespecteerde wetenschappelijke instituut
IEP in haar analyses de afgelopen jaren voortdurend moeizaam heeft moeten lave-
ren tussen politieke druk van het Fujimori regime en intimidatie en bedreigingen
van aan Sendero Luminoso gelieerde groepen.58 Het kan ook simpelweg te maken
hebben met de aard van de politieke discussie en de maatschappelijke polarisatie die
hun invloed hebben op de organisatie en dynamiek van het wetenschappelijk onder-
zoek in Latijns Amerika.
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Ook in Nederland is een deel van sociaal wetenschappelijk onderzoek politiek
ingebed. Een niet gering deel van onze meest ambitieuze wetenschappers zijn im-
pliciet of expliciet gelieerd aan een politieke partij. Toch neigen wij ertoe de poli-
tieke inbedding van de Latijns Amerikaanse wetenschap als een zwakte te beschou-
wen, die wetenschappers ervan weerhoudt zich volledig in te zetten voor een
kwalitatief hoogstaand onderzoek. De gepolitiseerde wetenschappelijke discussie
in Latijns Amerika voelen wij al gauw als hinderlijk. Aan de andere kant worden
Nederlandse onderzoekers in Latijns Amerika vaak met ongeloof ontvangen als zij
probeerden uit te leggen dat zij ‘alleen maar’ onderzoek komen doen.59 Latijns
Amerikanen beschouwen ons vaak als hopeloos en bijna ongeloofwaardig naïef in
onze ontkenning van de politieke context van ons werk en het negeren van de
machtsverhoudingen waarin het is ingebed. Zij hebben eigenlijk op geen enkel mo-
ment de illusie hun werk buiten de politiek, maatschappelijke context te kunnen
doen. Hun werk is politiek. Zoals Gonzalo Sánchez opmerkt: “In Latijns Amerika
heeft de intellectueel geen andere keus dan aan politiek te doen. Het gaat zelfs zo ver
dat een neutrale houding de intellectuelen ook wordt verweten en zelfs als verraad
wordt beschouwd”.60 Latijns Amerikaanse wetenschappers zijn zich altijd bewust
van de politieke implicaties van hun werk. En niet zelden zijn delen van hun weten-
schappelijke oeuvre er direct op gericht om de publieke opinie te mobiliseren.61

Niet voor niets is het politiek-morele essay een van de meest kenmerkende produc-
ten van de Latijns Amerikaanse intelligentsia.62

Om deze tegenstelling aan te duiden heeft Daniel Mato verschil gemaakt tussen
Westerse ‘academici’ en Latijns Amerikaanse ‘intellectuelen’.63 De eerste groep
kan in betrekkelijke autonomie leven van zijn wetenschappelijk werk. De tweede
kan zich nauwelijks de luxe veroorloven uitsluitend met de wetenschap bezig te
zijn. Economische en politieke problemen dwingen hen tot een multidimensionaal
bestaan. Politieke omstandigheden bepalen veelal de richting en intensiteit van hun
werk. Dat werk is nooit waardevrij. In sommige gevallen kan het zelfs leiden tot een
gewelddadige dood, gevangenis of ballingschap. Het feit dat Nederland nog steeds
een groep Chileense en Argentijnse intellectuelen telt die na hun ballingschap in
Nederland zijn gebleven, mag een stille en dramatische getuigenis van die situatie
zijn.

We zien ons dus geplaatst voor een paradoxale situatie. Enerzijds heeft de globa-
lisering in toenemende mate geleid tot internationale wetenschappelijke samen-
werking en internationalisering van wetenschappelijke debatten. Anderzijds heeft

26

MICHIEL BAUD



dat proces geenszins geleid tot een uniforme context waarin die wetenschappelijke
debatten gevoerd worden. Intellectuele en politieke agenda’s en wetenschappelijke
tradities blijven grotendeels bepaald door lokale omstandigheden en mondiale on-
gelijkheden.

Bij wijze van conclusie

Ik ben me zeer bewust van twee beperkingen van bovenstaande analyse. Zij is bijna
uitsluitend gericht geweest op de situatie in Latijns Amerika. Dat betekent niet dat
deze thematiek alleen voor dat gebied relevant is. Deze dialogen en confrontaties
tussen wetenschappers en intellectuelen vinden overal ter wereld plaats. Het zou
juist zeer interessant zijn ze te vergelijken. Ten tweede ben ik mij ervan bewust dat
er de afgelopen jaren een uitgebreid theoretische debat over de thematiek van deze
oratie is gevoerd.64 Ik heb deze hier grotendeels terzijde gelaten en mij met opzet
gericht op de meer concrete aspecten van de wetenschappelijke dialoog, omdat ik
geloof dat het juist op dat niveau aan reflectie ontbroken heeft. Waar deze analyse
onontkoombaar op wijst is dat de reflectie op de premissen en context van ons we-
tenschappelijk werk een geïntegreerd deel van ons onderzoek moet zijn. Bij de be-
studering van andere samenlevingen moet dat eveneens een reflectie op de context
van het werk van onze collega’s inhouden. Dat is helemaal cruciaal als wij ons bezig
houden met moreel en politiek beladen thema’s als raciale verhoudingen, identiteit,
ontwikkelingsproblematiek of mensenrechten.65

Ik kan het niet nalaten in deze context kort één actueel Nederlands voorbeeld
aan te halen: het Screbrenica-onderzoek van het NIOD. Hoe groot ook mijn ontzag
is voor dit delicate monsterproject, het NIOD-rapport vertoont volgens mij twee
fundamentele manco’s die direct verband houden met de thema’s die ik zojuist heb
behandeld. In de eerste plaats is het een groot gemis dat het nauwelijks in discussie
gaat met andere onderzoekers en geen inzicht geeft in de percepties van de moslim-
bevolking en haar vertegenwoordigers. Het is daardoor een erg ‘Nederlands’ rap-
port gebleven, waarin een dialoog met andere visies op deze traumatische
geschiedenis grotendeels afwezig is. Ten tweede ontbreekt in het Screbrenica-rap-
port een expliciete reflectie op de morele lading van het onderzoek en kan zelfs
worden gesproken van een angstvallig vermijden van morele of politieke oordelen.
Dat heeft niet alleen de morele betekenis van het onderzoek voor betrokkenen bui-
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ten Nederland aangetast, maar ondergraaft ook het wetenschappelijk karakter van
het rapport. De gedachte dat het mogelijk zou zijn tot een afgewogen analyse van
zo’n gevoelig thema te komen louter door het verzamelen van zoveel mogelijk ge-
gevens maar zonder “expliciete uitspraken over [politieke of moreel-ethische]
vraagstukken” moet in het licht van de voorgaande beschouwing als enigszins naïef
en wetenschappelijk onbevredigend worden bestempeld.66

Ik begon deze voordracht met de emotionele hartenkreet van een Argentijns colle-
ga. Zijn visie werd een essentieel onderdeel van mijn ‘wetenschappelijke’ analyse
van de recente Argentijnse geschiedenis. In mijn rapport over Jorge Zorreguieta en
de verwerking van de Vuile Oorlog in Argentinië heb ik er bewust voor gekozen om
zowel het Nederlandse als het Argentijnse perspectief op deze traumatische perio-
de expliciet te behandelen. Dat had de bedoeling dat mijn analyse in Nederland én
Argentinië ‘begrepen’ kon worden. Dat wil niet zeggen dat elke interpretatie even-
veel waard is of dat Nederlandse onderzoekers voetstoots moeten aannemen wat
hun collega’s in Latijns Amerika hen voorleggen. Debat en verschillende interpreta-
ties zijn de basis van ons bedrijf. Maar explicitering van verschillen in context, poli-
tieke agenda en perspectief maakt het mogelijk om machts- en interpretatiever-
schillen tussen betrokken wetenschappers te integreren in onze analyses. In mijn
ogen zou dat bijvoorbeeld ook een belangrijk onderdeel moeten zijn van het debat
over ontwikkelingsonderzoek in Nederland. Ideeën over ‘demand-driven’ onder-
zoek of invloed van ‘stakeholders’, die vandaag de dag zo in de mode zijn, behoeven
nog veel uitwerking.67 Explicitering van de verschillende sociale en politieke con-
texten waarin wij en onze buitenlandse collega’s zich bevinden, kan ons wellicht
oplossingen bieden voor onze pogingen om datgene dat wij niet voor niets als ont-
wikkelingssamenwerking benoemen, te dekoloniseren en te ontdoen van paternalis-
me en hypocrisie.

Wellicht moeten we, zoals mijn goede vriend Alex van Stipriaan laatst op een
Amsterdams terras opmerkte, niet de illusie hebben definitieve antwoorden op de
hierboven behandelde dilemma’s te kunnen formuleren. Maar alleen al ze expliciet
ter discussie te stellen en ze te integreren in ons wetenschappelijk werk, zou een
grote stap voorwaarts zijn. Dit betekent dat we bereid moeten zijn ons wetenschap-
pelijk werk te doen in een permanente dialoog met onze collega’s in Latijns Ameri-
ka – of waar ook ter wereld. Zo’n dialoog houdt in dat we de verschillende contex-
ten van ons wetenschappelijk werk in het inhoudelijk debat betrekken, dat wij oog
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hebben voor de specifieke ‘lokale’ betekenissen die aan allerlei concepten en theo-
rievorming in de sociale wetenschap worden toegekend en accepteren dat elke
samenleving zijn ‘eigen’ specifieke debatten kent die vaak ook de termen bepalen
waarin wetenschappers de resultaten van hun werk publiceren. Tenslotte betekent
zo’n dialoog ook dat wij onze collega’s durven en kunnen tegenspreken als wij den-
ken dat dit nodig is. Niet vanuit een moreel of wetenschappelijk superioriteitsge-
voel, maar vanuit een behoefte om de werkelijkheid die wij gezamenlijk bestuderen
zo goed mogelijk te begrijpen. Alleen door middel van zo’n dialoog kunnen we ho-
pen tot een gelijkwaardige intellectuele relatie te komen en de sociale wetenschap-
pen en de area studies ontdoen van hun koloniale lading.

Dames en heren,

Aan het eind van deze oratie gekomen, rest mij slechts enige dankwoorden uit te
spreken. Allereerst het College van Bestuur van deze universiteit dat haar belang-
stelling voor het buiten-Europese en in mijn geval het Latijns Amerikaanse heeft la-
ten zien door financiële middelen voor deze hoogleraarspositie vrij te maken. Dat
ik uiteindelijk na een omzwerving langs vijf universiteiten aan de UvA ben terecht
gekomen, stemt mij gelukkig. Ik houd van deze stad en deze universiteit en ik hoop
mijn beste krachten voor de UvA te kunnen inzetten.

De FMG wil ik bedanken voor de openheid waarmee zij mij ontvangen heeft. Ik
raak nog menigmaal verdwaald in het woud van onderwijs- en onderzoeksinstituten
in deze megafaculteit, maar ik ben getroffen door de sfeer van samenwerking en de
bereidheid tot dialoog. De goede ontvangst die ik bij de geografen heb gekregen,
vooral in de personen van Ton Dietz, Hans Knippenberg, Sako Musterd en natuur-
lijk Ad de Bruijne, belooft veel goeds. Ik had het vandaag nog over area studies wil-
len hebben. Dat komt nog een keer.

De onderzoeksscholen AGIDS en ASSR laten allebei op hun manier zien hoeveel
onderzoekspotentieel deze universiteit bezit. Misschien is het een idee om ze ooit
te laten samensmelten tot één Amsterdamse onderzoeksschool voor de Sociale We-
tenschappen. Dat zou mij in ieder geval de kans geven mijn versnipperde onder-
zoekstijd weer bij elkaar te brengen.
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Vanuit mijn oorspronkelijke achtergrond als historicus kan ik het niet nalaten één
opmerking te maken in de richting van de Faculteit der Geesteswetenschappen. Ik
heb het altijd betreurd, en eerlijk gezegd onbegrijpelijk gevonden, dat een aantal ja-
ren geleden besloten is om onderwijs en onderzoek uitsluitend op de bestudering
van Europa te richten. Dat past niet bij een moderne letterenfaculteit. Ik wil hier
graag publiekelijk aanbieden mee te denken over de noodzakelijke verbreding van
deze faculteit naar het buiten-Europese.

En dan het CEDLA. Wat moet ik zeggen? Het mooiste Latijns Amerika instituut van
Nederland en omstreken. De aardigste mensen! We moeten nog heel veel doen om
alles te realiseren wat we ons ten doel hebben gesteld, maar ik twijfel er niet aan dat
het gaat lukken. Ik heb het al vaker gezegd: Mijn Zorreguieta-onderzoek is het pro-
duct geweest van het hele instituut. Ergens anders had ik die taak niet op deze ma-
nier kunnen volbrengen.

In mijn Leidse oratie, precies vijf jaar geleden, heb ik alle mensen bedankt die mij
hebben begeleid in mijn wetenschappelijke carrière. Ik zal die woorden hier niet
herhalen. Mijn dankbaarheid voor die steun blijft onveranderd van kracht. Hier wil
ik alleen de twee A’s, Arij en Alex, noemen die als onmisbaar klankbord en inspira-
tiebron hebben gefungeerd bij het voorbereiden van deze oratie.

De in Latijns Amerika geïnteresseerde studenten weten gelukkig in grote getale de
weg naar het CEDLA te vinden. In de FMG moeten jullie nog een beetje je eigen
weg zoeken. Misschien kunnen we voor jullie ooit nog een heus traject ontwerpen.
Maar ik zie juist ook veel perspectief in vergelijkend onderwijs waartoe deze Facul-
teit zoveel mogelijkheden biedt. Hopelijk kunnen wij daar de komende jaren samen
aan werken!

Uiteindelijk hebben kinderen natuurlijk alles aan hun ouders te danken. Ik ben dan
ook ongelooflijk blij en dankbaar dat mijn ouders hier vandaag ook weer bij mijn
tweede (en hopelijk laatste) oratie aanwezig kunnen zijn.

Het moge tenslotte duidelijk zijn. Ik heb geen spijt van mijn overstap naar het
Amsterdamse. De enige die daar – paradoxaal genoeg – soms van te lijden hebben
zijn de geliefde vrouwen met wie ik mijn leven deel. Laat ik het hier dan nog maar
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een keer in het openbaar zeggen: Zonder jullie zou ik niet kunnen! Hopelijk blijven
jullie dat beseffen, ook al glip ik af en toe in het weekend even weg naar mijn ‘werk’.

Ik heb gezegd.
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