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Beeld en verbeelding van Amerika
W. Pansters
Naamgeven is geen oppervlakkige daad; het is het
voorheen onzichtbare zichtbaar waken...; Naamgeven
bezit een dubbele funktie: individualiseren en insluiten
in het bekende; het is generiek en individualiserend.
Op deze wijze maakt naamgeven dat iets bestaat en dat het
niet langer onzichtbaar is. Daarom is de verbeelding de
grootste gave van de mens ...

Edmundo O'Gorman, 1992.

Ontvoering
Heeroom vertelt een verhaal over Amerika, waarin het blanke immigrantenmeisje Margret wordt ontvoerd door "sluwe roodhuiden met woeste

tronies". De ontvoerders spelen met de gedachte het willoze slachtoffer
afkerig to maken "van den vreemden God der blanken en van haar stamgenoten, die de Roodhuiden van hun schoonste jachtvelden beroofden". De
withuiden zetten de achtervolging in op de "bloeddorstige Indianen", die
"zich als ti jgers voortbewegen, als slangen kruipen en als katten klauteren".
Tijdens hun tocht stuiten zij op een doodzieke Indiaan. De goedmoedige
lieden uit het gemengde gezelschap besluiten de Indiaan to verplegen en
to beschermen tegen de slechteriken die de gevangene willen gebruiken

om een oorlog tussen verschillende Indianenstammen uit to lokken.
Wanneer de Indiaan van zijn dodelijke ziekte is genezen door toedoen
van de plaatselijke missionaris, luistert hij eerbiedig naar de pater, die
hem vertelt van de goede Hemelvader: "Het evangelie van liefde was een
openbaring voor den Indiaan, die nooit lets anders had gehoord dan de
godsdienst van strijd en wraak." Als dank voor de genezing en bekering

is de jonge Utah-Indiaan de blanke broeders behulpzaam bij het
bevri jden van de gegijzelde Margret. Ondertussen wordt ook de malicieuze immigranten de les gelezen. Eind goed, al goed, wanneer pater

Jordano ook de overige Indianen tot het ware geloof bekeert en de
wapenstilstand bewerkstelligt tussen de Indianenstammen, "die sindsdien

in vrede met elkaar leefden en met de weldenkende blanken, die hen
liefhebben als broeders".

7

Dit verhaal, afkomstig uit een Zuidnederlands katholiek leesboekje uit
1934, werd gebruikt in de zesde jaargang van de lagere school en diende
volgens de auteurs een bijdrage to leveren aan de "verdere, noodzakelijke
uitbouw der rooms-katholieke jeugdlectuur" (Burgt, van de, e.a., 194):
De tekst bevat beelden over Amerika en haar oorspronkelijke bewoners
die een opmerkelijke duurzaamheid blijken to bezitten. In het eerste deel
van het verhaal valt op hoe bij de beschrijving van de Indiaan de nadruk
wordt gelegd op zijn gewelddadige en ongeciviliseerde karakter (bloeddorstigheid). Ten tweede valt het veelvuldige gebruik van diermetaforen

op (tijger, slang, kat). ten derde beeld betreft de suggestie dat het
barbaarse karakter de Indianen eigenlijk niet kwalijk kan worden
genomen, zolang zij niet zijn verlicht door het katholieke geloof, maar
worden geregeerd door de'godsdienst van strijd en wraak'. Ook al heeft
de komst van de Europese immigranten onaangename gevolgen gehad (de
beroofde jachtvelden), daar staat tegenover dat zij ook de brengers zijn
van de verlossing. Het hele verhaal ademt een bevoogdende en eurocentrische sfeer uit. Het doet sterk denken aan de lezingen, die Francisco
de Vitoria bijna vierhonderd jaar eerder hield aan de universiteit van
Salamanca, waarin hij de rationele vermogens van de Indiaan onrijp
verklaarde: "zij zijn net als kinderen, en moeten daarom - in hun eigen
belang - door de Europeanen worden bevrijd van hun slechte gewoonten en
tot een juiste kennis van de natuurlijke orde van bet universum gebracht
worden.' (Lemaire, 1986:67).
In het televisie-tijdperk is de verbeelding van Amerika en haar oorspronkelijke bewoners niet langer een zaak van laat-Middeleeuwse theologen
of van Limburgse schoolmeesters, maar vooral van filmproducenten die
in de heuvels van Hollywood huizen. Of het nu de vervaarlijke strijders
uit de John Wayne-films betreft of de nobele wilden van Kevin Costner,
beeld en verbeelding van Amerika hebben nauwelijks aan actualiteitswaarde ingeboet, zeker niet in het jaar van de controversiele herdenking
van de 'ontdekking van Amerika'.

Verbeelding
In februari 1541 vertrok Gonzalo Pizarro, broer van: de legendarische
veroveraar van Peru, Francisco Pizarro, vanuit de stad Quito in het
hedendaagse Ecuador naar het oosten. De expeditie, die verder bestond
uit tweehonderd Spanjaarden en enkele duizenden Indianen, had tot doel
Kaneeleiland en het land van El Dorado to bezoeken. Toen Pizarro enige
maanden later de reis moest staken door gebrek aan proviand, zetten twee
van zijn metgezellen, Francisco de Orellana en de Dominicaan Gaspar de
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Carvajal, samen met een handjevol avonturiers de reis voort. Hoewel het

aanvankelijk slechts de bedoeling was om foerage voor de gestrande
expeditie to verschaffen, keerden zij nimmer terug en vervolgden hun
reis oostwaarts. De Carvajal noteerde de gebeurtenissen tijdens deze
hachelijke reis en publiceerde daarover later een boek. Daarin beschrijft
hij onder andere de gewelddadige ontmoeting met geduchte vrouwelijke
krijgers, lang en blank, met gevlochten haar en zeer robuust. De auteur
was ervan overtuigd het uit de Griekse mythologie bekende land van de
Amazones to zijn binnengevaren.i) De grote rivier, die Orellana en De
Carvajal verkenden, werd daardoor bekend als de Amazone.
Uit deze gebeurtenissen kan in de eerste plaats worden afgeleid dat de

Iberische verkenners en veroveraars in nog Been vijftig jaar nadat
Columbus voor het eerst voet aan wal had gezet in het Caraibische
Gebied reeds waren doorgedrongen tot in het hart van het Zuidamerikaanse continent. Om de in deze bundel opgenomen teksten in een
historisch kader to kunnen plaatsen zal ik in het laatste deel van deze
inleiding een beknopt beeld schetsen van de voornaamste ontwikkelingen
tijdens de conquista tot omstreeks 1550.
Het tweede element uit de verslaggeving van De Carvajal dat de aandacht

vraagt betreft de wijze waarop de Nieuwe Wereld werd ged.uid met
behulp van beelden uit de Oude Wereld. Amerika, vernoemd naar de
Italiaanse ontdekkingsreiziger Amerigo Vespucci, werd in zekere zin een

klankbord van de Europese cultuur. De Mexicaanse antropoloog
Edmundo O'Gorman (1984) gaat zelfs zover om in plaats van de 'ontdek-

king' to spreken van de 'uitvinding' van Amerika. In een analyse die
sterk doet denken aan de hedendaagse wetenschapssociologie, bekritiseert
hij de idee van de'ontdekking' van Amerika als de ontsluiering een reeds
bestaande werkelijkheid. In plaats daarvan gaat hij uit van de stelling dat

deze het resultaat is van een proces van zingeving en enculturatie.
O'Gorman bestudeert derhalve het moeizame, complexe en jaren durende ideologische proces dat eindigt met de erkenning van het bestaan van
een aparte aardmassa, die een individualiteit opeist en die op een kaart
van Waldseemuller uit 1507 voort het eerst wordt aangeduid als
'Amerika'.2) Deze erkenning betekende echter geenszins dat de Europese

culturele horizon meteen ingrijpende veranderingen onderging. De
assimilatie van Amerika in het Europese culturele bewustzijn als een
aparte entiteit in de ruimte met haar eigen natuurlijke kenmerken, van
haar bevolking als een van de wereldvolkeren en van haar geschiedenis,
die geintegreerd diende to worden in de Europese geschiedenisopvatting, was een proces dat vrijwel de gehele zestiende eeuw in beslag zou
nemen. Bovendien ging dit met horten en stoten: "It is as if, at a certain
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point, the mental shutters came down; as if, with so much to see and
absorb and understand, the effort suddenly becomes too much for them,
and Europeans retreat to the half light of their traditional mental world"
(Elliot, 1972:14).

De erkenning van en de kennismaking met het Andere en de Ander is
alti jd invullen, betekenis geven met behulp van het Eigene en het Zelf.
Dit is echter geen statisch gegeven. De verbeelding van de Ander en de
produktie van zelfbeelden moet nadrukkelijk worden bezien in het licht
van een veranderende cultuurhistorische context. De ontmoeting met en
de verkenning van de Nieuwe Wereld in de vijftiende en zestiende eeuw,
valt samen met een wijziging in het Europese wereldbeeld door een
herwaardering van het klassieke verleden (de Grieks-Romeinse traditie).
Dat het grootste Latijnsamerikaanse rivierenstelsel werd vernoemd naar
een uit de Griekse mythologie afkomstig personage is een eenvoudig
voorbeeld van wat Ton Lemaire ooit typeerde als de eigenaardige versmelting van de wedergeboorte van de klassieke Oudheid en de ontdekking van de Nieuwe Wereld (1986:21). Hoewel Amerikaanse mythes, zoals

die van het land van El Dorado en van de Amazones, doorgaans worden

geinterpreteerd als ideologische constructies, die voortsproten uit de
Europese verbeelding en die bovendien dienden ter legitimering van de
Europese expansie en die, op grond daarvan, verondersteld worden geen
zinvolle informatie to bevatten over de oorspronkelijke bevolking van
Amerika, toetst de bijdrage van Neil Whitehead aan deze bundel deze

vertellingen op hun ethnografische waarde. Met behulp van recente
antropologische en archeologische inzichten tracht hij een verband to
leggen tussen Europese mythen en bepaalde inheemse culturele prakti jken.

Met de Renaissance keerden ook de mythische connotaties van het
Westen terug. Atlantis en de Eilanden der Gelukzaligen bevonden zich
volgens de klassieke bronnen in het Westen. Evenzeer deed de mythe van
de Gouden Ti jden opgeld, waarmee de oude Grieken de vreedzame
beginperiode van de menselijke geschiedenis aanduidden en die haar
evenknie vindt in de joods-christelijke paradijsmythe. Hoewel het hier

een 'historische' periodisering betrof, was het Been grote stap to
vermoeden dat, terwijl Europa de Gouden Tijden achter zich had gelaten, elders volkeren leefden die dit geromantiseerde beginstadium nog
niet hadden verlaten. De Nieuwe Wereld verscheen in deze cultuur-

historische context niet zelden als het lege, witte doek, dat met een
Grieks/christelijk palet kon worden beschilderd (c.f. Lemaire, 1986:3336; Elliot, 1972:1-27). De associatie met het Aardse Paradijs is duidelijk
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terug to vinden in de brieven en dagboeken van Columbus en andere
chroniqueurs. De schipper van Italiaanse komaf schreef tijdens zijn derde
reis, die hem naar de monding van de Orinoco voerde, een brief aan de

katholieke Koningen van Spanje, waarin hij melding maakte van zijn
overtuiging in de nabijheid van het paradijs to vertoeven. In de Kroniek
van het Vuur 1 verwoordt Galeano de gedachten van Columbus als volgt:
"De wereld is als een vrouwenborst. De tepel rijst op uit de Golf van Paria
en reikt tot vlakbij de hemel. Geen mens zal ooit de punt bereiken, waar de

sappen van het Paradijs stromen" (1986:69). De paradijsmythe keert
overigens nog regelmatig terug in de hedendaagse Latijnsamerikaanse
literatuur. Het boek De Honden van het Paradijs van de Argentijnse
schrijver Abel Posse is daarvan een belangwekkend voorbeeld. Dit boek
en een tweetal Cubaanse romans over de conquista en Columbus vormen

het onderwerp van de bijdrage van Fransisco Lasarte, elders in deze
bundel. Volgens de auteur zijn dergelijke historische roman pogingen
om een kritisch en creatief tegenwicht to beiden aan de gangbare academische geschiedschrijving. De fictieve reconstructie van het verleden

biedt volgens Lasarte de mogelijkheid dat verleden opnieuw uit to
vinden. En volgens Abel Posse worden de Latijnsamerikaanse schrijvers
naar het verleden teruggezogen als naar en zwart gat, "want de breuk die
toen (1492) heeft plaatsgevonden wordt in Latijns Amerika nog iedere
dag ervaren'.

Hoewel in de verbeelding van Amerika de metafoor van het aardse
paradijs een belangrijke rol speelt, is het toch een dubbelzinnige
verbeelding. Immers, negatieve voorstellingen kwamen ook voor en
kregen na verloop van tijd zelfs de overhand. Volgens Peter Mason krijgt
Amerika dan de functie van een fotografisch negatief: "Amerika is nietEuropa, de Nieuwe Wereld is alles wat de Oude Wereld niet is, of liever
gezegd, niet wil zi jn" (1990:11). Het is het Amerika van de heidenen, die
gekerstend moeten worden, van de menseneters die geciviliseerd dienen

to worden, en soms zelfs van haar inwoners als niet-mensen. Kortom,
Amerika als rijk van de duivel, die - het spreekt voor zich - door de
door God gesteunde Europeanen verdreven moet worden. In zekere zin
is de aanwezigheid van duivels en monsters in de weergave van de
ontmoeting van twee werelden niet verwonderlijk. Deze weergave is
immers een wijze om het onbekende en het met bestaande concepten
moeilijk representeerbare betekenis to geven. "Monsterli jke beelden", stelt
Baudot, "brachten lets van de verschrikte-verwondering van de Europeanen
over" (1991:22). De negatieve beeldvorming van Amerika heeft echter ook

gediend ter legitimering van de verovering, een kwestie die met name
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urgent was geworden na de onderwerping van de hoogontwikkelde
samenlevingen van de Azteken en de Inca's.
Vragen omtrent de rechtvaardiging van de kolonisatie leidden reeds in de

eerste helft van de zestiende eeuw tot diepgaande filosofische en
theologische bespiegelingen en debatten. Hoewel de Spaanse kroon reeds
in 1493 van de paus het recht had verkregen de inheemse bevolking to

onderwerpen en to kerstenen, riep de ontmoeting tussen Spaanse
veroveraars en inheemse bevolkingsgroepen een groot aantal ethische en
juridische problemen op. De eenduidigheid van het pauselijke edict was
ontoereikend om de complexe situatie in de Nieuwe Wereld to reguleren.
Met name de berichten over de hardvochtige behandeling van Indianen
door Spanjaarden stimuleerde debatten. Reeds in 1510 had een Schotse
dominicaan gesteld dat de Indiaanse ongelovigheid een onvoldoende basis
vormde om hun gemeenschappen het recht op eigendom en jurisdictie to

ontnemen. In 1511 hield de monnik Antonio de Montesinos in Santo

Domingo, Hispaniola, een donderpreek waarin hij de Indianen in
bescherming nam en de Spanjaarden van onmenselijk gedrag beschuldigde. Enkele decennia later (1539) gooide de Spaanse dominicaan Fransisco

de Vitoria de knuppel in het hoenderhok door to betogen dat elke
samenleving een natuurlijk recht bezat op de instelling van haar eigen
burgerlijke autoriteiten en dat derhalve de paus noch de Spaanse koning
het recht had om niet-christelijke samenlevingen to knechten. Ook al

stemde Vitoria uiteindelijk in met de bevoogdende missie van het
Spaanse gezag, toch ondermijnde hij met zijn stelling de rechtvaardiging
van de Spaanse overheersing in Amerika en droeg hij in belangrijke mate

bij tot een verscherping van de verschillende ethische en juridische
posities en de daarachter schuilgaande belangen. Het meest bekende debat

over deze netelige kwestie was zonder twijfel dat tussen Las Casas en
Sepulveda, dat in 1550 plaatsvond in de Spaanse stad Valladolid. Daarin
stond de vraag centraal of de koning van Spanje gewettigd was oorlog to
voeren tegen Indianen alvorens het geloof to prediken. Bij de beoordeling
van de normatieve grondslag van de kolonisatie speelden zowel de toen-

malige verbeelding van de Nieuwe Wereld als de interpretatie van
klassieke en theologische teksten een grote rol. Sepulveda verdedigde het
standpunt dat de Indianen 'van nature slaven' waren en dat het legitiem
was hen met geweld to onderwerpen. Om zijn mening to staven maakte

hij gebruik van de geschriften van Aristoteles en van de inmiddels
vergaarde kennis over de levenswijze van de Indianen. Daarbij benadrukte hij vooral de berichten over het voorkomen van mensenoffers. en
kannibalisme. Las Casas kritiseerde daarentegen de wreedheden waaraan
de conquistadores zich schuldig maakten en wierp zich op als verdediger
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van de Indianen. Daarbij baseerde hij zich op zijn ervaringen en studies
tijdens zijn lange verblijf in de Nieuwe Wereld, met name in het huidige

Mexico. Daarnaast beriep hij zich op de stelling dat het in Amerika
bereikte ontwikkelingspeil de typering van Indianen als barbaren
loochenstrafte, maar juist een erkenning van hun gelijkwaardigheid als
mens inhield. Toch keerde Las Casas zich niet tegen de kolonisatie als
zodanig en zeker niet tegen een geestelijke verovering. Ook al bevat het
werk van Las Casas verschillende vooruitstrevende elementen, het is
niettemin bevoogdend. Zijn geschriften, met name de in 1552 in Sevilla
gepubliceerde Brevissima relacion de la destruycion de las Indias, hebben
ook en in niet geringe mate bijgedragen tot het ontstaan van de leyenda

negra (de zwarte legende) in de zestiende eeuw, waarin de Spaanse
wandaden in de verre kolonien aan de kaak werden gesteld. Jan Lechner

roept in zijn bijdrage aan deze bundel in herinnering dat de eerste
vertaling van de Brevissima in 1578 in het Nederlands verscheen en dat
deze tekst tot 1706 nog dertig herdrukken beleefde. De eerste Engelse
vertaling verscheen in 1583. Het waren dan ook vooral de Nederlanders
en de Engelsen die de leyenda negra gebruikten om hun Spaanse tegenstanders in diskrediet to brengen en daarmee hun eigen economische en
politieke invloed to vergroten (Elliot, 1.987:76-82; Todorov, 1987:137-194;
Lemaire, 1986:61-90).

Het teruggrijpen op bestaande verhalen en mythen - uiteindelijk niet
meer dan een bewijs van het onvermogen om het Andere to vatten - was

overigens geen semantische strategie die was voorbehouden aan de
Europeanen. Uiter-aard kampten ook de Amerikaanse Indianen met het
probleem om betekenis to geven aan de 'vreemd uitgedoste en stame-

lende' nieuwkomers. Volgens Baudot (1990) 'zagen' de Indianen de
Spanjaarden in termen van hun eigen kosmologische vertogen. Diezelfde
auteur stelt dat het zeer waarschijnlijk is dat de Azteken de vernietiging

van hun hoofdstad Mexico-Tenochtitlan in verband brachten met het
einde van bet tijdperk van de Vijfde Zon. De Spanjaarden werden in dit
verband gezien als aangekondigde goden. In talloze geschriften, waarin
de inheemse visie op de conquista is weergegeven - meestal opgetekend
door Europese tijdgenoten - wordt gesteld. dat de komst van de bebaarde
mannen was voorspeld. De2e eenduidigheid suggereert volgens Todorov

een constructie ex post facto, die verklaard kan worden door het
specifieke wereldbeeld van de oorspronkelijke bewoners van de Nieuwe

Wereld. In het geval van de Azteken bood het geritualiseerde, streng
gecodificeerde en cyclische wereldbeeld geen ruimte om adequaat to
reageren op de buitengewone komst van de Spanjaarden. In de Azteekse
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samenleving werd volgens Todorov het heden als een een vervulling van
in het verleden vervatte tekens en boodschappen beleefd. Het heden is
derhalve ondergeschikt aan het verleden. In een dergelijke en bovendien
schriftloze samenleving verkrijgen mondeling overgeleverde verhalen een
bijzondere betekenis. Deze huehuehtlahtolli (letterlijk 'woorden van de

ouden') vormen het interpretatiekader van het sociale, politieke en
religieuze leven in verleden, heden en toekomst. Het heden begrijpen en

de toekomst voorspellen komt gelijk to staan aan het kennen van het
verleden. Het is in dit verband niet verwonderlijk dat de conquista, deze
'onvoorspelbare, verrassende en unieke.gebeurtenis', wordt ingekaderd in

een reeds 'geschreven' en aangekondigde geschiedenis (Gruzinski,
1991:18-19; Todorov, 1987:87-89). De beroemde Codex Florentino, waar-

in de verovering van Tenochtitlan wordt verhaald, kan dan ook gelezen

worden als een kroniek van de aangekondigde dood (Baudot e.a.,
1990:59-62; zie ook Elliot, 1987:25-26; Todorov, 1987:70-72).

De ontmoeting van de Oude en Nieuwe Wereld houdt een ontmoeting in
van twee verschillende culturele betekenissystemen. Met behulp van elke

cultuur eigene tekens en vertogen worden beelden gesmeed van de
Ander. Wanneer de interactie tussen verschllende betekenissystemen
permanent wordt en aan intensiteit wint, worden de participanten
geconfronteerd met het probleem van de vertaalbaarheid of van de
vertaalslag. Het probleem van de communicatieve bemiddeling tussen
twee op elkaar botsende culturen wordt in de Latijnsamerikaanse en
vooral in de Mexicaanse literatuur gesymboliseerd door La Malinche, de
inheemse vrouw die een sleutelrol speelde in de Spaanse verovering van

Tenochtitlan door als vertaalster' op to treden tussen CortBs en de
Azteken-koning Moctezuma. De wijze waarop La Malinche is uitgegroeid

tot een sleutelsysmbool in de debatten over de Latijnsamerikaanse
identiteit en geschiedenis is onderwerp van een, kritische analyse van
Jean Franco elders in deze bundel.
Met welke categorieen moet het Andere worden geduid? Is het iiberhaupt
mogelijk om de Ander to kennen en to begrijpen met behulp van eigen
categorieen? Hoewel deze vragen vaak aanleiding geven tot abstracte
filosofische en antropologische bespiegelingen, mag in het geval van de
ontmoeting tussen de Oude en de Nieuwe Wereld niet worden vergeten
dat het een ontmoeting betrof die gepaard ging met ongelijke machtsverhoudingen. De Europese expansie bracht niet alleen een economische
en politieke onderwerpilg met zich mee, maar ook een bewust nagestreefde grootscheepse culturele en geestelijke hervorming. De introductie
van het Latijnse schrift en de evangelisatie - een spirituele verovering -
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betekenden op de lange termijn een verwestersing van het inheemse
wereldbeeld. Dit eeuwendurende proces behelsde een ongelijk, onderbroken en creatief geheel van diepgaande aanpassingen en wi jzigingen in

de representatie van de mens, zijn onderlinge relaties en die met het
bovennatuurlijke, in de iconografische codes, in de opvatting van ijd en
ruimte, in de uitdrukking en overdracht van kennis. Het resulteerde,
kortom, in de herdefiniering van de werkelijkheid en de verbeelding
daarvan (Gruzinski: 1991). Een eenvoudig doch duidelijk voorbeeld
betreft de herbenoeming van geografische plaatsen met behulp van
Spaanse begrippen. Columbus en Cortes gaven de door hen verkende
gebieden Spaanse namen in een poging het Andere to domesticeren.
Daarmee verwerkelijkten zij het credo van Antonio de Nebrija, die in de

inleiding van zijn in 1492 (!) gepubliceerde Spaanse grammatica had
opgemerkt: "De taal is altijd de partner van het imperium geweest" (gecit.
in Todorov, 1987:136). Met behulp van hetzelfde voorbeeld kan echter
ook worden duidelijk gemaakt dat de verwestersing van de inheemse cul-

turen niet kan worden gezien als een proces van eenzijdige oplegging.
Ondanks de ongelijke machtsverhoudingen waren de Indiaanse bevolkingsgroepen in staat hun eigen stempel to drukken op verschillende
aspecten van het maatschappelijke leven. Op die manier werd de weg
vrijgemaakt voor de ontwikkeling van een cultureel, sociaal en politiek
syncretisme, duidelijk tot uitdrukking komend in plaatsnamen als San
Juan Chamula of Santa Cruz Xoxocotlan.

Verovering
De voornaamste leerschool voor de verovering van Amerika was zonder

twijfel de reconquista van het zuidelijk deel van het Iberische schiereiland op de Moorse bezetters.3) Op het koninkrijk van Granada na, dat
pas in 1492 werd heroverd, was de christelijke expansie zuidwaarts
grotendeels voltooid tegen het einde van de dertiende eeuw. De dynamische krachten in Middeleeuws Spanje richtten zich vanaf dat moment
op overzeese expansiemogelijkheden (Middellandsezeegebied, Atlantische eilanden). In het algemeen kan worden gezegd dat Europa zich
kenmerkte door een onderzoekende geest en door de drang naar exotische
produkten. Oostwaardse expansie echter geblokkeerd door de opkomst en
consolidatie van het Ottomaanse rijk. Voor de exploratie van de westerse
route was het Iberische schiereiland buitengewoon goed geoutilleerd. Er

bestond een maritieme traditie, die tezamen met de technologische
vooruitgang op het gebied van de scheepsbouw en navigatiekunst een
goede uitgangsbasis vormde voor Atlantische expansie. De komst van
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-Genuees kapitaal naar Lissabon en Sevilla in de vijftiende eeuw
vergrootte de expansiemogelijkheden. Het waren de Portugezen die het

voortouw namen. Hun strategie om handelsposten to vestigen op de
Atlantische eilanden en op de Afrikaanse westkust, vormde eveneens een
belangrijk antecedent voor de latere Spaanse expansie.
Hoewel particuliere kapitaalgroepen een transatlantische onderneming
stimuleerden, speelden twee andere actoren hierin een voorname rol: de
staat en de kerk. Ook de reconquista was uitgevoerd onder leiding van de

kroon en was gesanctioneerd door de kerk. Uitermate relevant in dit
verband was de restauratie van de staatsmacht onder de katholieke
Koningen, Ferdinand en Isabel. Door de vereniging van de koninkrijken
van Castillie en Aragon vormden zi j het eerste effectieve koningschap

over geheel Spanje. Hun macht was daardoor vergaand. Zij bezaten
militaire en financiele reserves die elke mogelijkheid van factiestrijd
onderdrukte en konden bovendien rekenen op een groeiende klasse van
bureaucraten.

De eerste stag in de overzeese expansie betrof de verovering en
kolonisatie van de Canarische Eilanden in de jaren 80 en 90 van de
vijftiende eeuw, een onderneming waarin particuliere en overheidsbelangen samenwerkten. De Canarische ervaringen waren ook van belang

inzake de organisatie van de verhouding tussen de Kroon en de
veroveraars. Hoewel de Kroon een belangrijk deel van de opbrengsten
opeiste, garandeerde zij tevens rechten en beloningen voor de deelnemers

aan de expeditie. Hoewel dit model ook werd gehanteerd bij de eerste
Atlantische expedities, rezen door de ontdekking van nieuwe eilanden en
volkeren vragen die tot een wijziging van het gehanteerde model aanleiding gaven.
Om tot een duidelijke afbakening van het gezag over de Nieuwe Wereld
to komen werd een beroep gedaan op de kerkelijke autoriteiten. De
Spaanse paus Alexander VI besloot die gebieden pnder gezag to stellen
van de Spaanse Kroon, die ten westen lagen van de demarcatielijn, die
in 1494 in het verdrag van Tordesillas werd bepaald. De pauselijke

toezegging verzekerde de Spanjaarden tegen eventuele Portugese
inmenging en kende bovendien een morele rechtvaardiging aan de hele
onderneming toe. De afspraken komen duidelijk tot uitdrukking in het
karakter van Columbus' tweede reis. In tegenstelling tot zijn eerste reis
werd ditmaal koninklijke opzichters meegestuurd, alsmede enkele paters.
Het werd al snel duidelijk dat het Spaanse gezag was moving towards ...
full-scale conquest in the medieval peninsular tradition - the assertion of
sovereignty, the establishment of the faith, immigration and settlement,
and an extensive domination of land and people" (p. ;Elliot, 1987:14).
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De verovering van Hispaniola en de problemen die zich daarbij voordeden bevatten in een notedop de toekomstige ontwikkelingen op het
Amerikaanse vasteland. Tegen alle hoge verwachtingen in kampten de
veroveraars met verschillende tegenslagen. De verwachte rijkdommen
werden niet aangetroffen, hetgeen ontaardde in een ware strooptocht
met desastreuze gevolgen. Daar de Columbus -familie niet in staat bleek
de veroverde eilanden adequaat to besturen, werd door de Kroon een
gouverneur benoemd, die orde op zaken moest stellen. Deze reorganiseerde Santo Domingo en legde de fundamenten voor een gecentraliseerd
regime. Om de aankomende immigranten produktief to werk to stellen

werd een wet ingevoerd die aan de Spaanse immigranten Indiaanse
dwangarbeid toedeelde (repartimiento). Daardoor konden mijnen en
landbouw tot ontwikkeling worden gebracht. Dit systeem leidde echter
spoedig tot haar eigen ondergang. Twintig jaar nadat Columbus voet aan
wal had gezet op Hispaniola was de inheemse bevolking gedecimeerd
door ziektes, dwangarbeid en door de shock, die de invasie teweeg had
gebracht. Hoewel door de import van slaven werd geprobeerd de bevolkingsdaling tegen to gaan, waren de gevolgen desastreus en leidden tot
politieke instabiliteit. Dit deed de Kroon in 1511 besluiten een juridisch
lichaam in het leven to roepen. De audiencia van Santo Domingo was het
eerste juridische tribunaal in de Nieuwe Wereld en had tot doel toezicht
to houden op de lokale machthebbers. Dergelijke tribunalen zouden ook
worden ingesteld in de toekomstige kolonies op het Amerikaanse vasteland.
De dramatische teruggang van de inheemse bevolking op Hispaniola had'
ook een morele verontwaardiging tot gevolg. Bartohlome de las Casas

begon hier zijn activiteiten ten gunste van de inheemse bevolking.
Hoewel de wetten van Burgos (1512) de bescherming van de Indianen
voorschreven, stonden de afstand tussen het moederland en de kolonien
en het nog steeds gebrekkige gezag op de eilanden een uitvoering van de
wetgeving echter in weg. Een tweede gevolg van het zich aankondigende
debacle op Hispaniola betrof het feit dat kolonisten in toenemende mate
gingen uitzien naar nieuwe mogelijkheden elders. Vanaf 1508 begonnen
zij uit to zwerven over de Caraibische Zee en de isthmus van MiddenAmerika. In 1519 bijvoorbeeld werd Panama stad gesticht door Pedrarias
Davila. Naarmate de actieradius van de veroveraars zich uitbreidde,
namen ook de verwoestingen toe onder de inheemse bevolking, hetgeen
op haar beurt weer leidde tot het organiseren van slavenexpedities. Door
de Dominicaanse mislukking als door de toenemende berichten over het
bestaan van een grote landmassa, werd de eilandperiode van de conquista

in 1519 afgesloten. De Caraibische ervaringen waren een les voor
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toekomstige veroveringen. Wilden deze niet ook uitmonden in een snelle

uitputting van menselijke en natuurlijke hulpbronnen dan moest een
andere strategie worden gevolgd,.
De verovering van het Amerikaanse vasteland vond plaats tussen 1519 en
1540. De twee voornaamste pijlers van dit proces waren de verovering
van Mexico (1519-1521) en Peru (1531-1533). Zowel in Mexico als in
Peru werden de Spanjaarden geconfronteerd met omvangrijke en hoogontwikkelde Indiaanse rijken. Dat een handjevol Spanjaarden in staat was
de numerieke meerderheid van Indianen in zo korte tijd to onderwerpen,

roept vragen op over de aard van de verovering. Van de zijde van de
Spanjaarden speelde in de eerste plaats de technologische superieuriteit
een aanzienlijke rol. Zij hadden de beschikking over haakbussen,
kanonnen en ijzeren gevechtsuitrustingen, die vooral in open gevechten
tegen de houten en stenen wapens van de Indianen hun effectiviteit
bewezen. Het gebruik van het paard en het schip in oorlogshandelingen
een ander ontegenzeggelijk technisch voordeel, evenals de
gehanteerde oorlogsstrategien. Daarnaast beschikten de Spanjaarden over
specifieke organisatorische en improvisatiekwaliteiten. De grotere
was

expedities vereisten een gezamenlijke inspanning van financiers en
militaire leiders, die in staat moesten zijn een effectief gezag uit to
oefenen over hun troepen, niet zelden samengesteld uit mannen uit een
bepaalde Spaanse regio, hetgeen cohesie en loyaliteit bevorderde. De
organisatiegraad van de veroveraars werd verder geschraagd door hun
overtuiging een superieure beschaving to belichamen. Daar stond
tegenover dat het karakter van de inheemse maatschappijen de
veroveraars in de kaart speelde. De Azteekse en Inca-samenlevingen
waren sterk gecentraliseerd en bestonden uit talloze onderworpen
volkeren, die, in het geval van de Azteken, tribuutplichtig waren en
offerslaven moesten leveren aan de mexica. De hoge centralisatiegraad
en de onderlinge rivaliteiten, die door de veroveraars ten eigen voordele

werden aangewend, hebben een voorname rol gespeeld in de snelle
onderwerping van deze rijken.
Nadat Hernan Cortes in april 1519 in de Mexicaanse kuststrook had vernomen dat in het binnenland een heerser vertoefde wiens rijk. zelfs de
verre kustgebieden omvatte, zette hij koers naar de centrale hoogvlakte.
De onderwerping van deze centrale heerser aan de Spaanse kroon zou de

overheersing van een groot rijk betekenen. Het doel om Moctezuma,
zoals de Azteekse heerser door de Spanjaarden werd genoemd, to ont-

moeten werd bereikt in november dat jaar. Op zijn tocht gaf de
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gewiekste Cortes zich rekenschap van de vijandigheid jegens de mexica
overheersers onder de onderworpen volkeren. Hi j bood aan deze volkeren
van het Azteekse juk to verlossen en sloot eveneens een alliantie met het

krijgersvolk van Tlaxcala, dat de Azteekse overheersing had kunnen
weerstaan. Cortes wist hierdoor niet alleen een snelle route naar de
Azteekse hoofdstad to vinden maar ook een leger van inheemse volgelingen op to bouwen.

Hoewel het waarschijnlijk altijd een raadsel zal blijven waarom
de Spaanse binnendringers toestond de hoofdstad
Tenochtitlan to betreden, een feit is dat de Azteekse heerser korte tijd
later gevangen werd genomen.`) De gevangenneming van Moctezuma
betekende een zware klap voor het politieke en religieuze organisatie van
het Azteekse rijk. De aanslag op de religie, de slachting van de Azteekse
adel en de onverzadigbare Spaanse dorst naar goud brachten de lokale
bevolking echter enkele maanden later tot een massale opstand. In juni
1520 wist een kleine groep Spanjaarden, na zware verliezen, uit

Moctezuma

Tenochtitlan to ontsnappen, een gebeurtenis die bekend staat als de noche
triste. Meer dan een jaar later zou de stad na een lange belegering worden
heroverd, ditmaal geholpen door de desastreuze gevolgen van een pokkenepidemie onder de Azteekse bevolking. De resten van Tenochtitlan

vielen op 13 augustus 1521 definitief in handen van de Spaanse
veroveraars.
Enkele kenmerken van deze dramatische conquista kunnen worden terug-

gevonden in de verovering van Peru. Vanuit Panama zette Fransisco
Pizarro in januari 1531 zeil naar het zuiden. In eerdere verkenningstochten was het bestaan van een groot koninkrijk in deze contreien
vast komen to staan. Ook in het strak georganiseerde Inca-rijk heerste
ontevredenheid, met name in gebieden die kort tevoren waren onderworpen. Evenals Cortes maakt Pizarro gebruik van de interne factiestrijd
en streefde hij naar de gevangenneming van de heerser Atahualpa, die
hoog in de Andes zetelde. In november 1532 slaagden de troepen van
Pizarro erin Atahualpa in bewaring to nemen. Het was de bedoeling de
bestaande organisatorische en politieke structuur van het Inca-rijk ten
voordele van de Spaanse kroon aan to wenden. Voor het leven van de
gegijzelde Inca-koning werd een omvangrijke borgsom geeist. De Spaanse
politiek, die erop was gericht de inheemse beheersingsstructuur in stand

to houden, werd bevestigd door het feit dat Pizarro, na de dood van

Atahualpa, diens halfbroer tot marionetkoning van het Inca-rijk
benoemde. De beslissing om het centrum van het nieuw veroverde gebied
naar de kust (Lima) to verplaatsen - uiteraard met het oog op toekomstige

handelsbetrekkingen - ondermijnde echter de mogelijkheid om de
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controle over de nieuwe onderdanen op korte termijn to consolideren.
Het zou dan ook tot 1572 duren voordat de laatste Inca-vesting in handen
viel van de Spanjaarden.
Vanuit Mexico en Peru werden de veroveringen voortgezet. Tussen 1529
en 1536 strgopte Nuno de Guzman het Mexicaanse noordwesten of en
enkele jaren later drong Hernando de Soto het zuiden van de huidige
Verenigde Staten binnen, terwijl Fransisco Velazquez tussen 1540 en
1542 de streek ten westen van de Mississippi verkende. Dit waren
frontiergebieden, waar geen omvangrijke politieke stelsels tot ontwikkeling waren gekomen. Ze werden bevolkt door semi-nomadische
groepen die moeilijk onder Spaans bestuur konden worden gesteld.
Vooral het verzet van de in Noord-Mexico wonende Chichimecas vormde

een voortdurende bedreiging voor de Spaanse overheersing van de
dichtbevolkte centrale hoogvlakte. Ook de verovering van de hoogontwikkelde Maya-samenleving in Zuidoost-Mexico en Guatemala stuitte

op aanzienlijke problemen, niet in de laatste plaats door het ontbreken
van een duidelijk bestuurscentrum.
Ook vanuit Peru waaierden expedities uit in de verschillende windrichtingen. Sommige begaven zich noordwaarts naar Quito (1534) en
Bogota (1536), waar ook groepen arriveerden die vanaf de kusten van
Venezuela en Colombia het Zuidamerikaanse continent waren binnengetrokken. In 1541 leidde Gonzalo Pizarro een expeditie naar het oosten,
die bij de monding van de Amazone zou eindigen, terwijl anderen koers
zetten naar het zuiden. Hoewel deze laatste expeditie, onder leiding van
Pedro de Valdivia, erin slaagde in 1542 Santiago to stichten, stuitten de
Spanjaarden op het fiere verzet van de Araucaniers - de antipoden van
de Chichimecas -, die zich in korte tijd de Europese gevechtstechnieken
eigen maakten. De verovering van Chili - van strategisch belang door de
straat van Magellanes - zou uitmonden in een bloedige en langdurige
oorlog, die de Spaanse kroon in 1603 deed besluiten een tweeduizend man
sterke legermacht permanent in het gebied to stationeren.
Toch kan in algemene termen worden gesteld dat de Spaanse aanwezigheid in grote delen van Amerika rond het midden van de zestiende eeuw
een feit was. De werkelijke bezetting en kolonisatie kon beginnen. Zodra
de militaire overheersing was veiliggesteld kwam de spirituele verovering
op gang, gevolgd door een omvangrijke immigratie uit Spanje, uitmon-

dend in een demografische aardverschuiving. De republicas de indios
- Indianengemeenschappen - kwamen door de arbeids- en tribuutverplichtingen, door de aanslag op hun landbezit, door de ontwrichting van
het sociale en culturele ]even en door de verstoring van de voedsel=
produktie onder grote druk to staan. Regelrecht dramatisch waren de
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gevolgen van de grote epidemieen. be teruggang van de inheemse
bevolking bereikte de omvang van een genocide. Wordt de bevolking van
Centraal-Mexico rond 1519 nog geschat op 25 miljoen, tegen 1568 was

dat aantal teruggelopen tot ongeveer 2,5 miljoen.-) De- Peruaanse
bevolking gaf een teruggang to zien van 9 miljoen in 1532 naar
plusminus 1,3 miljoen in 1570. In de voetsporen van de soldaten,
priesters, immigranten en microben kwam een leger van overheidsfunctionarissen om het gezag van de Spaanse koning in de Nieuwe Wereld

to doen gelden. Zij zouden er bijna drie eeuwen blijven.

A
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Noten
1.

Dit fragment uit het boek van De Carvajal is samen met excerpten uit andere
werken opgenomen in een in het Nederlands beschikbare bloemlezing van
Rodriguez Monegal (Utrecht/Antwerpen, 1991).

2.

In dit verband is het van belang op to merken dat Colombus tot aan zijn
dood ervan overtuigd was het meest oostelijke deel van Azie to hebben

aangeroffen. Het was Vespucci die in zijn brieven voor het eerst de
mogelijkheid van het bestaan van een aparte geografische entiteit
suggereerde.
3.

Voor het navolgende heb ik vooral gebruik gemaakt van Elliot,1972,1987a,b.
In het Nederlands is bijvoorbeeld Slicher van Bath (1989) en Testas (1991)
beschikbaar.

4.

Er zijn verschillende redenen aangevoerd om deze fatale beslissing to
verklaren. Ten eerste wordt gesteld dat Moctezuma de Spaanse invasie en
diens leider Cortes interpreteerde als de terugkomst van de Tolteekse leidergod Quetzalcoatl. Anderen hebben echter opgemerkt dat het waarschijnlijker
is dat de ontvangst van Cortes overeenkwam met de gewoonte om ambassadeurs van andere volkeren toegang tot Tenochtitlan to verschaffen.

5.

Deze cijfers zijn afkomstig van Elliot (1987:54). Slicher van Bath (1989:87115) schat de inheemse bevolkingsomvang in 1492 doorgaans lager in, maar
komt wat betreft de getallen voor de jaren 1568/1570 in de buurt van die van
Elliot.
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Met de Pen van de Indiaan
De komst van de Spanjaarden in Guatemala volgens enkele
Indiaanse schrijvers uit de zestiende eeuw
R de Ridder

Inleiding
Het is momenteel zeer in de mode om de Spaanse ontdekking van
Amerika - tot voor kort in de geschiedenis van Europa vermeld als een
van de grootse en grootste kenmerken van de Renaissance - to beschrijven als het begin van de Europese kolonisatie en slavernij in dit werelddeel. Dit is op zichzelf juist. Waar tot voor kort de aandacht slechts lag
bij de roem van de expansiedrift van de ontdekkers en veroveraars, en
de voordelen die de ontdekking had voor de Europese zeemachten zoals
Spanje, Portugal, Engeland en vooral ook de Nederlanden, slaat deze
aandacht nu door naar dat wat de Indianen en Inuit is overkomen sinds
1492. Columbus en anderen verwijten dat zij Amerika hebben ontdekt en
in kaart gebracht, is uiteraard onzinnig. Maar het getuigt ook van weinig
realiteitszin om to doen alsof de Amerikanen geen mensen waren, niet
koloniseerden en uitbuitten, niet martelden of geen slavernij kenden. De
ideale Indiaan bestond en bestaat evenmin als de ideale Europeaan. Dit
geldt evenzeer voor de situatie van de nakomelingen van de toenmalige
Amerikanen; deze is in ieder Amerikaans land marginaal, en vaak moeilijk to bevatten in het Europa van vijfhonderd jaar later.

De Inuit bijvoorbeeld, een van de bevolkingsgroepen die nooit in een
oorlog zijn verslagen door de nieuwkomers, levee voor een groot deel van

de Canadese, Amerikaanse of Deense bijstand en de drank. In de Verenigde Staten en Canada worden reservaten - op zich al een mensonterende woonsituatie voor iedere bevolkingsgroep - bedreigd door de
ontdekking van delfstoffen, net als de woonplaatsen van Indianen in
Midden-Amerika, het Amazonegebied en elders. In Midden- en ZuidAmerika worden ze de slachtoffers van de burgeroorlogen die mestiezen
en blanken uitvoeren, en het kappen van de wouden van het Amazonegebied ten behoeve van Westeuropese en Noordamerikaanse raamkozijnen en McDonalds hamburgerproduktie bedreigt ons klimaat, maar veel
directer nog het voortbestaan van hele volksstammen. En dan hebben we
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nog geen cijfers van het aantal doden onder de Peruaanse, Boliviaanse
en Braziliaanse Indianen ten gevolge van de huidige cholera-epidemie,
maar het zullen er inmiddels enige duizenden zijn.

In het licht van dit negatieve beeld lijkt de volgende vraag misschien
onzinnig: wat zou er gebeurd zijn als Amerika Indiaans was gebleven?
Met andere woorden, wat was de situatie in 1492 en eerder, en wat zou
ervan geworden zijn zonder Europese invloed? Vijf eeuwen achteraf
voorspellen mag dan een taak zijn geweest van de Maya-priesters van
voor Columbus, voor ons is het niet meer dan science fiction. Maar van
bepaalde bevolkingsgroepen weten we heel veel over hun samenleving en
cultuur uit die tijd, en over hun onderlinge relaties. Zo kennen we uit
Mexico on Midden-Amerika tientallen oorlogen met zeer bloedige afloop,
het offeren van de verslagenen en het uitroeien van de buren. Dictatuur

en slavernij, kolonisatie en onderdrukking waren bij veel Noord-,
Midden- en Zuidamerikaanse Indianen welbekend. Voor veel Indianen
zou de geschiedenis van uitbuiting en onderdrukking niet anders zijn
geweest dan hij nu was onder Europees bestuur.

Onder onderdrukking en uitbuiting hoeven we echter niet alleen
lichamelijk geweld to verstaan; intellectuele en emotionele onderdrukking

is voor een samenleving en cultuur minstens even erg als lichamelijke
onderdrukking voor het individu, alleen is dit meer een langzaam slopend
proves dan aanwijsbaar met jaartallen. Dit type onderdrukking vindt nog
plaats: met het slopen van het regenwoud, met het aantreffen van delfstoffen, in burgeroorlogen, telkenmale is er sprake van gedwongen
verhuizingen, van concentratie van bevolking in kampen en modeldorpen en de trek naar de sloppenwijken van de stad..Ook de opkomst van
protestantse sektes en de introductie van gedwongen mestiezen-onderwijs

vernietigen langzaam maar zeker het cultuur-eigene van de Indiaanse
bevolking. Maar ook dit alles is een proces dat al voor de ontdekkingen
aan de gang was, zeker in Midden-Amerika en het Inca-rijk in ZuidAmerika. Zo zien we in Midden-Amerika in de laatste driehonderd jaar
voor Columbus niet alleen veroveringen vanuit hetzelfde gebied in alle
richtingen - de lichamelijke onderdrukking - maar ook een groeiende
overeenkomst in gebruiksgoederen zoals aardewerk; de invloed van de
Azteken vanuit Mexico-Tenochtitl`n, wat nu Mexico-City is, is in
nauwelijks honderd jaar gegroeid van nihil tot diep in Guatemala.
In Peru was iets vergelijkbaars gebeurd, eerder en gedurende een langere
periode, maar ook daar was nog een proces gaande dat zijn wortels had
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in het veroveren van vele groepen door een kleine groep, gevolgd door
een proces van gelijkschakeling van de culturen. De Indiaanse samenleving was niet ideaal en zou het nooit geworden zijn, net zo min als de
Westeuropese, de Chinese of welke dan ook. En het romantiseren van de
voor-Spaanse Indiaanse samenlevingen is net zo onzinnig als het verwerpen van de ontdekking van Amerika.

Indianen zijn grotendeels lange tijd - en in veel gevallen nu nog schriftloos gehouden (lezen is kennis, en kennis is macht ...); daardoor
beschikken we over slechts weinig documenten waarin de visie van de
Indiaan op de verovering is neergelegd door de Indiaan die het heeft
meegemaakt. Als een zestiende-eeuwse Indiaan leerde lezen enschrijven,
dan was dat om hem to leren hoe de Bijbel to lezen, en hoe hij zijn eigen
volk de Bijbel kon bijbrengen.
Maar niet alleen kennis van het schrift is nodig, ook de traditie om zaken
zoals geschiedenis vast to zeggen, moet aanwezig zijn. Maya's bijvoorbeeld, waren zeer geinteresseerd in tijd en tijdsberekeningen aangezien
ze dachten uit het verleden het heden to kunnen kennen, en de toekom"st

to kunnen voorspellen. Hiervoor is het nodig zowel de kleinschalige
geschiedenis - wanneer welk ritueel is uitgevoerd e.d. - als de 'grote
geschiedenis' - mythen, schepping e.d. - op to schrijven. Zowel de
Azteken als de Maya's hebben verslagen van hun deel van de conquista
nagelaten. De vastgelegde visie van de Maya's uit het berggebied van
Guatemala zal ik straks presenteren. Maar voor een goed begrip van een
en ander zullen we eerst in moeten gaan op enkele zaken die zich geheel
of gedeeltelijk voor de verovering afspeelden.

In gebieden met een lage voedselopbrengst, is de bevolkingsdichtheid
dun, en de interesse van de kolonist meestal minimaal. De bevolking leeft

in kleine groepen verspreid over een grout gebied. Dit geldt natuurlijk
voor het grootste deel van Canada waar weinig meer to halen leek to zijn
dan zeehond en vis. De Inuit zijn dan ook nooit door Fransen, Engelsen
of Nederlanders echt bevochten en overwonnen. Dit wil niet zeggen dat
zij niet direct of indirect al lang geleden zijn beinvloed door de Europese
kolonisten. Denk aan besmettelijke ziekten, het teruglopen van de vis- en
zeehondenstand e.d. Ook Indianen uit het Amazone-gebied zijn nooit

echt overwonnen. In minder moeilijk begaanbaar terrein, zoals de
oerwouden in Mexico en Guatemala, duurde het lang voordat er echt
sprake was van oorlog en overwinning. Pas aan het einde van de zeventiende eeuw, twee eeuwen na de komst van Columbus, werd het laatste
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Maya-centrum overgegeven aan de Spanjaarden, zelfs zonder oorlog.
Maar de dichtbevolkte gebieden hadden over het algemeen het meest to
bieden aan rijkdommen, voedsel, vrouwen en to winnen zielen, en daar
lag dan ook de nadruk tijdens de eerste tientallen jaren na 1,492: een
groot deel van Mexico en Midden-Amerika, en Peru.
Maar waar veel verschillende groepen samenwonen, zijn de relaties tussen
die groepen vaak ingewikkeld. Ook voor 1492 hebben binnen deze gebie-

den verschillende Indiaanse groepen om de macht gestreden. De oorspronkelijk zeer kleine groep Azteken, had binnen honderd jaar een zeer
groot deel van Mexico op een of andere wijze aan zich gebonden: door
oorlog en afschrikking, door handelsrelaties of huwelijken, het Azteekse

Rijk was uitermate groot en succesvol in de zin van machts- en gebiedsuitbreiding. Begrijpelijk is, dat niet iedere groep binnen zo'n rijk
zich solidair voelde met de heersende Azteken. Bij de verovering van
Mexico heeft Cortes dan ook gebruik kunnen waken van de onderlinge
rivaliteit. In feite deed Cortes niet anders dan de Azteken daarvoor zelf

deden: hij sloot allerlei verbonden met groepen die van de Azteekse
heersers afwilden, om zijn helpers daarna zelf to onderwerpen, en zo kon
hij met weinig Spaanse soldaten zeer veel Indianen knechten. We zullen
nog zien dat zijn luitenant Alvarado in Guatemala niet anders deed. De
verovering van het dichtbevolkte Mexico en Midden-Amerika was min-

stens evenzeer het resultaat van slim politiek,handelen als van echte
oorlogshandelingen.

De besmettelijke ziekten, de onderlinge rivalteit, en de verovering zelf
van de Maya's in het Guatemalteekse berggebied zijn beschreven in een
aantal geschriften die we kennen als titels. Een titel in dit verband is een
juridisch document waarin de geschiedenis van een bepaalde familie werd
opgeschreven. Daarmee trachtte men aan to tonen dat deze familie al voor
de Spaanse verovering macht had over een groot gebied en de bevolking
daarvan. Het hoofd van een dergelijke aristocratische familie kon dan
worden opgenomen in het Spaanse bestuurssysteem, waarmee status,
macht en geld werden verkregen. Er zijn nog zo'n dertig tot veertig van
dergelijke documenten bekend, sommige alleen in een Spaanse vertaling,
andere in een van de Maya-talen; sommige bevinden zich nog bij deze
aristocratische families, andere zijn opgenomen in archieven en musea.
Enkele documenten uit die ti jd, geschreven door Maya's en met een
vergelijkbare inhoud worden niet beschouwd als titels, al doe ik oat wel.
De bekendste daarvan is de Popol Vuh, in een slechte Nederlandse vertaling to krijgen in de boekhandel. Uit deze titels zou moeten blijken
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hoe deze Indianen de Spaanse verovering beschouwden. Maar met het
verhalen daarvan moeten we wel oppassen: gezien het Joel van die

documenten kunnen ze niet objectief zijn. Immers, de Spanjaarden
moesten worden verleid tot het geven van rechten om bestuurder to
worden, dus de wandaden van deze zelfde Spanjaarden beschrijven zou
zelfmoord zijn. Voorzichtigheid is dus geboden.

Voor 1492: Pre-Columbiaans contact met Azteken
Het gebied waaruit de schriftelijke weergaven van de geschiedenis
komen, is een vulkaangebied. Dit betekent dat er interessante delfstoffen
to vinden zijn, zoals turkoois, jade en vulkanisch glas of obsidiaan, maar
er bevinden zich ook kleine hoeveelheden zilver en goud. Het is echter
geen steil gebergte; er is tussen en op de hellingen genoeg ruimte voor de

traditionele milpa-landbouw op zeer vruchtbare grond. Een hoge opbrengst aan mais en bonen is gegarandeerd door het gematigde klimaat;
in dit gebied spreekt men van slechts twee seizoenen: de winter en het
voorjaar. Daarnaast grenst het aan tropisch regenwoud en een tropische
laagvlakte waardoor dichtbij weer andere stoffen en produkten to halen
zijn. Met andere woorden, de omstandigheden zijn uitstekend voor een
hoge bevolkingsdichtheid, maar ook voor handelsposten en veroveringen
door kolonisten. Hoeveel mensen er nu precies woonden in 1500 is niet
bekend, maar een schatting van enige honderdduizenden zou wel eens
voorzichtig kunnen zijn. Men spreekt enkele nauw aan elkaar verwante
talen die in de literatuur zijn gaan dienen als de namen van verschillende
volkeren. Vanaf ongeveer 800 na Christus is er geen grote centrale stad
van waaruit de Hooglanden worden bestuurd, maar vele kleine dorpen en
stadjes zijn min of meer zelfstandig. De ontwikkeling naar een staat is
in volle gang als de Spanjaarden arriveren. Nieuwe stadjes en steden zijn

gesticht, en van daaruit worden vele kleine rijkjes bestuurd die echter
onderling in een permanente oorlogssituatie lijken to hebben verkeerd.
Dit maakte het voor handelaren en kolonisten eenvoudig om zich to
vestigen; men kon immers een verbond sluiten met een zo'n stadje oil
hen to helpen tegen de andere, men kon er een veroveren, of men kon er
nog een stichten tussen de andere. De aantrekkingskracht van het gebied
was in Mexico dan ook al ver voor de komst van de Spanjaarden bekend,

Volgens de titel van _Solola, ontvangen 'l Wind' en '10 Dennehars', de
twee Cakchiquel-heren die tezamen het bestuur van het rijk rond de stad
Solola vormen, vele Yaquis [Nah.. voor 'Zij die weggegaan zijn om een

boodschap', Boodschappers] op de 4 juli 1510. Deze komen van
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Cuhivacan of Colhuacan'Waar men Voorouders heeft9, een oude Tolteek-

se stad in de vallei van Mexico en door de Azteken als deel van het
centrale rijk bezet. Maar ook het gehele Azteekse rijk kan met de term
worden aangeduid, hetgeen hier het geval lijkt to zijn. Ze zijn de bood-

schappers van de Weer Modeccumatzin, Heerser van het Volk van
Mexico', de man die we vooral onder de naam Montezuma kennen, hoewel het betere Motecuhzoma meer en meer gebruikt wordt.
Wat deze boodschappers komen doen, wordt niet in deze titel vermeld. In
de titel van Quetzaltenango (T. Ixkin) komen twee maal boodschappers
voor van de Azteekse heerser die hier Montezuma wordt genoemd. De
eerste keer lijkt betrekking to hebben op bovengenoemde vermelding:
En toen bereikte onze voorouders de boodschap van Montezuma die hen

waarschuwde om tribuut to betalen, en dat deden ze. Ze zonden hem
veel veren en quetzals, goud, juwelen, edelstenen, kostbare stenen, cacao-

bonen en ook mantels. Van alles wat hen gegev-en werd door andere
heersers, zonden zij een deel naar Montezuma in Tlaxcala zoals het
wordt genoemd, wat is waar Montezuma toen was.
Vele jaren gingen voorbij zonder dat zij [d.w.z. de Quiche heersers]
andere veroveringen maakten. Zij bleven in hun stad en betaalden
tribuut aan Montezuma, zoals hij wordt genoemd.

Waarom de bewoners van de Guatemalteekse Hooglanden tribuut zouden
betalen aan de heerser van Mexico - die overigens niet in Tlaxcala zat is uit deze bronnen niet duidelijk. Er woonden weliswaar groepen in de
Hooglanden die Nahuatl spraken, dezelfde taal als de Azteken, maar deze
Pipiles waren al eeuwen eerder in het gebied aangekomen als kolonisten,

lang voordat er sprake is van Azteken. Zij werden door de inheemse
soldaten van de Spaanse veroveraars, die dezelfde taal als de Azteken
spraken, Nahuatl, 'Pipiltzin' genoemd, 'Kinderen', omdat de taal hen
kinderlijk in de oren klonk.
5

Het is overigens waarschijnlijk dat enkele plaatsen in het Guatemalteekse

berggebied, of misschien wel een groot deel van de Hooglanden, door
Azteken of hun ondergeschikten onderhorig was gemaakt, maar iets dergelijks zal niet gauw in een titel worden vermeld. Zo'n document is
immers geschreven om de eigen belangrijkheid naar voren to brengen.
Maar het is een algemeen verschijnsel dat een verovering eindigde met
het betalen van tribuut, van belasting. Zo had de familie van de schrijver
van deze titel een deel van de Hooglanden bezet en ontving hij tribuut,
en moest hij op zijn beurt weer tribuut betalen aan de Azteken. In totaal
waren er zo'n vijftig verschillende families die elkaar de macht betwistten over verschillende delen van de Guatemalteekse Hooglanden en
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de daar wonende boerenbevolking, dan waren er die Nahuatl-sprekende
Pipiles in enclaves, en er waren nog Azteken. Dit leverde een zeer ingewikkelde structuur van groepsrelaties en machtsbelangen op.

1492 - 1524: Van Columbus tot Tekum
Het eerste contact van Maya's met Spanjaarden dateert van 1502 toen de
bemanning van Columbus gedurende zijn vierde reis een handelskano

ontdekte voor de kust van Honduras. Maar het eerste dat veel Maya's
merkten van een Spaanse kolonisering was niet het Spaanse leger: dat
waren Europese besmettelijke ziektes. De waterpokken, cholera, mazelen

en andere ziektes snelden de Spanjaarden vooruit door de onderlinge
contacten van de Indianen. In 1515 sterft een aanzienlijk deel van de
Maya's van Yucatan aan de Mayacimil, de 'Geruisloze Dood', terwijl de
oorlog waarin het grootste deel van dit schiereiland wordt veroverd, werd

uitgevochten tussen 1540 en 1546. De snelle verspreiding is niet verwonderlijk als we beseffen dat dat wat hiervoor genoemd is als een
ingewikkelde structuur met veelvuldige contacten tussen bevolkingsgroepen niet alleen in het Guatemalteekse berggebied bestond maar in grote
delen van Midden-Amerika.

Er wordt wel verondersteld dat de zestiende-eeuwse bevolking letterlijk
gedecimeerd is in de eerste tientallen jaren na de verovering, en dat pas
nu, vi jf eeuwen later, het bevolkingsaantal weer het niveau heeft van
1492.

In de titel van Solola - die overigens diep ingaat op wat er tot 1600
allemaal gebeurde - wordt vaak verwezen naar onbekende ziektes, soms
op een dramatische toon. De eerste verwijzing is naar 1519, terwijl de

Spanjaarden pas vijf jaar later het gebied van de Cakchiquel Maya's,
waarin Solola ligt, bereiken. Bij het vertalen van de nog volgende citaten,

heb ik zoveel mogelijk het originele taalgebruik in de Maya-talen
gehandhaafd waar het gaat om zinsbouw e.d. Dit levert niet noodzakelijkerwijs mooi Nederlands op maar geeft wel een idee van het gebruik
van die talen.
1519 (Toen) begon het lijden, mijn zonen. Eerst werd men ziek van de

kinkhoest; men leed aan hoesten, en aan een verstopte blaas
(urineleider?); echt verschrikkelijk was het aantal deden dat er toen

was. Beetje bij beetje kwam er een grote duisternis, een diepe
nacht over hen, de grootvaders, de vaders, en ook over ons, mijn
zonen, toen de 'ziekte begon.
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1559 In de zesde maand na de aankomst van de Heer President in Pan
]Can ('In het Goud', eerste hoofdstad van Guatemala), begon de

ziekte die het volk eerder had gegeseld, hier weer. Beetje bij
beetje kwam hij terug. Werkelijk, een vreselijke dood kwam over

ooze hoofden door de wil van de machtige God. Vele families
gaven zich over aan de ziekte. Nu werden de mensen overvallen
door een erge kou en koorts, bloed kwam uit hun neus, toen kwam

een hoesten dat erger en erger werd, de keel was verstopt, en
kleine en grote zweren braken open. De ziekte overkwam iedereen
hier. Op de Dag van de Heilige Besnijdenis (1 januari 1560), een

maandag, terwijl ik zat to schrijven, werd ik door de epidemie
overvallen.

Hier verandert het handschrift: een nieuwe schrijver neemt het over ...
Een Spaanse bron zegt over Pan Van in 1558: "Deze stad werd gekweld
door een wrede ziekte van neusbloedingen, waaraan vele mensen stierven
zonder dat een remedie gevonden werd."
1560 an maand en vijf dagen na Kerstmis,stierf mijn moeder, en enige
tijd later nam de dood mijn vader. We begroeven mijn moeder, en
zes dagen later mijn vader. Tevens stierf Doha Catalina, de vrouw
van Don Jorge (toen inheems heerser van het gebied namens de
Spanjaarden). Zeven dagen na Kerstmis brak de epidemie uit (1
januari 1560). Werkelijk, het was onmogelijk het aantal mannen,
vrouwen en kinderen to tellen die dit jaar stierven. Mijn moeder,
mijn vader, mijn jongere broer en mijn zuster, ze stierven alle.
Iedereen Teed aan neusbloedingen.... (NB: zelfde datum, andere
schrijver.)

1562 Ziekte en dood heersen nog steeds aan het einde van dit jaar....

1565 Vele mensen stierven aan de pokken dit jaar, die heersten....
1576 Ook in September was er een epidemie van builen, die mensen
overviel en hen doodde. Iedereen Teed aan de ziekte....
1588 Een epidemie van pokken (wsch. mazelen of waterpokken) brak
uit onder de kinderen, maar er stierven gees volwassenen door....
1590 Op 3 januari begon een epidemie van hoesten, rillingen, en koorts
waardoor vele mensen stierven....

1601 In de maand oktober begon een dodelijke epidemie, die de kelen
van vrouwen en mannen aanviel, die na twee:dagen stierven:
.
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Dit is de laatste zin van het document; is de laatste auteur gestorven aan
deze ziekte, zonder opvolger?
Ook in deze eeuw nog, eisen epidemieen hun tol. Als voorbeeld een kort
citaat uit het verslag van een Amerikaanse arts onder de Mam Maya's in
de Hooglanden vlak na de oorlog.
Alles gang goed tot november, precies een jaar nadat ik in Todos Santos
was aangekomen. Een mazelen-epidemie brak uit in . het dorp, en de

kinderen stierven als vliegen, vooral omdat de Indianen hun zieke
kinderen in het tweet-bad deden, en de meesten kregen longontsteking toen

ze er weer uitkwamen. Daar bovenop volgde een kinkhoest-epidemie en
enkele gevallen van typhus.

Deze arts krijgt de schuld van de doden, en het scheelt niet veel of ze
overleefde het niet.
Op dit moment hebben we to maken met een cholera- epidemie in ZuidAmerika. Deze is met de bemanning van een schip vanuit Afrika aangeland in Peru, en heeft zich inmiddels in het oerwoud van Ecuador, Peru

en Bolivia verspreid, tot in de kleinste Indiaanse dorpen aan toe, en
verspeidt zich nog steeds.

1524: De Verovering

Tien jaar voor de mysterieuze dood van de laatste Azteekse heerser
Cuauhtemoc, een neef van Motecuhzoma die eveneens op mysterieuze
wijze om het leven was gekomen, worden Quiche Maya's uit de buurt
van Quetzaltenango in de Hooglanden, gewaarschuwd door de Azteken
voor de nieuwe veroveraars.
Toen begon de nieuwe verovering door de Spanjaarden en door Don

Fernando Cortes en Tunadiu (Nah. Tonatiuh 'De Zon), zoals hij
genoemd werd. (Don Pedro de Alvarado, 'De Zon' vanwege zijn blonde
haar en zijn rijzige gestalte.)
Toen, in het jaar 1512 kwam het nieuws, gezonden door Montezuma
naar deze streken om to waarschuwen tegen de komst van de verovering
door de Spanjaarden en dat iedereen gewapend klaar moest staan om
zich to verdedigen tegen de Spanjaarden. En dat zij, de andere steden
moesten aanraden zich to wapenen. De naam van de boodschapper was
Uitziltzil (Nah. Huitzitzilin 'Kolibri').
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In 1521 ontvangt Cortes een delegatie van Maya's uit de Guatemalteekse
Hooglanden die hem en zijn onbekende opdrachtgever (Keizer Karel V)
hun steun komen aanbieden. Geen Spanjaard heeft dan nog Guatemala
bezocht. Bekend is dat er Cakchiquel Maya's in deze delegatie waren
opgenomen. De onderlinge rivaliteit in de Hooglanden was groot: vele
families vochten om gebiedsuitbreiding, en later zullen groepen zich bij
de Spanjaarden aansluiten om andere groepen to kunnen onderwerpen.

Binnen het gebied was de solidariteit tussen de Maya-groepen zeer
gering.

Dat niet iedere Maya zich a priori neerlegde bij de macht van de nog
onbekende Spanjaarden blijkt in 1522. Dan verneemt Cortes dat er aanvallen worden uitgevoerd door Guatemalteekse Indianen op nederzettingen in wat nu Chiapas, Zuid-Mexico, is. Hij stuurt Pedro de Alvarado
met 120 man cavalerie, driehonderd man infanterie en een onbekend
aantal Mexicaanse bondgenoten om, zoals hij zelf schrijft, to leren wat
er precies gebeurd is. In 1523 vertrekt dit legertje, vlak na de laatste slag
om het Azteekse Rijk, en in slechts een paar weken tijd wordt het
grootste deel van het Guatemalteekse berggebied veroverd. Dit was
mogelijk door de steun die Alvarado kreeg van bepaalde groepen om
andere groepen to onderwerpen. Dat het zijn tijdelijke bondgenoten
slecht is vergaan, blijkt uit bronnen die hierna nog geciteerd zullen
worden.

De oorlog met het merendeel van de Quiche Maya's, tezamen een grote
macht in dit gebied, is uitgevochten op een smalle vlakte bij de plaats
Quetzaltenango. Van deze slag hebben we een uitvoerig relaas in een van
de titels door een ooggetuige. Maar het verslag is in een aantal aspecten
zeer merkwaardig. Enerzijds voldoet het aan de eis die aan iedere titel
wordt gesteld, namelijk onderdanigheid aan de Spaanse machthebber,
maar anderzijds wordt het verliezen van de veldslag verklaard door de
bovennatuurlijke hulp die Alvarado kreeg. De hele veldslag, die ook uit
Spaanse bron bekend is, is bij onze auteur een mythe geworden.
Toen, in 1524, kwam de Adelantado Don Pedro de Alvarado, die Mexico

en al die landen al had veroverd. ... Hij had drie maanden nodig om
deze kust te veroveren.
Toen zonden zij van 'Onder de Zapote' (nu Zapotitlan) een boodschap
naar de stad'10 Hert' (nu Quetzaltenango) met de waarschuwing dat de
Spanjaarden op weg waxen om to veroveren.
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En de Heer in deze stad, de Q'alel Atzih Vinaq' Tieran, stuurde een
boodschap naar hen van Cumarcaah (de belangrijkste stad in het Quiche
gebied en van de Guatemalteekse Hooglanden) om to waarschuwen dat
de Spanjaarden kwamen om hen to verslaan, zodat ze gewaarschuwd
waren en gewapend.

Ze zenden ook boodschappen naar andere steden, en andere heersers
waarschuwen eveneens. Dan wordt de beroemde Tekum, nu nog vereerd

als de vrijheidsstrijder van de Guatemalteekse Indianen, tezamen met
zijn vaandeldrager opgedragen de Spanjaarden to weerstaan.
(Tekum) bracht vele mensen van vele steden to zamen, alles bij elkaar
10.000 Indianen, alle met hun bogen en pijlen, slingers, lanzen en andere
wapens waarmee ze bewapend waren. En legerleider Tekum, voordat hij
zijn stad verliet en in het front van de heersers, toonde zijn moed en
geestdrift, en deed vleugels aan waarmee hij vloog en beide armen en
benen waren bedekt met veren en hij droeg een kroon en op zijn borst
droeg hij een zeer groot stuk jade dat eruit zag als een spiegel en hij
droeg een andere op zijn voorhoofd, en een andere op zijn rug. Hij zag
er zeer mooi uit. Deze legerleider vloog als een adelaar, hij was een
groots heerser en een grote tovenaar.

En toen kwam de Adelantado Tunadiu om to slapen in een plaats
genaamd In 10 Wierook' (een vulkaan), en voordat de Adelantado
kwam, gingen 13 Heren met meer dan vijfduizend Indianen naar een
plaats genaamd 'Voor de Rots' (bij Quetzaltenango). Daar maakten ze
een grote muur van stenen zodat de Spanjaarden niet binnen konden
komen en ze maakten ook vele valkuilen en zeer diepe sloten die de
doorgang versperden, ze sloten de weg of waarlangs de Spanjaarden
binnen moesten komen, en deze verbleven drie maanden bij 10 Wierook
omdat ze niet binnen konden komen bij de vele Indianen.
En toen kwam er een man van het Hagedis Volk (uit een plaats bij
Quetzaltenango), een Indiaanse legerleider gekleed als een adelaar, met
drieduizend Indianen om de Spanjaarden to bestrijden. Om middernacht
kwamen de Indianen, en de adelaar-legerleider van de Indianen kwam
en trachtte de Adelantado Tunadiu to doden, en hij kon hem niet doden
omdat een heel klein wit meisje hem verdedigde; ze poogden erg om
binnen to komen maar toen ze dit meisje zagen, vielen ze op de grond,
en konden ze niet meer opstaan, en toen kwamen er veel vogels zonder
poten en deze vogels omringden het meisje, en de Indianen probeerden
het meisje to doden en deze vogels zonder poten verdedigden haar en
verblindden hen. Deze Indianen, die nosh Tunadiuh noch het meisje
hadden kunnen doden, gingen terug en toen zonden ze weer een andere
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Indiaanse legerleider gekleed als de bliksem genaamd'Heer in Lotz, Het
Versterkte Gebouw' (Ah Pa Lotz, U Tz'akibal Haa) genoemd Nihayib

('Grote Huizen', familienaam) en deze Nihayib ging naar waar de
Spanjaarden waren als bliksem om to proberen de Adelantado to
vermoorden, en zo gauw hij aankwam zag hij dat er een zeer witte duif
was boven de Spanjaarden die hen verdedigde, en hij op zijn beurt werd
verblind en kon niet zien, en hij viel op de grond en kon niet opstaan.
Nog Brie keer viel deze legerleider de Spanjaarden aan als bliksem en

iedere keer werd hij verblind en viel hij op de grond. En toen deze
legerleider zag dat hij niet bij de Spanjaarden kon komen, keerde hij
terug, en ze rapporteerden aan de Heren in Cumarcaah hoe deze twee
legerleiders hadden gekeken of ze Tunadiuh konden doden en dat zij het
meisje hadden met de vogels zonder voeten en de duff, die de Spanjaarden verdedigden.
Toen kwam de Adelantado, Don Pedro de Alvarado, met al zijn soldaten

binnen in 'Voor de Rots; ze 'brachten met zich mee tweehonderd
Indianen uit Tlaxcala, en ze dichtten de kuilen en de sloten die door de

Indianen van 'Voor de Rots' waren gemaakt en gegraven, en toen
doodden de Spanjaarden al de Indianen van 'Voor de Rots'; alles bij
elkaar doodden de Spanjaarden drieduizend-Indianen; ze hadden tweehonderd Indianen uit 'Onder de Zapote' vastgebonden en nog meer uit
'Voor de Rots' die ze niet doodden, en ze bonden ze allemaal vast en
martelden hen zodat ze zouden vertellen waar ze hun goud hadden.
Toen ze dit zagen, zeiden de gemartelde Indianen tegen de Spanjaarden
op to houden met hen to martelen, dat er veel goud en zilver, turkoois
en smaragd in het bezit was van de legerleiders van de 'Grote Huizen,

Hond' (familie, subfamilie, de schrijvers van deze titel), de 'Grote
Huizen' die de Adelaar en de Poema (leger ordes) hadden geformeerd.
En toen gaven ze zich over aan de Spanjaarden en bleven bij hen; en
deze legerleider van de'Grote Huizen' nodigde, alle Spaanse soldaten uit
voor het eten en gaf hen wilde vogels en eieren.
De volgende dag zond hij een grote legerleider genaamd Tekum om de
Spanjaarden to vertellen dat hij zeer boos was omdat zij drieduizend van
zijn dapperste soldaten hadden gedood. Zo gauw ze dit hoorden, stonden

de Spanjaarden op en zagen dat hij de Indiaanse legerleider 'Grote
Huizen, Hond' bij zich had en de Spanjaarden begonnen to vechten met
de legerleider Tekum. (Ergo: ze werden door hun gastheer verraden.)
En de Adelantado vroeg deze legerleider Tekum of hij zich over wilde
geven voor vrede en voorspoed, en de legerleider Tekum antwoordde dat
hij dat niet deed en liever de moed van de Spanjaarden wilde zien. En
toen begonnen de Spanjaarden to vechten met de tienduizend Indianen
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die legerleider Tekum bij zich had, maar ze weken nit elkaar; ze trokken
zich zo'n twee kilometer terug om elkaar weer to treffen; ze vochten drie

uur en de Spanjaarden doodden vele Indianen, ontelbaar waren de
Indianen die ze doodden, geen enkele Spanjaard stierf, alleen de
Indianen die Tekum met zich mee had gebracht, en veel bloed vloeide
uit alle Indianen die de Spanjaarden doodden, en dit gebeurde in 'In de
Naaldbomen'.
Toen steeg legerleider Tekum op want hij werd een adelaar, bedekt met
veren die uit zijn lichaam groeiden, bet waren geen namaak-veren; hij
had vleugels die ook uit zijn lijf groeiden en hij had een drie-delige
kroon op, een (deel) van goud, een ander van edelstenen, en een ander

van turkoois en smaragd. Toen naderde legerleider Tekum om to
proberen Tunadiu to doden die op een paard zat, en hij sloeg bet paard
terwijl hij trachtte de Adelantado to slaan en hij onthoofdde bet paard
met een speer. Het was geen metalen speer maar gemaakt van kristal
(obsidiaan?), en deze legerleider deed dit door toverkunst. En toen hij
zag dat hij de Adelantado niet gedood had maar bet paard, vloog hij
omhoog om zich to storten op de Adelantado en hem to doden. Toen
wachtte de Adelantado hem op met zijn speer en doorstak deze legerleider Tekum.
Toen kwamen er twee honden, zij hadden helemaal geen haar, ze waren
kaal, en deze twee honden grepen deze Indiaan om hem in stukken to
scheuren, en toen de Adelantado zag dat deze Indiaan in vol ornaat
gekleed was en dat hij de driedelige kroon van goud, van zilver, van
turkoois en smaragd en van edelstenen droeg, tegen wie hij verdedigd
was door de honden, bekeek hij hem zeer nauwkeurig. Hij was bedekt
met quetzal veren en (andere) mooie veren, en daarom werd de naam
voor deze stad Quetzaltenango (Nah. 'Quetzal Stad'), omdat hier bet

sterven van die legerleider Tekum plaats had. En toen beval de
Adelantado al zijn soldaten naderbij to komen om de schoonheid van de

Quetzal Indiaan to zien. En, toen vertelde de Adelantado aan zijn
soldaten dat hij nog nooit een andere Indiaan had gezien die zo mooi
was en zoveel autoriteit had en zo vol quetzal veren zat, en zo mooi was
zoals hij dit nog nooit gezien had in Mexico noch in Tlaxcala noch in
enlige andere stad die hij veroverd had, en daarom, zei de Adelantado,
was de naam Quetzaltenango gegeven aan deze stad. En zo werd dit de
naam Quetzaltenango voor deze vestiging.
En toen de rest van de Indianen tag dat de Spanjaarden hun legerleider
hadden gedood, vluchtten ze, en de Adelantado Don Pedro de Alvarado
zei, terwijl hij zag dat de soldaten van deze legerleider Tekum vluchtten,
dat ze ook gedood moesten worden, en toen gingen de Spaanse soldaten
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de Indianen achterna en haalden hen in, zodat er niet een overbleef. Ze

doodden zo veel Indianen dat er een rivier van bloed ontstond die
bekend werd als de 'Bloed Rivier' (Nah. Olintepeque), en zo kreeg de
'Bloed Poel' (Quiche: Kiq'el) zijn naam omdat al het water "in bloed
veranderde en zelfs de zon verkleurde van al het bloed dat er die dag
was.

Na deze veldslag en slachtpartij, die volgens de titel plaats hadden op 7
mei 1524, worden de Heren van Quetzaltenango gedoopt, en Alvarado
geeft hen een Spaanse naam naast hun inheemse naam. Als we in het oog
houden dat de titel geschreven is als juridisch document voor Spaanse

ogen, dan zal het ons niet hoeven verbazen dat twee alinea's later de
verslagen heersers Alvarado dankbaar zijn en hem al hun goud, zilver en

edelstenen schenken, en in ruil geeft Alvarado hen de titel 'Don' en
benoemt hij hen tot heersers van Quetzaltenango. Hij vertelt hen dan ook
dat hij de rijkdommen op zijn beurt moet zenden naar zijn beer, en met
name wordt genoemd Don Carlos, Keizer van Castilie ofwel onze Keizer

Karel V. Hij vertrekt met zijn leger om andere veroveringen uit to
voeren, maar neemt veertig familiehoofden mee als gidsen. Deze worden
in Spaanse kleding gestoken en benadrukt wordt dat zij vrijwillig gaan,
en nog met plezier ook.

Voor we de geschiedenis verder volgen, enige opmerkingen. Dat de
Maya-heersers.zich in dieren of de bliksem kunnen veranderen, vinden
we niet alleen hier maar ook in andere bronnen. In de titel van Solola is
het de voorvader Gagavitz, de stamvader van de belangrijke familie der
'Dansers' (Xahil, Cakch.), die zich in de 'wervelwind slang' verandert als
hij voor zijn mede-veroveraars een stuk oever van het,meer van Atitlan

wil hebben van de Tzutuhiles. Hij werpt zich in het meer dat donker
wordt, en er ontstaan draaikolken bij een sterke noordenwind. De
Tzutuhiles worden zo bang dat zij de helft van het meer, en dus van de
oever, afstaan aan de Cakchiquels waarvan een deel zich vestigt. Gagavitz

eist voor dit deel ook jonge vrouwen op van de onderworpenen, die ze
natuurlijk krijgen. De plaats Solola - Tzolol A,'Wilgen Water' - waar dit
document vandaan komt, wordt hier gevestigd.,
Ook in de Popol Vuh komt een heerser voor die'iich in dieren kan veranderen. Van Heer 'Quetzal Slang' wordt verhaald dat hij zich twintig
dagen in een slang veranderde, daarna twintig dagen in een adelaar, en
twintig dagen in een jaguar, maar ook twintig dagen in een poel bloed.
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Hij werd dan ook zeer gevreesd, ook al omdat hij de heerser was die zijn
stad Cumarcaah aan zijn grootste gebiedsuitbreidingen hielp.
Dat inheemse heersers zich in dieren of andere zaken kunnen veranderen,

kennen we dus uit verschillende bronnen, maar het witte meisje dat
Alvarado beschermt, kleine vogeltjes zonder voeten die haar weer
beschermen, en een witte duif kennen we uit Been enkele andere bron.
Dit document, evenals enkele andere van deze familie, wordt gekenmerkt
door een uitermate grote onderdanigheid naar wat de Spanjaarden wilden

lezen. Een mogelijke verklaring is dan ook dat deze figuren uit het
Spaanse rooms-katholicisme afkomstig zijn: het meisje en de duif lijken
beschermengelen, de witte vogeltjes lijken op andere engelen. Engelen
waren in vijftiende-eeuws Spanje van veel groter belang in de godsdienst
en maatschappij dan elders. Een hierarchie van engelen was opgemaakt,
maar ook van de bevolking van de hel. In andere titels wordt uitvoerig
ingegaan op de herkomst van de Amerikaanse Indianen als de "zeven Verloren Stammen Israels" waarvan in het Oude Testament sprake is. In deze
titel lijken we die engelen-cultuur terug to vinden: op oude - maar ook

op moderne! - afbeeldingen zijn engelen altijd in het wit gekleed, de
meeste hebben vleugels, en ze dragen vaak lange gewaden waardoor hun
voeten niet zichtbaar zijn. We zagen al dat de verslagen leiders zich direct
na de slag lieten dopen, althans, dat beweren ze om die Spaanse bestuursrechten to kunnen krijgen.

Bij het verslag van de veldslag bij Quetzaltenango hebben we een en
ander gemist, namelijk de Indiaanse soldaten van Alvarado en zijn Guatemalteekse medestanders. Zonder deze hadden die paar Spanjaarden,
420 om precies to zijn, zelfs met moderne wapens en paarden nooit
zoveel duizenden Indianen kunnen weerstaan, ook niet met tweehonderd
man uit Tlaxcala zoals de tekst zegt. De titel zal wel zowel het zeer grote
aantal medestanders als het zeer kleine aantal tegenstanders naar beide
kanten hebben overdreven. We weten immers dat de bevolking van het
berggebied zeer verdeeld was en dat de bewoners van de stad Iximchee
het Spaanse legertje hielp om de concurrerende grote stad Cumarcaah to
veroveren.

Van Quetzaltenango gnat het leger naar deze stad waar Tekum vandaan
kwam, en waar de heersers woonden die opdracht hadden gegeven tot de
oorlog met Alvarado. Ze komen er zonder tegenstand aan en worden ook
bier binnen genood. Maar net als in Quetzaltenango is dit een valstrik, of
dat denken de Spanjaarden tenminste, en ze nemen de heersers gevangen.
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3 Hert en 9 Hond, de twee hoogste heersers, worden volgens de Popol
Vuh opgehangen. Volgens de Spaanse verslagen en de titel van Solola
worden ze verbrand. Deze tegensparaak is verklaarbaar als we beseffen
dat er een bijzondere waarde zat aan verbrand worden. Verbranden, zoals
dat voorkomt in mythen, heeft een reinigend effect en is niet geschikt als
straf terwijl ophanging een waardige dood lijkt to zijn gezien een andere
titel waarin iemand zichzelf ophangt. (T. Totonicapan) Daarmee zijn de
Quiche's nog niet allemaal verslagen; er bestonden vele, min of meer
onafhankelijke staatjes die gelieerd waren aan Cumarcaah. Om de oorlog

spoedig to kunnen beeindigen, eisen de Spanjaarden hulp van de
Cakchiquels van Iximchee, zoals gezegd de belangrijkste concurrent om
de macht in de bergen. Zij zenden vierduizend man en binnen korte tijd
is

het Quiche verzet gebroken. Ook de andere vijanden van de

Cakchiquels van Iximchee worden door dit gecombineerde leger verslagen, maar het zal hen niet helpen. De titel van Solola vertelt ons hoe het
dit gelegenheidsverbond verder vergaat;

1524 - 1541: Hoe het afliep met Alvarado en zijn bondgenoten
Op 21 juli 1524 komt Alvarado terug van de verovering van wat nu El

Salvador heet. Hij eist dan goud, 1200 pesos, van de heersers van
Iximchee, zijn bondgenoten, onder bedreiging van verbranding en
ophanging. Als ze de helft hebben betaald, komt een man, de 'Strijder
Qaxtok', die een opstand predikt: op 12 augustus moeten ze de stad
verlaten. Alvarado zal zich, volgens hem, tevreden stellen met het goud

dat hij al heeft ontvangen, en de mensen verlaten Iximchee. Maar
Alvarado legt zich hier niet bij veer. Hij achtervolgt de Cakchiquels die
zich over het land verspreiden, en een oorlog is begonnen. De opstandelingen vallen niet alleen Spanjaarden aan, maar ook de Quiche's en

Tzutuhiles die ze tegenkomen. Alvarado brandt Iximchee plat op 7
februari 1526. In januari 1528 beginnen de inwoners van Solola tribuut
to betalen aan de Spanjaarden, en lijkt de revolutie to verlopen. In 1529
geven de heersers zich over aan Alvarado. Ik citeer.
De heersers gingen niet voor bun plezier; ze waren er op voorbereid
gedood to worden door Tunatiuh. ... Vele heren begeleidden hen. De
kleinzoons van heersers, de zoons van heersers, een groot aantal mensen
ging samen met de heersers ... Tunatiuh was verheugd in het bijzijn van
de heersers hun gezichten weer to zien ...

(In 1530) werd een hoge tribuut geeist. Goud wetd aan Tunatiuh gegeven; vierhonderd mannen en vierhonderd vrouwen werden afgeleverd
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om goud to gaan wassen. Al deze mensen droegen goud bij. Vierhonderd

mannen en vierhonderd vrouwen werden bijgedragen om de stad to
bouwen, op de eis van Tunatiuh.
In het derde jaar nadat ze zich hadden overgegeven, overleed de heerser
terwijl hij goud waste. Onmiddellijk na diens sterven kwam Tunatiuh om
een opvolger van de heerser to kiezen. Er was geen verkiezing door de
mensen (d.w.z. de shamanen). Achteraf hield Tunatiuh gesprekken met
de heren en zijn bevelen werden op- gevolgd door de heersers, want in
werkelijkheid vreesde men Tunatiuh.

Dan stuurt Spanje Maldonado om Alvarado's zaken to beoordelen, maar
deze wacht dit niet af. Hij vertrekt naar wat nu Honduras is en verovert
stukken hiervan; wat hij doet voordat hij naar Spanje gaat om zich to
verantwoorden, komt straks pas ter sprake. Naar Spanje vertrekt hij pas
in ca. 1536. Maldonado wordt in 1536 gouverneur, en in 1542 president
van Guatemala. Hoe deze twee mannen van aard verschillen, blijkt uit de
volgende alinea:
Al gauw was er geen goud-wassen meer; tribuut in de vorm van jongens
en meisjes werd afgeschaft. En ook al gauw kwam er een einde aan het
doden door verbranding en ophanging, en de overvallen op de wegen
door de Spanjaarden hielden op. Al snel konden de mensen weer gezien
worden die over de wegen reisden zoals het was voordat de tribuut werd
ingesteld, toen de heer Maldonado aankwam, oh, mijn zonen.

Het eisen van jongens en meisjes gebeurde echter niet alleen ten behoeve

van het goud-wassen, zoals blijkt uit de inheemse concubines die de
conquistadores eisten en er op nahielden.
Maar in 1539 keert Alvarado terug uit Spanje, en hij volgt Maldonado op
die vertrekt. Vanaf 1540 worden er weer heersers opgehangen als straf.
Op 4 juli 1541 sterft Alvarado in Guadalajara, Mexico, aan de verwondingen die hij had opgelopen in een strijd met Mexicaanse Indianen. In

Guatemala neemt zijn vrouw zijn taken waar, maar niet lang. Op 10
september 1541 braakt de vulkaan de Agua een enorme hoeveelheid
water uit die een landverschuiving veroorzaakt. Dona Beatriz de la
Cueva, de tweede Spaanse en officiele vrouw van Alvarado, wordt,
tezamen met vele Spanjaarden, in haar residentie bedolven en sterft. Nog
geen twintig jaar later worden de titels geschreven, en uit sommige ervan
blijkt hoezeer men gekoloniseerd is.
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Alvarado en Peru
Om to laten zien dat de Spaanse veroveraars in eerste instantie geinteresseerd waren in rijkdommen, en dus dichtbevolkte gebieden zochten, liefst
in de bergen waar de grondstoffen aanwezig zijn, volgen we Alvarado
nog even op een van zijn veroveringstochten. Nu hebben we echter geen
inheemse bronnen meer, maar alleen de Spaanse en koloniale verslagen.
Het Inca-rijk strekte zich uit van Zuid-Colombia tot in Chili, besloeg de
hele kust en het Andes gebergte, en nog een deel oerwoud aan de oostkant daarvan. De bevolking wordt geschat op zo'n zestien miljoen, weinig
minder dan er nu woven. Er woonden zeer veel verschillende volkeren in

dit gebied, maar alleen de heersers ervan zijn bekend geworden: de
Inca's. Ook hier echter was geen.sprake van een goed=georganiseerde
staat: aan het begin van de zestiende eeuw speelde zich een opstand of in

het noordelijke deel, en de z.g. 'Enige Inca, de heerser, zat in de
hoofdstad in het zuiden, Cuzco.
In 1513 .hoort een Spanjaard in Panama van een Indiaan geruchten over
een groot land met veel goud in het zuiden. Deze man, Nunez de Balbao,
vertrekt met 190 Spaanse soldaten, waaronder ene Francisco Pizarro, naar
het zuiden en komt in de buurt van de uiterste noordgrens van het Incarijk. Hij moet dan terug naar Panama, om daar overigens korte tijd later
onthoofd to worden door een zeer wrede Spaanse concurrent om de macht

in deze kolonie. In 1522 volgt een volgende expeditie, die ook weer
teruggeroepen wordt. Pizarro had zich inmiddels opgewerkt tot kapitein,
en krijgt toestemming om met een schip het Goudland to gaan zoeken. In

1524 komt hij daar aan, hij verzamelt wat goud in kleine kustdorpen
maar moet dan weer terug omdat een deel van zijn bemanning sterft van

de honger en ziektes. Vanwege dat gevonden goud echter, wordt het
Inca-rijk echt interessant. Pas in 1529 komt tbostemming van Karel V om
het zuiden to veroveren. In 1532 begint dan de verovering door Pizarro,

die dat jaar eindigt met het gevangennemen van de Inca, de vorst, in
Cuzco.

I

-

Het zal inmiddels niet meer verbazen dat deze verovering vlot verliep:
ook hier, net als in Mexico en Midden-Amerika, was de staat gebaseerd
op gelegenheidsverbonden tussen verschillende;volkeren, hier echter niet
zozeer door huwelijk maar door onderdrukking en verovering, en door
het tegen elkaar uitspelen van verschillende groepen binnen het staatsverband.
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Alvarado's rol toont de zucht naar rijkdom, al kwam het hem hier wel
heel eenvoudig aanwaaien. Omdat hij de komst van Maldonado niet of
wil wachten - hij is bang berecht to worden zoals we zagen - vertrekt
hij van Guatemala naar Honduras en vandaar naar Panama waar hij van
de Spanjaarden daar hoort over het Inca-rijk. Op eigen kosten rust hij

een aantal schepen uit en vertrekt zuidwaarts om to landen in het
koninkrijk Quito, tot dat moment een opstandig onderdeel van het Inca-

rijk. Er ontstaat dan een strijd om de vraag of dit niet behoorde tot
Pizarro's kolonie, die uiteindelijk wordt gewonnen door Alvarado. Pizarro
en zijn vrienden hadden echter weinig zin in deze Mexicaanse indringer,
en ze kopen hem of met een bedrag dat het dubbele is van wat de expeditie hem heeft gekost. De Mexicaanse schrijver Bernal Diaz de Castillo
kan dan ook al in de zestiende eeuw schrijven dat Alvarado als een rijk
man terug kwam van zijn expeditie. Het zuIlen trouwens merkwaardige

onderhandelingen geweest zijn tussen Alvarado, net als Cortes een
geletterd man en adelijk gehuwd, en de onbehouwen Pizarro en diens
kameraden; zij waren analfabeet en hadden zich opgewerkt in het leger
vanaf gewoon soldaat. Het is dus niet zo gek dat Alvarado deze juridische

strijd om het koninkrijk Quito wint, en zonder slag of stoot rijk uit
Zuid-Amerika terugkomt. Via Mexico gaat hij dan uiteindelijk naar
Spanje om in 1539 in Guatemala terug to komen. Maar we hebben al
gezien dat het uiteindelijk toch slecht met hem afliep.
Jammer genoeg hebben we geen inheemse geschriften uit Peru die ingaan

op de verovering; vandaar ook dat ik daar niet verder op inga. Wel
kunnen we uit dit geheel enkele conclusies trekken betreffende de
Spaanse verovering van Amerika:

De Spanjaarden hadden eerst en vooral belangstelling voor rijkdommen; aangezien je die vindt in berggebieden, die dichtbevolkt zijn en

verschillende staatsvormen kennen, lag hun aandacht in Mexico,
Midden-Amerika en Peru en omgeving. Het grootste deel van
Noord- en Zuid-Amerika was in die fase van de verovering niet
interessant.
-

Door de onderlinge animositeit in deze streken, was het eenvoudig
om deze staten to veroveren door de verschillende bevolkingsgroepen
tegen elkaar uit to spelen; in feite is het gemak waarmee de Spanjaarden hun deel van Amerika veroverden eraan to danken dat de
Indiaanse maatschappijen Been ideale maatschappijen waren.
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-

Besmettelijke Europese ziektes eisten op het gehele continent hun tol

en wel in die mate dat de grootste tegenstand al was verdwenen
voordat een Spanjaard de vijand had gezien; dit gold evenzeer voor
Mexico en Midden-Amerika als voor het Inca-rijk.
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Beeldvorming omtrent de 'Conquista' door tijdgenoten
J. Lechner

Wie zich afvraagt welke beelden zich met betrekking tot de ontdekking
en verovering van Amerika in de loop der tijd zijn gaan vastzetten in de
Europese geest, zal moeten uitgaan van de vraag welke bronnen, en wat
voor soort bronnen, de Europeanen in welke perioden ter beschikking
stonden.
Verder zal men zich moeten realiseren dat 'Amerika' een even abstract
begrip is als 'de' Indiaan, maar dat Europa, dat wil zeggen: de geletterden
in ons werelddeel, oorspronkelijk het door de Spanjaarden opengelegde
deel van Amerika inderdaad zagen als een tamelijk eenvormig geheel. Dit
ondanks het feit dat de beschrijvingen van de verschillende landstreken
en culturen een genuanceerder beeid in de zestiende eeuw al zeker mogelijk maakten. Ook is het van belang stil to staan bij de verschillende fasen
waarin de verovering van het Amerikaanse continent zich voltrok. Een
eerste fase, waarin praktisch uitsluitend het Caraibische eilandengebied
bekend werd; daarna, de verovering van de grote cultuurgebieden in
Mexico en Peru (Mexico 1519-1521, Peru 1532-1534), en tenslotte de
verovering van Chili (1535-1537). Aan de kant van de Atlantische Oceaan
was weliswaar in 1535 Buenos Aires gesticht, maar door allerlei omstandigheden, waaronder ziekte en vijandigheid van de bevolking, gaf pas de
tweede stichting van de stad, in 1580, uitzicht op een meer definitief
verblijf in dat deel van Amerika. De zg. 'koloniale periode', een ti jdperk
van betrekkelijke rust en stabiliteit, begint na de helft van de zestiende
eeuw; daarna worden er ook geen belangrijke nieuwe gebieden meer
ontdekt en veroverd. Desondanks blijft de geschiedschrijving over de
diverse campagnes en de beschrijving van de vele facetten van het eerst
kort to voren ontdekte werelddeel doorgaan tot in de achttiende eeuw.
Daarbij gaat het om verschillende teksten. Enerzijds zijn er de verslagen
van de verschillende episoden uit de verovering (meer dan eens door
deelnemers eraan pas op hoge leeftijd to boek gesteld), maar daarnaast
zijn er ook, en al v66r de helft van de zestiende eeuw, teksten die meer
historisch-antropologisch van aard zijn en die een idee proberen to geven
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van de diverse beschavingen, evenals beschrijvingen van de flora en
fauna van bepaalde landstreken.
Degenen die over Amerika schreven, kan men indelen in Europeanen die
geen Spanjaarden waren, Spanjaarden, Indianen en mestiezen. Wat de
tweede categorie betreft, heeft men dan ook nog to maken met een klein
aantal schrijvers dat niet in Amerika was, tegenover een overgrote meerderheid die het continent en zijn eigenaardigheden beschreef vanuit een
persoonlijke ervaring ter plaatse.

Van de Europeanen die in Amerika waren, moet als eerste Amerigo
Vespucci (in het Spaans: Amerigo Vespucio) worden genoemd. Deze Flo-

rentijn, die in dienst was van de Spaanse kroon, maakte een aantal
Spaanse expedities mee en is de geschiedenis ingaan omdat de Duitse
geograaf Martin Waldseemuller op de wereldkaart die hi j had gemaakt
een nog vrij vormeloze massa de naam'America' gaf; die kaart was van
1507. Vespucci schreef een aantal brieven over zijn belevenissen en
indrukken, waarvan die van 1500, 1501 en 1502 in ieder geval authentiek
zijn en in Europa grote bekendheid kregen. Een andere Italiaan, eveneens
in Spaanse dienst, Girolamo Benzoni, nam ook deel aan Spaanse expedities en leerde aldus het Caraibische eilandengebied en een gedeelte van
het vasteland kennen. Hij had wel een zekere waardering voor de Spaanse
ondernemingsdrang en de voortvarendheid waarmee steden werden gesticht, maar stelde anderzijds ook het wangedrag van deelnemers aan de

Spaanse expedities ten opzichte van de Indianen aan de kaak. Zijn
Historia del mondo nuovo verscheen in 1565 en bevat gegevens over zijn
verblijf in Amerika tussen 1542 en 1556. Over Brazilie zijn we ingelicht

door het werk van twee Fransen en een Duitser: Jean de Lery, Andre
Thevet en Hans Staden. Samen geven zij een gevarieerd beeld van de
inheemse samelevingen dicht langs de Braziliaanse kust die zij gedurende korte of langere tijd meemaakten. Vooral het verslag van Hans Staden
over zijn gevangenschap bij een volk dat rituele antropofagie bedreef, is
uitermate boeiend, omdat hi j, ondanks de angsten die hi j uitstond, een
scherpzinnig waarnemer bleef van gewoonten en gebruiken van de Indianen en die met grote helderheid en een zekere afstandelijkheid vastlegde.
Ook de Engelse kaperkapiteins Drake en Hawkins voeren langs de kusten
van het Amerikaanse continent en schreven daar terloops over, zonder de

diepgang van Staden of de twee Fransen to bereiken. Bij Drake en
Benzoni zijn de anti-Spaanse gevoelens sterk in hun teksten aanwezig.
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Twee Italianen die niet in Amerika waren, maar een rol van kapitaal
belang hebben gespeeld bij de verspreiding van de kennis omtrent het
continent in Europa, zijn de humanisten Pietro Martire d'Anghiera, die
in 1459 in het Noorditaliaanse Arona werd geboren en in 1526 in
Granada stierf, en Giambattista Ramusio (Treviso 1485 - Venetie 1557).
Pedro Martir de Angleria, zoals men hem in Spanje noemde, was in 1487
door de ambassadeur van Ferdinand en Isabella bij de Heilige Stoel, de
graaf van Tendilla, uitgenodigd naar Spanje to komen. Hij nam de uitnodiging aan en verbleef de tweede helft van zijn leven in Spanje, waar
hij hoge functies bekleedde aan het hof en in het belangrijkste bestuurs-

orgaan met betrekking tot de Nieuwe Wereld, de Raad van de Indien
(Consejo de Indias). Hij schreef, in het Latijn, acht.Decaden over de
Nieuwe Wereld [De orbe Inovo decades octo], die in 1530 voor het eerst
compleet verschenen (in het Spaanse Alcala de Henares), nadat ze tevoren
in gedeelten waren gepubliceerd. In deze 'Decaden' beschrijft hij alles
wat hij omtrent de Nieuwe Wereld to weten was gekomen uit de gesprekken en correspondentie met degenen die er - van hoog tot laag - waren

geweest. En dat is zeer veel: niet alleen over de ontdekkings- en
veroveringstochten zelf, maar ook over de verschillende beschavingen die
men tot 1530 had leren kennen, met vele bijzonderheden over de gees-

telijke en materiele cultuur van de diverse gebieden, en de flora en
fauna. Giambattista Ramusio gaf in Venetie, in drie delen (1550, 1556 en
1559), zijn beroemd geworden Navigationi e viaggi uit: een anthologie
van wat Europese reizigers op schrift hadden gesteld omtrent hun reizen
naar zowel het oosten als het westen.

Door Spanjaarden is een zees groot aantal teksten geschreven over het

Amerika dat zij ontdekten. De schrijvers waxen, zowel sociaal als
intellectueel gezien, van allerlei rang en stand: soldaten die konden lezen

en schrijven, legeraanvoerders die soms een behoorlijke intellectuele
vorming hadden, leken en geestelijken met een humanistische opleiding,
en bestuursambtenaren. Er is praktisch geen gebied in het door de
Spanjaarden opengelegde Amerika waar geen verslaggeving over bestaat,

zowel wat betreft de verovering als geschreven vanuit een meer historisch-antropologische benadering, en over de botanie en fauna. Een
aantal van deze historische teksten is in diverse Europese talen vertaald
en beleefde soms meerdere herdrukken, wat duidelijk maakt hoezeer de
lectuur ervan de Europese tijdgenoten boeide. Daarnaast zijn er ook
enkele meer literaire werken geschreven (waar overigens de geschiedenis
ook sterk in aanwezig is), waarvan het centrale thema Amerika, of een

deel ervan, is. Amerika is overigens pas laat in de schone letteren van
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zowel Spanje als de rest van Europa doorgedrongen, eigenlijk pas in de
acht- tiende eeuw, toen steeds meer andere Europeanen dan Spanjaarden

in- teresse gingen tonen voor andere culturen die buiten hun eigen
continent lagen en daar soms ook metterdaad heen reisden, zoals
bijvoorbeeld Alexander von Humboldt.

Onder deze zeer talrijke teksten geschreven door Spanjaarden, is er een

die een bijzondere rol heeft gespeeld bij de beeldvorming van de
Conquista in de rest van Europa. Het is de Brevissima relation de la
destruycion de las Indias, die in 1542 in Valencia was geschreven en in
1552 in Sevilla werd gepubliceerd. De auteur, Bartolome de las Casas, in
1474 in Sevilla geboren en gestorven in Madrid in 1566, was in 1502 in
Amerika aangekomen op het eiland Hispaniola, het tegenwoordige Santo
Domingo/Haiti. Hij leidde er een aantal jaren het leven van vele andere
Spaanse kolonisten, op het stuk land met de daarbij behorende Indianen
dat hem was toegewezen. In 1515 deed hij echter vrijwillig afstand van

'zijn' Indianen en trad in 1523 toe tot de orde der Dominicanen. Van
1516 dateert'overigens al de eerste tekst waarmee hij zich tot de Raad
der Indien richtte om to pleiten voor een betere behandeling van de
Indianen door de in Amerika woonachtige Spanjaarden. Daarna heeft hij

tot zijn dood de belangen van de oorspronkelijke bewoners van het
continent tot voorwerp van zijn permanente aandacht, in woord en
geschrift, gemaakt. Hij heeft veel geschreven, maar de Brevissima is
praktisch de enige tekst waardoor men hem buiten de kring der specialisten in Europa kent. In dit niet omvangrijke boek probeert Las Casas
systematisch, van landstreek tot landstreek, het onrecht to beschrijven dat
de Indianen is aangedaan. Vanaf het moment dat deze tekst, die is opgedragen aan de kroonprins, Filips II na de abdicatie van zijn vader, van

de pers kwam, gaf hij aanleiding tot controverse en dat is tot in de
twintigste eeuw zo gebleven. Las Casas schrijft namelijk over zo veel-

soortige en zo talrijke gruweldaden, waar zulke enorme aantallen
slachtoffers uit voortvloeiden, dat men aan de juistheid van zijn gegevens
al vroeg twijfelde. Bovendien verweten ook tijdgenoten hem al dat hij
alle Indianen zonder uitzondering afschilderde als goed en alle Spanjaarden als verdorven en wreed. De polemieken lijken nu wel uitgewoed tus-

sen de voor- en tegenstanders van Las Casas. Men is er namelijk van
overtuigd geraakt dat het Las Casas' bedoeling was juist door overdrijving van de feiten de aandacht van de autoriteiten en van de Kroon op
misstanden to richten en door dit schokeffect to bereiken, wat lange,
evenwichtige uiteenzettingen misschien niet, en niet op korte termijn,
hadden kunnen bewerkstelligen. Inderdaad heeft Las Casas een belang-
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rijke invloed uitgeoefend op de herschrijving van de eerste wetten met
betrekking tot de Indien, die in 1542 verschenen als de Leyes Nuevas, de
nieuwe wetten, waarin nog meer werd gedaan dan in de oorspronkelijke
om de Indianen to beschermen tegen uitbuiting en allerlei soort misbruik.
De Brevissima verscheen, zoals gezegd, in 1552, acht jaar nadat de auteur
ervan tot bisschop van het Mexicaanse Chiapas was gewijd en kreeg een
enorme invloed in Europa. Niet alleen een Spanjaard - redeneerde men maar ook nog een bisschop die ter plaatse was geweest (al schrijft Las
Casas over gebieden waar hij nooit een stap had gezet, zich beroepend op
het getuigenis van degenen die er wet waren geweest en, naar zijn zeggen, betrouwbaar waren in hun mededelingen) en zijn eigen landgenoten
bekritiseerde, - dat kon niet uit de lucht gegrepen zijn. In 1578, tien jaar
na het uitbreken van de Opstand in de Nederlanden, verscheen de eerste
vertaling van de Brevissima in een Europese taal: het Nederlands. Daarna

heeft het werkje, in deze vertaling, tot 1706 nog dertig herdrukken
beleefd. Ook in andere Europese talen, en in het Latijn, verscheen het in
de zestiende eeuw. De eerste Duitse vertaling (Frankfurt, 1599) was verlucht met prenten van Johan Theodoor de Bry, zoon van de Luikse graveur en drukker Theodoor, die met zijn beide zoons Johan Theodoor en
Johan Israel was uitgeweken naar Duitsland om daar zijn protestantisme
ongestoord to kunnen belijden. De prenten, die talloze malen zijn herdruk en ook gebruikt werden om andere werken over Amerika to illustreren, zijn van een grote zeggingskracht en vertalen visueel de gruwelen

waar Las Casas het over heeft in zijn geschrift. (De Bry was niet in
Amerika.) Deze prenten hebben een nauwelijks to overschatten rol
gespeeld in de Europese beeldvorming omtrent het Spaanse optreden in
Amerika.

De Indiaanse wijze van geschiedbeoefening - oraal, pictografisch of
anderszins - was in de zestiende eeuw slechts aan enkele Spanjaarden
bekend, die er ook over schreven, maar dit terrein bleef onbekend voor
de tijdgenoten in Europa. Het is eerst in de twintigste eeuw dat diverse
specialisten op het gebied van de pre-Columbiaanse culturen gezangen,
verhalen en pictografische teksten in vertaling hebben toegankelijk
gemaakt voor de niet-Indianentalen sprekende bewoners van de beide
Amerika's en Europa. Bovendien zijn de teksten die de Spaanse historiografen over deze kwesties geschreven hebben, pas goed bekend
geworden vanaf de negentiende eeuw. Het zijn dus, in het algemeen
gesproken, geen bronnen die de Europese lezers ter beschikking stonden
als vergelijkingsmateriaal tegenover de Europese geschiedschrijving.
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Tenslotte zijn er nog de teksten die mestiezen in het Spaans hebben
geschreven, zowel over hun voorouderlijke culturen als over de periode
van de verovering zelf. Ook in dit geval zijn de meeste daarvan eerst in
onze eeuw bekend geworden. Een uitzondering zijn de Comentarios reales
(1609-1617) van de Inca Garcilaso, zoon van een Inca-prinses en een
Spaanse bestuursambtenaar, die. een humanistische opleiding ontving,
een fraaie vertaling uit het Italians maakte van Leone Ebreo's Dialog&
d'amore en ons in de Comentarios een belangrijk, zij het sterk persoonlijk
gekleurd, werk heeft nagelaten over de pre-Columbiaanse beschaving van
Peru.

In Montaigne's Essais, die in 1580 in hun eerste editie verschenen, zijn
twee teksten over Amerika to vinden: 'Des cannibales' en 'Des coches';
elders in hetzelfde werk komen nogal eens verwijzingen voor naar de
Spanjaarden in Amerika. Uit het eerste essay komt een beeld naar voren

van een Indiaanse wereld die nagenoeg perfect is, maar die door de
hebzucht en het brute optreden van de Spanjaarden verstoord werd in
zijn paradijselijke rust, De Apologie van Willem van Oranje, die een jaar
later verscheen en een invloedrijk geschrift zou blijken in de landen die
politiek met Spanje wedijverden om de macht, onderstreepte dit beeld
van de genadeloze Spanjaarden ten opzichte van de goede en vreedzame
Indianen; ook in dit geval was het geschrift van Las Casas de bron.

Wanneer men zich nu de vraag stelt welk beeld naar voren kwam uit de

diverse bronnen omtrent de Conquista, dan moet allereerst gewezen
worden op de zeer grote invloed van de tekst van Las Casas en de prenten

van De Bry. Dit is zeer begrijpelijk in een periode waarin de grote
mogendheden - Engeland en Frankrijk - en de opkomende koloniale
macht van de Nederlanden, alles deden om Spanje waar het maar
mogelijk was to schaden om zelf to kunnen binnendringen in de territoria die de Spaanse Kroon had veroverd. Dat er naast de behoefte om
zich to verrijken ten koste van anderen, die alle volken eigen is, onder de
Spanjaarden ook een christelijk, en zelfs utopisch, ideaal leefde om de
Indiaanse volken to kerstenen en zo binnen to brengen in de oikoemene

van gelovigen voor wie na dit aardse bestaan een beter leven in het
hiernamaals was weggelegd, is onder de christelijke naties van Europa
voor de twintigste eeuw niet opgemerkt, daar die zelf in eerste instantie
uit waren op niets anders dan territoriale en economische expansie. De
verontwaardiging over het lot van de Indianen onder Spaanse heerschap-

pij, staat, wat de Nederlanden betreft, in schril contrast tot de activiteiten van de Nederlandse slavenhalers die, zonder gecorrigeerd to

50

worden door hun kerken, in de loop der eeuwen niet minder dan 550.000
Afrikaanse slaven vervoerden (zie J.M. Postma 1990. The Dutch in the
Atlantic Slave Trade. Minnesota). De genuanceerde en zeer uitgebreide
informatie die o.a. Pedro M$rtir de Angleria, Pedro de Cieza de Leon en
Jose de Acosta gaven, heeft weinig gedaan om de Europeanen v66r de
achttiende eeuw een beeld to geven van de Indiaanse mens in zijn ver-

schillende culturen. De politieke rivaliteit in Europa heeft bovendien
gemaakt dat van de Spanjaarden een vertekend beeld is ontstaan.
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El Dorado, Cannibalism and the Amazons - European
Myth and Amerindian Praxis in the Conquest of South
America

N.L. Whitehead

The three European myth-cycles concerning the riches of El Dorado,
that is The Golden One, the Cannibals who are eaters of human flesh,
and the Amazons, or warrior-women, present us with an image of the
Amerindians as exotic, wild and threatening. Yet such mythic themes
already had a history within Europe, in advance of any contact with
fifteenth century Native Americans; and so to the extent that these
supposed ethnographic 'discoveries' in America were prefigured in the
geographies and anthropologies of the Classical world and Mediaeval
scholars they might be considered to bear little relation to the actual
cultural practices of the Amerindians at all. It is the purpose of this

talk not so much to examine this anticipation and prejudgment in
European descriptions of America, as to try and outline the extent to
which, unwittingly or not, such descriptions do actually incorporate
genuinely informative data on native lifeways in the fifteenth and

sixteenth centuries. To the extent that, in many instances, such
European descriptions are our only source of data on this period in
native history, it becomes all the more urgent that they are given an
anthropologically sensitive treatment, rather than being dismissed out
of hand as cultural fantasy - for even dreams must be composed from
the elements of waking life.

Equally, it will be necessary to consider the purpose for the Europeans
in describing Amerindian cultural praxis in these ways, for it is certain
that the retelling of these myths in the American context did much to
facilitate the conquest and colonization of the South American continent.
Such difficulties over the actual balance of empirical and ideological
elements in the tales of El Dorado, Cannibalism and the Amazons, also
go right to the heart of some of the debates in current anthropology. It
is sometimes held that really nothing the Amerindians were doing in
the fifteenth century provided a basis for such European beliefs - i.e.
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there never were any cannibals, or Amazons, much less cities of gold and so all that we may hope to study is our own cultural reactions to
the American encounter, so heavily coloured by preconception were

the descriptions of the conquistadores. Such a view is -undoubtedly
partly correct as we must certainly recognize inherent bias in the
reports of the European colonizers but this is not the same as showing
that no such cultural practices existed among the Amerindians, or
more precisely no cultural practices to which such descriptions may
ineptly allude. In short, whatever may be explicitly told to us in the
early European description of America, there still remains, in virtue of
the sustained interactions of European and Amerindian societies, an
implicit ethnography within such texts that may be inferred from them
by using our present access to a range of archaeological, historical and
ethnographic materials. This in turn will also allow us to read these
myths with a greater subtlety in their European context; a point which
serves to emphasise the intercommunication, rather than the mutual
unintelligibilty, of Europeans and native Americans after 1492. Accordingly I will examine the possible anthropological bases of each myth
in turn as well as suggesting how such tales may have had an ideological role to play in the development of the colonial process.

El Dorado
The legend or myth of El Dorado apparently refers to a diversity of
Amerindian cultural practices that are related only in virtue of being
grouped together under this general heading, and there is no reason to

think that they were so-classed by the Amerindians themselves.
Nevertheless, it should not be forgotten that, whatever the apparent
absurdities of European accounts of El Dorado, an ancient tradition of
goldworking in northern South America is amply attested to in both
the archaeological and historical record (Bray 1972, Vega 1980). More
specifically we might refer here to the evidence concerning both the
production of native goldwork, with all the attendant metallurgical
knowledge that this implies, as well as the evidence of the diverse
symbolic and ritual uses to which such golden metals were put. Moreover, given the vast metallic wealth extracted by the Europeans from
both Central and South America, it is not surprising that such a myth
should have seemed most credible at the time. For, although the El
Dorado myth was not prefigured in European minds in the specific
way that cannibals and Amazons were, it is nonetheless the case that
there existed a general expectation, partly deriving from the encounter
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with Africa, that gold was especially engendered as a geo-physical
property of the 'torrid zone', or equatorial latitudes.
What then is the legend of the Golden One? In essence the European

El Dorado myth refers to the existence of a 'Golden One' - that is a
'king' or 'high chief - who once a year was anointed by the sprinkling
of gold dust onto his body. He was then paddled to the centre of a vast
lake where he would deposit votive offerings of goldwork. A further

subsi- diary element in this tale concerns the names of this lake variously given as Paytiti, Parime, or Rupununi - and the great and
golden city which stood on its edge called Manoa. This city was held to
lie in an upland area, perhaps recalling locations such as Tenotchticlan

and Cuzco, and so it was that, in the high sierras of the upper Amazon, Colombia, Venezuela and Guayana, the El Dorado legend came
successively to rest. As a consequence of this, and in trying to uncover
the extent to which such reports may have also reflected actual Amerindian cultural practices, it is therefore important to remember that
these variations in the European legends relate as much to the expansion of cultural and geographical knowledge in the sixteenth century,
as they do to any inherent inconsistency and prejudice in European
discourse about the Amerindians (Gil 1989, Perez 1973).

Thus it transpires that there were indeed plausible reasons for seeking

the 'Golden One' in these three regions, that might be assessed independently from questions as to the rapacity and ignorance of the
early expeditionaries. For example, in the case of Colombia where the
native tradition of gold-working is well attested to from the archaeo-

logical record, a lake has been encountered and some past ritual
behaviours investigated which indicate that the European myth of El

Dorado may have accurately reflected elements of past cultural
practices of the Muisca Amerindians, of this region (Perez 1972,
Langebaek 1987). Thus, just outside of Bogota lies Lake Guatavita - a
deep freshwater lake that appears to have been formed by the impact
crater of a meteor. Repeated dredging operations, beginning in the last
century, have been carried out at this site and, indeed, golden votive
objects (called tunjos) have been recovered from the lake bottom.
Perhaps more significantly a tunjo that has been recovered from Lake

Siecha, also in the Muisca region, is in a form which apparently
depicts El Dorado himself, aboard his raft and surrounded by his
retinue, being paddled to the centre of a lake; pre- sumably to make
the offering of tunjos. No city has been discovered on the shores of
the lake, but the proto-urban scale of the culture of Muisca people, at
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the heart of whose territories Lake Guatavita is situated, is strongly
attested to by the historical record (Langebaek 1987, 1990). In this
location then the El Dorado myth is actually partly confirmed by
elements of Amerindian praxis but it is also significant that, in the
sixteenth century, this only led to the belief that there would be yet
more El Dorados to be encountered - especially as the Muisca store of
gold- work was quickly plundered by the Spanish.

In this context the El Dorado tale can be seen to have also had an
irreducibly mythic element, servicing the ideology of colonial expansion. This is shown by the evidence that this early encounter with the

Muisca, and the other Colombian gold working cultures, did not
completely satisfy all the requirements of the El Dorado myth, and so
only encouraged the search for another location. Accordingly Manoa,
the supposed 'golden city' on the shores of a great lake, was transposed
to the upper Amazon during the 1530-40's and latterly to the Guayana
highlands, during the 1580-90's; this transposition closely matching the
chronology of the expansion of European geographical understanding
and colonial ambition.
As a result, we find that Gonzalo Pizarro, conquistador of Peru, wrote
to the Spanish King in 1542 that, following assurances from the chief
Amerindians as to the wealth of this region, he had led an expedition

to La Canela, or the Land of Cinnamon, and the region around the
lake of El Dorado, an area known today as the Rio Napo, in the upper
Amazon (Medina 1934). Although Pizarro did not locate this source of
native goldwork during his incursion, one of his captains, whom he
sent to reconnoitre further downstream, Francisco de Orellana, found
it im- possible to return upriver to the main party and so became the
first Spaniard to descend the full length of the Amazon river. It was
following Orellana's encounters on the lower Amazon, which will be

fully discussed later on, that the myth of the American Amazons
originated - a con- juncture of historical circumstance which also
illumines the interplay of myth and reality for the Europeans.

Despite Pizarro's failures in the Land of Cinnamon, the mythic apparatus of the Amazonian El Dorado continued to grow. The lake on
which he resided was now said to be called Paytiti and various loca-

tions, subject to the annual flooding of the Amazon river, were
investigated. Native goldwork was also persistently encountered but
the identification of a single source repeatedly frustrated (Gil 1989).
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This was undoubtedly partly due to the fact that the basic elements of
the El Dorado myth had been uprooted and transported by the Europeans from their original Colombian context. Thus gold-sources in
Amazonia and Guayana are rarely to be found in physical contexts
analogous to those in Colombia but rather are alluvial and dispersed in

character. However, the annual formation of 'lakes', due to the
flooding of the Amazon river, as well as the cultural pattern of the
working and wearing of gold as elite activities, meant that any one of
the maximal chiefdoms of the Amazon basin could have provided an
empirical context for European readings of the El Dorado legend.

The final, and still controversial location for El Dorado was in the
uplands of Guayana. This location remains controversial because until
last year no sample of Amerindian goldwork had been recovered from
this area in modern times. Moreover recent cultural-ecological perspectives in anthropology have held this region to be generally poor or
marginal to human settlement in South America with a corresponding

scepticism as to the potential of this region for producing complex
societies. Accordingly what traces there were of such complexity were
thought (Meggers 1971) to derive from the Andean and/or Colombian
regions.

Just as a proper anthropological understanding of this region has only
now begun to emerge, so too this was the last place that El Dorado was
pursued; this final pursuit beginning in the 1580-90's and only really
ending in the eighteenth century as Europeans finally traversed the
upland savannas. Moreover, as this was the geographical context for
the final version of the El Dorado myth it has also often been taken to
stand for all other versions, with the result that the failure to extract
significant native goldwork from this region was thought to invalidate
the El Dorado myth-cycle as a whole - notwithstanding the extensive

plunder of gold in Colombia and the upper Amazon. This perhaps
gives us a clue as to some of the ideological functions of the El Dorado
myth for the Europeans, i.e. it acted as a constant stimulus to further

conquest and occupation of the continent - just as was the case for
Orellana's descent of the Amazon - in a way that abstract appeals for
'exploration' or 'discovery' could never have been. In turn such a
ideological motif could become a constant stimulus to high political
ambition, as much as for low greed, since. the political significance of

the power of 'Indian Gold' in Europe was explicitly alluded to in
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contemporary debate. As Walter Ralegh wrote of Charles V, King of
Spain, in his description of the Empire of Guiana;
It is his Indian Golde that endangers and disturbs all the
nations of Europe, it purchases intelligence, creeps into

Councels, and sets bound loyalty at liberty, in the greatest
Monarchies of Europe. [1848:xiv]

But was there ever an El Dorado in the Guayana highlands? It seems
that the answer to this question might now be yes (Whitehead 1990a).
In 1990 a golden chestplate in the form of a double-headed eagle was
dredged up from the bottom of the Mazaruni river in Guyana, which
conforms most precisely with the sixteenth century reports of goldwork in this region, that had until now been doubted. So too, although
it has for some time been appreciated that the_ annual flooding of the
Essequibo and Branco rivers causes the formation of a great lake at the
watershed of these rivers, called Parime or Rupununi by the Amerindians, it was not realised the extent to which this riverine interconnection provided an important focus for the trade of goldwork and
semi-precious stones between the Orinoco and Amazon river systems.

In this trade a people called Manoas played a crucial role, clearly
offering an empirical context in which to understand allusions to El
Dorado's city of Manoa. As in the upper Amazon context, no one king
or chieftain seems to have dominated the production of goldwork, nor
do votive offerings seem to have been made in the lake Parime, but
perhaps this matters less than appears since the different versions and
locations for the El Dorado myth-cycle became confused, and each
new version became compounded on top of the last.

It may therefore be said that, while the European myth was unable to
accurately reflect Amerindian praxis in the Guayana highlands, as it
seems to have done in the Colombian context, its' application to this
region nonetheless still implicitly acknowledges a native tradition of
goldworking and the vitality of indigenous trade-systems well into the
seventeenth century.
In sum then, we may say that there is a connection in the case of El

Dorado between European myth and Amerindian praxis; but it is more

complex that has been previously allowed. As the anthropological
record continues to expand there will be further opportunity to detail
this connection, but what is already clear is that .we cannot dismiss, as
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so many have done before, the implicit ethnography contained in
European myth of El Dorado, treating it as no more than a complex
invention of the wily natives, used as a ploy to rid themselves of the
gold-fevered conquistadores.

The Amazones

She was called Cuna Ataere or Conori, the Great Queen of the
Amazons, but unlike El Dorado whose golden empire was subject to
succesive relocation, the geographical referents for the tale of the
Amazons were far more consistent. Thus, she was said to rule over
seventy settlements in the Guayana highlands and, indeed, was there
visited by one Irish adventurer who travelled to the headwaters of the
Trombetas river for that very purpose (Lorimer 1989). A system of
roads, guarded by her warriors, connected these villages. In her capital
city stood five large temples, or caranain, dedicated to the worship of
the sun, whose interiors were lined with painted wooden carvings and
featherwork, as well as containing idols of gold and silver in the form
of women (Medina 1934).
Most versions of this myth, deriving from the American context, were

inspired by the account of Gaspar de Carvajal, a cleric who accompanied Orellana on his reluctant descent of the Amazon in 1542; but
the myth was already prefigured in European minds by the tales of the
Amazoun, or warrior-women. Such tales had come down from the
Greeks, as in the Geography of Strabo (1917-33: Book 11), and had
become somewhat popularised through various mediaeval texts such as
Mandeville's Travels (1983).

In South America, the native name was sometimes given as Aikeam-

Benano, or the 'women-without-men', and, while elements of the
European myth are clearly transferred to the novel American context,
new elements also emerge and old ones are suppressed, suggesting that

in America the interplay between European preconception as to
Amazon women and actual experience of the Amerindians developed
in a distinct way. This in turn implies that the Aikeam-Benano were

not simply a recapitulation or retelling of the Amazoun tale in the
American context. Such a conjecture is also reinforced by a careful
reading of Carvajal's original text, as well as other secondary materials
such as the account in Thevet's description (1577-8) of southern Brazil.
This suggests that the category 'Amazon' is used as a figurative device
to make observation intelligible, rather than to advance the claim that
the Amazouns of antiquity had been finally discovered in South America. Thus, the fifteenth century descriptions of Columbus and Chanca
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rica. Thus, the fifteenth century descriptions of Columbus and Chanca
(see Hulme & Whitehead 1992) concerning the secluded or 'captive'

women on the islands of Guadeloupe and Martinique, as well as
further such encounters in the territories of the Colombian Muisca and
in Orinoco (see Whitehead 1990a), do suggest that the military element
in the mediaeval European versions was not an invariant element of
the encounter with Amerindian praxis. However, Thevet's later reports
of women warriors in Brazil, as well as Carvajal's own observation of
women war-captains driving on the male-warriors as they attacked the

Spanish brigantines along the banks of the Amazon, clearly echo
themes from the European versions.

Nonetheless, in Carvajal' eye-witness version this element somewhat
diverges from the European myth-cycle since the women are seen to
act as leaders, not common soldiers, and lacked the breast deformation
that expressed their military status. Similarly, Carvajal's Amazons may
have enjoyed less rapacious relationships with men, being content to
use them just for reproductive purposes, and returning rather than
killing their male offspring.
Even so, if the American Amazons were not military specialists they
were certainly represented as politically dominant; as was indeed the
case for some indigenous societies of the sixteenth century (Sued-Badillo 1979). In regard of the Amazons, Carvajal was told that many
of the towns along the banks of the Amazon river were vassals to the
Queen Conori and that the presence of her captains in the ranks of
warriors was to exhort them to the defence of these boundary regions
of her domain. One of Carvajal's informants also claimed to have been
responsible for carrying the yearly tribute to the city of Conori herself
- this tribute consisting of the feathers of macaws and parrots for the
decoration of their temples, where libations of chicha were poured.
Carvajal describes one of the altars where this was done as being;
a hewn tree trunk ten feet in girth, there being represented
and carved in relief a walled city with its enclosure and with a
...

gate. At this gate were two towers, very tall and having
windows, and each tower had a door, the two facing each
other, and at each door were two columns, and this entire
structure that I am telling about rested upon two very fierce
lions, which turned their glances backwards as though suspicious of each other, holding between their forepaws and claws
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the entire structure, in the middle of which there was a round
open space ... through which they offered ... chicha for the
Sun ... [Medina:205)

It would therefore seem that the American Amazons only conformed
in part to European expectations, although it also seems undeniable

that both European and Amerindian males shared anxieties about
women that led to a convergence of interest in the possibility of an
exclusive female society - at this level we appear to be dealing with a
cultural universal in regard of gender relations. However, there are
also some indications that women did indeed on occasion enjoy higher
status in Amerindian socie-ties before the European conquest (Sued-Badillo 1979), such that it may be possible to reconstruct the empirical elements from which Amerindian mythic structures arose and to
which the European versions allude.
For example, archaeological investigation at the mouth of the Amazon

has revealed the existence of a proto=urban culture, Marajoara, in
which women were central to the iconography of the elite, being
credited with the shamanic power more usually associated with men
(Roosevelt 1991). One might speculate that an apparent decline in the
vitality of this culture, just prior to the encounter with the Europeans,

may coincide with the 'retreat' of these women from the Amazon
mouth to the Trombetas, possibly under pressure from the male orientated warrior and shamanic cults of the Tupinamba, who may have
begun their occupation of the Amazon river in the thirteenth or early
fourteenth century (Metraux 1948).

An economic basis for this female priority is suggested by the role
these women had in protein provison via small fish capture (Roosevelt
1991) and in the manufacture of jade amulets, known as takua, often
in the shape of frogs (Boomert 1987). Such amulets, as well as some

other lithic items, were thought to be gifts of the madre del agua or

mother-ofwaters. In turn these jade objects were exchanged for
goldwork from the Orinoco basin and it was in upland Guayana that
the markets servicing this trade were probably located - undoubtedly
reinforcing the notion that El Dorado was also to be encountered here
(Whitehead 1990a).

Such a conjunction of circumstance falls far short, of demonstrating the

existence of a society of Amazons, in the European reading of that
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term, but it does suggest that more attention should be given to how
women' roles may have deteriorated under the conditions of colonial
occupation. The existence of goldwork and jade-carvings obviously
implies the activity of someone in making them and the `mechanisms
and social con-context of their exchange may be partly revealed to us
in the myth-cycles of the Amazons and El Dorado. Accordingly, in
our effort to perceive others through the fog of ethnocentricity we

should not allow ourselves to be seduced into the further error of
denying the possibilty that others may construct a fundamentally
different cultural praxis.
Nonetheless, whatever the nature of that cultural praxis, the European

myth of the Amazons had a role to play in the ideology of colonial
occupation by emphasising the exoticism, inversion and femininity of
native America, thereby rendering it a fit object for domestication,
conversion and invasion. However, in this role the Amazon myth had
neither the endurance of the El Dorado legend, nor the direct, pragmatic political purpose of the discovery of cannibalism.

Cannibalism
Of the three myth-cycles we are examining that of cannibalism was
undoubtedly the most thorougly prefigured in European minds; though
it is important to know that it was from the American encounter that
the particular term cannibal derives. Until the first reports of Columbus's activities in the Caribbean had been received in Europe eaters of
human flesh were known there, following the classical sources, as the
Anthropophagi.

Thus it was Columbus's ethnographic judgement as to the nature of
the Amerindian societies he found in the islands that meant the indigenous term can'iba or cara'iba came to be understood as 'eater-ofhuman-flesh'. In making this assessment Columbus put great emphasis
on the information he was given by the Taino concerning non-Taino

groups living to the south. He claimed they had told him that these
groups of the Lesser Antilles were ferocious man-eaters and, perhaps
more significantly, that the Taino would welcome his military assistance in ridding themselves of these tiresome neighbours. Columbus's
eagerness to present the indigenous viewpoint on this question may
well have been related to the fact that the eating of human flesh was at
that time a legal pretext for military intervention and conquest = by
presenting this information as originating among native peoples them-

selves Columbus possibly hoped to avoid the. accusation that such
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accounts were simply self-serving. Given the violent nature of the
subsequent Spanish occupation of the region such a ploy seems to have
been unsuccessful.

This interplay between political necessity and the discovery of cannibalism becomes even more evident after 1503, at which time the
Spanish Crown formally declared such cannibals liable to enslavement,

a general prohibition on Amerindian slavery having been declared
some ten years previously. However, by 1518, so indiscriminate had
the discovery of cannibals become that the Crown appointed a judge
with plenary powers, Rodrigo de Figueroa, to make a classification of
the peoples of the Caribbean islands, and neighbouring mainland to
the south, with a view to prohibiting the enslavement of some of the
many Amerindian groups who lived there. The political rather than
ethnographic basis of this exercise is shown clearly enough in the way
in which some populations, such as those of Trinidad and the Pearl
Islands of Margarita, Cubagua and Coche, having been classified as
'carib' or 'canibal', were subsequently declassified if their enslavement
and destruction was felt to be counter-productive. In the case of the
Pearl Islands the need to preserve a source of labour for the pearl-beds
was just such a consideration (Whitehead 1988).

Thus, in time, the ethnographic schema that Columbus had initiated
with his distinction between the groups of the Greater Antilles and
their cannibal neighbours to the south became generalised through the
classification of Figueroa. Thereafter, as new peoples were encountered, the Spanish tended to assign them either into the category of
caribe, that is cannibal and warlike, or guatio, that is non-cannibal and
friendly. The term guatio was replaced by aruaca in the occupation of

the mainland, after the Spanish had encountered the Lokono; an
Amerindian group of the Orinoco river and Guayana coastlands who
acted as the political counterpart on the continent to the Taino of the
islands.

In the context of the politics of colonial occupation the discovery of
cannibalism can thus be seen to have had a. critical role in enabling the
legal conquest and enslavement of unfriendly native groups. Indeed, it

is now very evident that the issue of cannibalism has had a very
similar role to play in many other colonial contexts world-wide and so
it might be legitimately asked whether the many reports we .have of

cannibalistic activity have, any basis in native practices at all. In

63

particular it has been noted that, despite all the reports and accusations
of cannibalism that have been made, very few, if any, represent eyewitness accounts (Arens 1979). Certainly this is the case for Spanish
colonial documentation which, by the mid-sixteenth century, almost
ritually invokes the phrase qui comen carne humana every time discussion of unconquered native groups occurs, yet almost never alludes to
anyone having actually seen such activity.

Similarly, in the Dutch, French and English documentation, although
there are many references to cannibals there are precious few observers' accounts and, significantly in view of the utterly different legal

basis for the colonial activity of these nations, altogether less preoccupation with the issue. In which case one might well ask if there is

any reason at all to think that Amerindian peoples ingested human
flesh.

Bearing in mind all the political and ideological complexities of interpreting European accounts, there may yet be reasons to answer this

question in the affirmative; but only on the basis of some critical
qualifications as to the possible nature of cannibal activity. Most
importantly, one must distinguish what is called endo-cannibalism, that

is the consumption of ones' own deceased kin or family, from exocannibalism, that is the killing and eating of enemies or strangers.

The former behaviour has been well documented in this century, by
eye-witness report, and basically involves the ingestion of a small
amount of the powdered bone of a deceased relative (Chagnon 1983).
This is certainly not the image of gluttonous depravity that the Spanish

invoked in their accounts. Yet this kind of mortuary custom was
undoubtedly fertile ground for the European imagination and it was
precisely in regard of this custom that Columbus claimed to have made
one of his first observations of cannibalism. He did this by interpreting the carefully preserved bones of ancestors, that were often
displayed in Amerindian longhouses in the Lesser Antilles, as being
nothing more than the detritus of a cannibal feast.
Alleged cases of exo-cannibalism are much rarer although eye-witness
reports from the Dutch and French certainly exist (Whitehead 1988).
However, it is important to note that they do not refer to some gastronomic motive, some perverse preference for human flesh above that of
more normal foods, but to a phase in ritual behaviour designed either
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to invoke a spirit for revenge, or to allow the warrior, who has just
killed an enemy, to rejoin the normality of daily life. In this context
the ingestion of a small amount of human flesh may be understood as a

rite of passage from the dangerous spiritual state of warrior/killer to
the safe spiritual state of husband/clansman (Whitehead 1990b).

Such a schema seems to be reflected in recent and contemporary
Amer-indian beliefs as to the role of the Jaguar or Tiger-Spirit in the
lives of men. In former times it is said that a dance was performed by
the warriors specifically to invoke the Tiger-Spirit, called kaikusiyumu, who would come to live in the hearts of the warriors so that

they would be fierce. However, in order to purge oneself of this
agressive and brutal spirit after battle, kaikusi-yumu must be allowed
to taste human blood and flesh for, as the Caribs say; When the tiger is

in the man, the man becomes a tiger". It is in the context of these
spiritual and psychological necessities that exo-cannibalistic behaviours
may have their origin.

Even today elements of this ancient ritual complex are still found
being practiced by the kanaima assassins in the Guianas. This cult, like

the Leopard Men of Africa, practices individual assassination. The
assassin, like the warriors of old, must invoke the Tiger-Spirit to
achieve his purpose and so too, having performed the murder according the ritual prescriptions, must rid himself of this dangerous force.
This may only be done by sucking the putrid juices of his victims
corpse, which are said to taste 'like honey' - failure to so do leads only
to madness.

However, such behaviours are very different to the orgiastic consumption of raw human flesh that Spanish accounts so often allude to, nor

can these practices be equated with the ritualised butchery of the
Brazilian Tupinamba that we see depicted in the woodcuts published
by Theodor De Bry at the turn of the sixteenth century (1590-1634:
Book 8). In short there seems to be little evidence for the cannibalism
that was invented by the politics of colonialism, but some indications
that the bodies of kin and others might be a source of spiritual power
if directly absorbed through physical ingestion.
Nonetheless, it should be emphasised, that this much is true for many
other cultures, so that there is certainly nothing specifically Amerindian about such behaviour. In which case we may well feel that the
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European obsession with the eating of others had much less to do with
depicting Amerindian cultures, than it did with responding to deeper
European anxieties about such a profane behaviour - for it should not
be forgotten that Christianity provided a key image of sacred cannibalism, the con- sumption of the body and blood of Jesus Christ.

Conclusion
What then is to be concluded ? In an obvious sense no final conclusion
is possible for our knowledge of the past may be expected to increase
and our understanding of the American encounter in that past will also
change. So too the questions we ask of the past will not remain con-

stant: At the least we can see that in past times, as in the works of
Hobbes, Locke, Rousseau Or Lafitau, there have been many interroga-

tions of Amerindian behaviour in order to try and discern a state of
nature, or the foundations of liberty, or the destiny of racial groups.
Today we are more often concerned with how our own image is
reflected in that encounter, which is certainly something that it is most
necessary to know, but such self absorption may also develop negati-

vely and express an indifference to the Amerindian side of that
encounter. Thus, just as the wild Amerindians of the sixteenth century
were held to be outside the boundaries of civil or rational society, so

today an excessive fetishism of the cultural separateness of Amerindian people can also imply exclusion: only now they are banished to
a pre-textual limbo, lying beyond the limits of post-modern discourse.

Alternatively, the role of the current anthropologist might be to
attempt to discern the 'implicit ethnography' of past European
accounts and distinguish it from those ideological devices which
permitted the Europeans to make the New World into a variant version
of the Old. As part of this process of past and present interpretation it
may be that universal elements in human beliefs will emerge. For,

although we have seen that European accounts of America were
strongly prefigured by ideas that had existed since Classical times,
there yet remains a residual element in European description that can
only be taken to refer to some new reality that was encountered. In
other cases, however, there appears to have been a convergence between Amerindian and European beliefs which certainly confuses the
process of interpretation but does not invalidate it. The myths of the

Amazons and Cannibals seem to be good examples of this, since
Amerindian cosmologies are no less concerned with such issues as the
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proper status of women or the profanity of eating human flesh, than
are European ones. It can hardly then be a surprise if, just as did the
first Europeans in America, we perceive only ourselves in others.
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La Malinche: from gift to sexual contract
J. Franco

In his essay, The Labyrinth of Solitude, published in 1950 when postrevolutionary Mexican nationalism was at its height, Octavio Paz
commented on the "strange persistance" of Cortes and his mistress and
interpreter, La Malinche, in the imagination and sensibility of Mexicans,
arguing that the persistance of such myths revealed a still unresolved
identity conflict.') In the decades since the publication of the essay, the
concept of national identity has come to seem anachronistic and the
pachuco (Mexican immigrants to the U.S.) whom Paz took as a grotesque
hybrids, neither authentically Mexican nor North American, are now
increasingly seen as the vanguard of a new transnational culture while
La Malinche, no longer victim or traitress, has become the transfigured
symbol of fragmented identity and multiculturalism. 2)
Nowhere is this re-evaluation of La Malinche more striking than in
certain revisionary accounts of the discovery and conquest, especially
Tzvetan Todorov's La Conquete d'Amerique and Stephen Greenblatt's
Marvelous Possessions) Both these books reflect the contemporary
preoccupation with alterity, representation and hybridity. They thus
highlight an aspect of the conquest that nineteenth and twentieth century
heroic narratives had tended to dismiss. Although the positivist Justo
Sierra once described La Malinche as "el verbo de la conquista",`) generally
speaking her representation in the heroic narrative is a less flattering one.

William Prescott's Conquest of Mexico published in the 1840s attributes
La Malinche's linguistic ability to the fact that Castillian was to her the
language of love" In the 1920s, when William Carlos Williams wrote In
the American Grain, a classic statement of pan-American identity, his

account of the tragic fall of Tenochtitlan centered on a confrontation
between Moctezuma and Cortes in which the crucial role of the lengua
or interpreter is altogether ignored 6) As Teresa de Lauretis points out,')
in heroic narratives, woman is a helper or land to be conquered. In the
dramatic narrative in which rivals war to the death, woman is simply
irrelevant. But there is something obtrusive in the figuration of La
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Malinche especially in Bernal Diaz del Castillo's account of the history of

the conquest, which lends credence to both Todorov and Greenblatt's
foregrounding of the 'go-between', translator and interpreter.
For contemporary critics the conquest and discovery are paradigmatic
events whose repercussions extend into the present. For Todorov, "C'est
bien la conquete de 1Amerique qui annonce et fond notre identite presence".

(It is the conquest of America that presages and founds our present identity.) (p. 14) For both of them, La Malinche occupies a crucial position

as interpreter and intermediary. Without her, Todorov believes, the
conquest of Mexico would have been impossible. Echoing generations of

Mexican historians, he states that she is the first example and for the
same reason the symbol of the mixing of cultures: she announced therefore

the modern State of Mexico and beyond that, our present state because
although we are not all bilingual, we are bi- or iri-cultural." (p. 107 my
translation.) The slippage in this passage is from 'she' to some universal

we, and thus it elides both discontinuities and the unique nature of
Spanish colonialism. To cite La Malinche as the 'first example' and the
'symbol' of the merging of cultures (and modern multiculturalism) is to

glide too rapidly over the epistemiC and real violence that this
symbolization implies.
Although Greenblatt's account of the discovery and conquest is somewhat
different from Todorov's,8 he too places an emphasis on interpreters and
go-betweens. Cannibalism and idolotry, he argues, constituted a blockage
for Spaniards in their dealings with the Aztecs and made necessary the

the exclusion of the Aztecs from civilized intercourse. "Nontheless
communication had to take place so that some human bridge was needed
for information to pass between the invaders and the defenders and it was

Dona Marina who fulfilled this role." She is, according to Greenblatt,
"object of exchange, model of conversion, the only figure who appears to
understand the two cultures, the only person in whom they meet." (p. 143)
And he further notes that For virtually everyone in Bernal Diaz's history
- Indians and Spaniards alike - the site of the strategic symbolic oscillation between self and other is the body of this woman." (p. 143)

Noting that in 1492, in the introduction to his Gramatica, the first
grammar of a modern European tongue, Antonio de Nebrija wrote that
language has always been the partner (companera) of empire, he claims
that Cortes had found in Dona Marina his companera." (p. 145) This
slippage between metaphor and metonymy is a significant one for it
conceals a crucial element, the fact that there could be no bridge,
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encounter or compairera without a prior act of violence which symbolic
appropriation conveniently veils. Both Todorov and Greenblatt essentially

overlook the significance of the sleight of hand by which conquest
becomes mestizaje, a sleight of hand that effectively displaces attention
from the mode of reproduction of colonial society to symbolic woman
as (and as always) helper, intermediary, intercessor and eventually (in
nationalist discourse) traitor.
It is generally believed that La Malinche's indigenous name was
Malinalli, the name of a day in the Aztec calendar which was represented

by a twisted reed. Malinalli is the sign not only of a day but also refers
to the helicoid symbol that binds the two opposing forces of the cosmos
in constant movement which makes the forces of the lower world rise
and those of the heavens descend. The indigenous referred to her as
Malintzin9) To the Christians, she was known by her baptismal name of
Dona Marina.
Cortes first encountered her when she was given to him by one of the

chiefs of Tabasco, as a gift along with nineteen other women, and
miscellaneous items that included lizards, diadems and dogs. Cortes who

had initially passed her on to his captain Puertocarrero quickly discovered that she was bilingual. Because Jer6nimo de Aguilar, a Spaniard
who had been held captive in Cozumel knew the Maya language, he was

able to translate from Spanish to Maya and Marina from Maya to
Nahuatl. As Bernal Diaz del Castillo noted, Dona Marina knew the
language of Guatzacualco "which is that of Mexico and knew that of
Tabasco; as Jeronimo de Aguilar knew that of Yucatan and Tabasco which
is all one, they understood each other very well; and Aguilar declared it

in Castellano to Cortes."10) The two of them very quickly formed an
efficient team, certainly efficient enough to enable Cortes to grasp the
complex political intrigues and unrest among the various tribes who were
subject to Aztec domination. Cortes's encounter with the enslaved. and
bilingual Marina was thus both fortuitous and fortunate especially as she
was also good-looking and apparently happy to become his mistress and
native informant.") Of course she didn't have to be a woman to serve as
lengua and informant but it was precisely gender, as I shall argue, that
accounts for her overdetermined position in the 'encounter'.
Since Cortes refers to her only briefly in the Cartas de relacion what we
know of Dona Marina comes primarily from the historians and chroniclers of the conquest, particularly Francisco L6pez de Gomara's History
of the Conquest of Mexico and Bernal Diaz del Castillo's True History,
and from the 'probanza' or testimony drawn up to provide proof of her
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service to the Spanish crown. There are also the indigenous chronicles
and codices in which she is represented in her role of interpreter, as well
as some popular traditions some of them extant to the present, which
associate La Malinche with the Virgin and with the mythical Llorona.12>

L6pez de Gomara's history though written by a man who had never set
a foot in New Spain almost certainly reflects the view of Cortes himself

and those of the conquistadores from whom he was able to gather
eyewitness accounts. Not surprisingly he makes Cortes the central
protagonist, the creator of strategy and the intellectual as well as the
practical author of the conquest. L6pez de Gomara describes La Malinche
as a slave who was offered freedom by Cortes in exchange for becoming

his faraute (derived from the French, herault or herald) and secretary.
Cortes's official historian thus insists on the fact that she was a slave, in
contrast, as we shall see to Bernal Diaz del Castillo's insistance on her
noble origins. And although L6pez de Gomara cannot avoid mentioning
Cortes's carnal relationship with her, he does so almost as an aside when

he reports that Cortes was criticized for marrying her off to Juan
Jaramillo who was drunk at the time, because he himself had offspring
by her_ (p. 270) At the end of the history, listing Cortes's children, L6pez

de Gomara says only that there was a Martin Cortes (in addition to
Cortes's son, Martin, by his Spanish wife, Juana de Zuniga) who was
born of an Indian." (p. 374) Here Dona Marina is simply the unnamed
mother of one of the first mestizos, the bastard son whom Cortes
legitimized by Papal decree. It is important to emphasize this silence
around Marina's role in reproduction. The fact that Marina bore a son
some time during the arduous fighting of the conquest, was married by
Cortes to one of his lieutenants Juan Jaramillo, and then, once again
pregnant (this time by Jaramillo) accompanied Cortes on the even more
arduous march south to Honduras, giving birth to a daughter, Maria, on
board the boat that brought the expedition back to Veracruz is, of course,
too much the natural state of things to. merit the historians attention.')
In contrast, Bernal Diaz del Castillo elevates Doha Marina to a position
that was in many ways, almost equal to that of Cortes and certainly in his
view she was the most powerful member of the indigenous population
after Moctezuma. Writing in order to correct L6pez de Gomara's account
and to show that the conquest was not simply the work of one man but
of many, Bernal Diaz del Castillo, had every reason to stress that the
conquest was a team effort and one in which a woman played a major
role. Dona Marina, he records, had virile strength even though every day
she heard that they might kill and eat our flesh and even though she had
{
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seen beseiged in past battles and though now all of us were wounded and
suffering we never saw any weakness in her but only a strength greater
than that of woman." (I, p. 242)
Though in this passage, Bernal Diaz del Castillo raises Dona Marina to
the status of honorary male, he also implies that she was far more than

a ventriloquist, for she inflects Cortes's speech with emotions of
friendship or anger. For example:
When Cortes spoke to them amicably through Dona Marina, they
brought much maize and poultry and pointed out the road we had to
follow ... (IL 268)
Cortes asked Dona Marina and Jer6nimo de Aguilar, our lenguas, why

the chiefs were so agitated after the arrival of those Indians (i.e.
Moctezuma's tribute collectors) and who were these people. And Dona
Marina, who understood very well told him what was happening.
(I: 185)

Moctezuma bade him welcome and our Cortes replied through Dona
Marina wishing him very good health. And it seems to me that Cortes,
through Dona Marina offered him his right hand. (I: 314)

Then Cones embraced Montezuma twice and Montezuma also embraced Cortes and Dona Marina who was very sagacious, said to him
artfully that he was pretending sadness at our departure. (I: 410)

The coquetry she practises in this last interchange suggests that she felt

that she had a certain amount of freedom to perform within the permitted code. More than this, her skill in the art of persuasion was an
essential element in winning over the indigenous population. Violence, it

is true, preceded hegemony but hegemony could not be established
without securing some willing allies and participants as Cortes well
knew.14> The indigenous historian, Alva Ixtlilxochitl writing long after the

conquest would even acknowledge that the lengua Marina was charged
with preaching the Christian faith and at the same time speaking of the
King of Spain. In a few days she learned the Spanish tongue which saved
Cortes a great deal of work and seems to have been almost miraculous and
very important for the conversion of the indigenous and the foundation of
our holy Catholic faith."") In the probanza of her services to the conquest,
one witness, Gonzalo Rodriguez de Ocana stated that "because of Dona
Marina's work, many Indians became Christians and submitted to the rule
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of your Majesty."") Here we clearly see the identification of the feminine
with the constitution of hegemony, a hegemony that after the violence
will be secured by loving words (palabras amorosas). Marina is not only

interpreter and translator but the paradigm figure in the conversion of
conquest into empire.
The episode for which she is best known is also the one which would
later turn the translator into tradditora, that is her denunciation of the
Cholulan conspiracy. It was in Cholula that Moctezuma made his most
determined effort to stop the Spanish advance by ambushing the invaders
at night. The conspiracy was revealed to Dona Marina by an old woman
who "seeing her young and wealthy" wished to save her life and marry her
off to her son. In Bernal Diaz del Castillo's account, it also happens to be
the one episode in which she speaks in her own voices') "Oh mother", she
replies, "how grateful I am for what you have told me. I would leave now

if it wasn't for the fact that I have no-one to bring me my clothes and
jewels which are plentiful. On your life, mother, only wait with your son

for a little while and tonight we will depart; for now those lords are
awake and will hear us." (I: 290-4) By means of this ruse, Marina learns
all the details of the plot and promptly warns Cortes. With Marina at his
side as interpreter, Cortes surrounds the Indians and warns them of the
cost of treason after which, according to Bernal Diaz del Castillo, we
killed many of them and others were burned alive". It is in this episode

that Marina proved the strength of her loyalty to Cortes. It seems
deplorable to many modern readers that the quite extraordinary political
intelligence and calculation that Marina displayed in this episode should

only have benefitted the Spaniards. However, her situation neatly
illustrates the thoroughly gendered inflection of terms such as 'loyalty'
and 'treachery'. The conquerors were constantly demanding loyalty to
their 'just' cause and though they were apparently bonded by common
religion and nationality in reality their loyalties were generally temporary
and opportunistic especially as the justification for their mission was
invented and mythologized as they went along.") On the other hand, it is
difficult for women in patriarchal societies to bond with other women
since their loyalty is transferred on marriage or,concubinage from the
natural family to the new owner.
What is more difficult to understand is the fact that this exogamous
system operated so efficiently despite the cultural gap between Spaniards
and the indigenous. As far as the exchange of women was concerned, the
'otherness' of the indigenous seems to have been unimportant. Women
were passed around freely between the indigenous and the Spaniards and
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between Spaniards and Spaniards though of course no Spanish women
were presented to indigenous allies.
It is in this context that Bernal Diaz's account of Marina's early life is
particularly significant, especially as it occurs as a lengthy digression that
precedes the account of the conquest itself and includes information
which he could only have acquired at a much later date when the conquest was almost complete. It is an artful narrative device whose purpose
is both to emphasize La Malinche's status as a princess and to account for
her loyalty to the Spanish cause.
She was, he writes:
the daughter of the chief or Principal of Painala, a powerful lord who
had several districts subject to him, eight leagues from Guazacoalcos.
He dying while this lady was an infant, his widow married another chief,
a young man, by whom they had a son whom they determined to place
in succession after them. They therefore gave to girl to certain Indians
of Xicalango, to carry off secretly and caused it to be rumoured that she

was dead: which report was corroborated by taking advantage of the

death of a child of her age, the daughter of a slave. The people of
Xicalango gave her to those of Tabasco, and the latter to Cortes, by
whom she was presented to a cavalier named Alonzo Hernandez
Puertocarrero. When he went to Old Castille, Cortes took her to
himself, and had by her a son who was named Don Martin Cortes and
who was a commander of the order of San Tiago. She afterwards on an
expedition to Higueras married a cavalier named Juan Jaramillo.
Dona Marina had by her birth an universal influence and consequence
through these countries; she was of a fine figure, frank manners, prompt
genius and intrepid spirit; and an excellent linguist, and of most essential
service to Cortes whom she always accompanied. I was. acquainted with
her mother and half brother who was at the time I knew him grown up;
they governed their territory conjointly, the second husband also being
dead. They were afterwards baptised, the mother by the name of Marta,
the son by the name of Lazarus; this I know, for in the expediton to
Higueras when Cortes passed through Guatzacoalacos, he summoned
all the neighboring chiefs to meet him in that settlement; and amongst
many others came the mother,, half brother of the lady. She had told me

before that she was of that province, and in truth she most much
resembled her mother who immediately recognized her. Both the old
lady and her son were terrified, thinking that they were sent for to be

put to death, and cried bitterly, but Dona Marina dried their tears,
saying that she forgave them, that at the time they sent her from them
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they were ignorant of what they did; and then she thanked God who had
taken her from the worship of idols to the true church and was happier
in having a son by her lord and master Cortes and in being married to

a cavalier like her husband than if she had been sovreign of all the
provinces of new Spain. This story brings to my mind that of Joseph in
Egypt when his brothers were in power. (p. 155-6)19)

Bernal Diaz del Castillo finishes this account by swearing to its accuracy,
an indication that he- was concerned that it should be accepted as a true
history.

But was it? The story itself could only have come from Dona Marina
and not only does it conflict with Lopez de Gomara's suggestion that she
was sold into slavery20) but it has suspicious parallels with other popular
narratives. Bernal Diaz himself is struck by its similarity to the story of
Joseph. Other critics have pointed out that resembles the chivalresque
romance, Amadis de Gaula. It is a theme that is also found in the Mixtec
story of the insulted princess.') There are also, as I shall point out later,
significant similarities to the Oedipus myth. Did Dona Marina mistranslate her own story or simply skillfully adapt it to the requirements of the
conquest narrative?

There is no way of ascertaining the truth but what we do know is that
the account of the girl's violent separation from a cruel mother fits very
neatly into the story of the conquest for it confirmed- both the cruelty of
the indigenous and Marina's extraordinary fairy tale elevation from, slave
to princess.
But though the story 'fits in, she herself stands out partly because of the
enthusiasm with which she fulfilled her role as interpreter, an enthusiasm

that could be attributed to female mimicry. Indeed, Luce Irigaray has
asserted that mimicry is the only path' available to women within
patriarchal discourse.
... for a woman, to try to recover the place of
her exploitation by discourse, without allowing herself to be simply
reduced to it. It means to resubmit herself to ... 'ideas', in particular to
ideas about herself, that are elaborated in/by masculine logic, but so as

To play with mimesis is

to make visible by an effect of playful repetition, what was supposed to
remain invisible; the cover-up of a possible operation of the feminine in
language 22

.

In the context of conquest, however, this 'playfulness' simply serves the

master plot more effectively. Thus the irony of the fact that when in
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Bernal Diaz del Castillo's chronicle, she acquires her own voice it is to
enable the conquest and the march towards Tenochtitlan to go on.
For the indigenous who represented her in their painted books she was

clearly 'alone of all her sex' often depicted in the meetings between
Cortes and Moctezuma standing between the two men or actively
gesturing as if to emphasize that she as much as Cortes is in charge.") She
often stands in a position of power occupying the same plane as Cortes

and Moctezuma from whom she does not avert her eyes. Indeed, the
curious metonymy by which Cortes was known as Malinche and address-

ed as such by the Aztecs suggests that they regarded her as the incorporation of conquest. Yet, to paraphrase Homi Bhabha, she was the same
but not quite".'") The fact that Dona Marina wears indigenous dress in
these codices emphasizes her racial difference from the Spaniards and her
gender difference from the men who surrounded her even while she is
metonymically associated with the conquerors. But might not this suggest

that the place of the conquered was that of the 'feminine'? Homi
Bhabha's colonial mimicry, in the Latin American case, is feminized. For
the integration of the indigenous into a system that was both pluralistic
and hierarchical, they had to become like women or children (in - fans without speech).

Ironically, therefore, the 'gift' of Dona Marina to the Spaniards was the
beginning of the end of the gift economy. That is why it is important to

note the transition from gift exchange to contract exchange. In her
comprehensive book on La Malinche in Mexican literature, Sandra
Messinger Cypess seems to conflate the two, observing that, The practice
of exchange of women was common among the Indians and acceptable,
too, among the Spaniards; neither side saw the transfer of women as an
unusual custom. It would be expected, then, that Marina would already
have been conditioned by her socialization as a slave among the AmerAlthough this is one
indians to obey the commands of her new
way to make sense of La Malinche's loyalty to Cortes, the explanation

does not indicate the extent of real and epistemic violence that this
exchange involved. The problem is the word 'socialization' which like its
mirror word 'internalization' rests on a clumsy separation of 'inner' from

'outer' and does nothing to account for the formation of subjects in
specific social formations.
Furthermore 'exchange' is itself an inexact word. Marina was either given

or sold by her mother into slavery, a condition which, though not
permanent for the Aztecs had physical as well as pyschological consequences. Because the slave was no longer a member of the social body or
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capulli, he or she became a kind of commodity, that could be given
away, sold for sacrifice or other purposes. This change in status was
thought to bring about a change in the very physical makeup of the
person since for the Aztecs the body was inseparable from society and
the world.6) Dona Marina's elevation from slave to faraute was thus more

than a liberation for it implied a radical transformation of her person.

Not surprisingly she would vehemently assert on her return to
Coatzacoalcos that she would rather be the mother of Cortes's son and
wife of Jaramillo than a princess of the Aztec empire.
Cortes behavior in this deal was perfectly pragmatic although it went
right against any ideology of limpieza de sangre, which the Spaniards
evoked in their dealings with Jews and Moors. The reconquest of Spain
and the expulsion of foreign elements runs counter to the deliberate
policy of mestizaje which was encouraged by the Spanish crown and by

Cortes himself. The traffic in women was not only accepted by the
Spaniards as natural but provided them with necessary services both
sexual and practical. Cortes knew the importance of peopling the New
World with a new kind of inhabitant one who had ties of blood with both
conqueror and the indigenous for he had his son by Marina legitimized
by the Papacy. Thus while Cortes would lecture Moctezuma on monogamy, the traffic and exchange of women of which Marina was simply
the best known example was used by Cortes to great effect in sealing
alliances and creating a mestizo population. Not only in Tabasco but

along the route into the interior, Cortes received presents of Indian
women some of whom were distributed among his men. The prettiest of
the eight girls given to Cortes by the fat chief of Cempoala was baptised

Dona Francisca and like Marina handed over to Puertocarrero; the
Tlaxcalans gave Cortes three hundred women who were baptised and
handed over to the soldiers. Bernal Diaz del Castillo mentions at one
point that he had four naborias who presumably helped carry his kit,
cook and serve him in other ways. The names of most of these women
who gave birth to the new population of mestizos were unrecorded.
Roger Bartra notes, however, that when Malintzin and the nineteen other
women were offered to Cortes, he gave an image of the Virgin to the
Tabascans in exchange.m No doubt the women given as gifts quickly lost
their virginity, but the same could be said of the image which the indigenous peoples received."
But let us not be deceived as to the nature of this exchange in which real

women were given in return for a symbolic woman - the gift is not
exchanged for real women but for an imaginary ideal in comparison to
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which all women would feel their lack and inadequacy, an essential
condition for their acceptance of a sexual contract.

Earlier I observed that the story of La Malinche resembled that of
Oedipus. Both Oedipus and La Malinche were abandoned by a parent in

the expectation that they would die or disappear, both return with
devastating consequences to their mothers. In the Oedipus myth, this
involves the violation of the taboo against marrying the mother. In La
Malinche it involves a rather different change of fortunes - she returns
not to become a social outcast but to demonstrate the superiority of the
voluntary sexual contract that now replaces the exchange of women as
gifts. The story of a woman's brutal separation from her mother, her
enslavement and salvation by a stranger is not simply to be explained in
the same terms as 'traffic in women' in tribal societies but is a qualitatively different narrative in which the gift has been transformed into the
contract. Thus in La Malinche we have the exemplary history of a
transition from exogamy and gift to sexual contract, a contract that is,
however pacted on the prior condition of violence. Cortes had, after all,
defeated the Tabascan chief who presented him with Dona Marina.28) In
the Freudian system, male adulthood is achieved through suppression and

sublimation, the assumption of the name of the father. But Freud's
preoccupation with the European family prevented him from seeing that
the 'dark continent' was not only woman but conquered populations who
would either be excluded from civilized intercourse or would become
involved in a vaster game of colonial mimicry.

The importance of this mestizaje can scarcely be overestimated. It is
mestizaje that separates Latin America from all other colonial ventures.
It helps to explain why theories of postcolonialism never seem to
approximate to the reality of the continent and why the politics of race
has always been so blatantly based on constructed rather than essential
categories.

It is this which perhaps helps to explain La Malinche's fall from grace
during the national period in the late nineteenth and early twentieth
century. The premium on originality, the tendency to offer racial
explanations for economic underdevelopment and 'backwardness' obviously made mestizaje a delicate problem and turned La Malinche into
a scapegoat, the most detested woman of the Americas" according to
Georges Baudot."). The literature on Mexican nationalist ideology is too

vast to review in brief, but two particular aspects of La Malinche's
incorporation into the national narrative are too important to be over-
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looked. The Cholula incident made it easy for her to be transformed into
the treacherous origins of the Mexican nation but how did she become La
Chingada, the violated woman of Octavio Paz's Labyrinth of Solitude?
Paz was writing at a time when malinchismo had passed into popular
journalistic language. Four decades after this classic essay was published

it is not easy to reconstruct the now forgotten texts to which it was a
response. If we understand malinchismo to be a code word for the
Communist left then we read Paz's essay as an attempt to sublimate the

very specific ideological struggle into a national psychodrama of
masculine aggression and the victimization not only of woman but of the
feminine in all of us.
Paz would asssociate la Malinche with La Chingada, chingar being the
unutterable taboo word, 'fuck'. She is the raped woman, the raped land,

the wound that was opened with the conquest

...

In these terms, the

Mexican nation is itself, as Paz would point out, the product of "violation,
seizure and mockery" Paz acknowledges that the historical Dona Marina,
"gives herself of her own free will to the Conqueror but he, as soon as her
usefulness has been exhausted, forgets her. Dona Marina has become a

figure that represents Indian women, fascinated, raped or seduced by
Spaniards. And just as a child cannot forgive the mother who abandons
him to look for the father, the Mexican nation cannot forgive the treachery
of La Malinche.n30)

Although Paz is critical of malinchismo, which he interprets as fear of

the feminine, his notion of the feminine is more closely linked to
Modernist aesthetics than to colonial oppression, marking what Andreas
Huyssens has termed "imaginary male femininity" 31) To refer to La
Malinche as La Chingada restores the violence of the conquest which
seems to fade into the background for Todorov and Greenblatt whilst at
the same time reaffirming the identification of woman with territory, or
with passive victimization. By transforming her into La Chingada, Paz

hides the fact that she collaborated. It is not oppression that has to be
accounted for but la Malinche's passage from the oppression of slavery
to the apparent free acceptance of the sexual contract which, of course,
also excluded women from true citizenship:
It is this difficult problem of malinchismo that has special significance
for both Mexican and Mexican American women writers. Although this
is too large a subject to enter into at this point, it is worth emphasizing
this continued 'persistence' of La Malinche within contemporary writing

by women. In her essay, Daughters of La Malinche, Margo Glantz
observes the extent to which modern Mexican authors such as Rosario
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Castellanos, Elena Garro and Elena Poniatowska have been haunted by
the ghost of La Malinche.32) It is not only their position in the national

narrative that is at stake, however but the imperative to conquer by
seduction which results in women's self hatred and serialization. In
Rosario Castellano's poem, La Malinche, for example, their mother
contemplates her image in her daughter, and hates her, and then destroys
the mirror and with it any possibility of female solidarity. According to

Margo Glantz, many women feel themselves to be aliens within the
nation and attempt to become incorporated into the indigenous madre
patria which is personified in the nana of Rosario Castellanos's novels,
in the maids of Poniatowska's autobiography and the peasants of Elena
Garro's fiction 33) At the end of her autobiographical novel, La 'Flor de
Lis' (1988) which relates a child's intense relationship with an upper-class

mother who keeps herself aloof from the society in which she lives,
Elena Poniatowka describes the painful and precarious separation from
the mother and her discovery of a new family - the heterogeneous
population she meets on the streets and buses. Thus the modern writer
relives the Malinche story of separation from natural parents this time in
order to empower herself as a writer.

It is perhaps not surprising that it is among the Mexican American
population of the United States that La Malinche has become a major
focus of contention. The Chicano movement of the nineteen sixties was
an assertion of nationalism in the face of discrimination, an assertion of
self-worth like the black power movement. It was a moment of male self
definition. La Malinche who had betrayed the Indian cause with which
the Chicano movement identified itself was thus once again the symbol
of shame. Cherrie Moraga wrote forcibly that "Upon her shoulders rests
the full blame for the 'bastardization' of the indigenous people of Mexico
to put it in its most base terms; Malintizin, also called Malinche, fucked
the white man who conquered the Indian peoples of Mexico and destroyed their culture. Ever since, brown men have been accusing her of betraying

her race, and over the centuries continue to blame her entire sex for this

'transgression'." Moraga saw the Malinche myth as inhibiting the
sexuality of the Chicana, not to mention eliminating lesbianism as a
possibility 3) On the other hand, for Adelaida R. del Castillo she is seen

as an exemplary humanistic mediator.3) In a survey of the corpus of
literature by Chicanas that refers. directly or indirectly to the their
identification with La Malinche, the critic, Norma Alarcbn describes her
as just as problematic when she becomes exemplary token as when she
becomes the symbol of self-loathing. 30
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Although it would seem that the figuration of La Malinche is confined

to colonialist or nationalist discourse, there are signs that she has
'persisted' in postmodernity. In a witty performance, Jesusa Rodriguez
has her literally turn into 'media'. As anchorwoman for the new global
communication network in the great city of Tecnocratitlan, La Malinche
presides over an Americanized consumer society. But by now she no
longer even needs to be imagined as a real person for everyone knows she
is only a simulation.") And this, of course, is the final irony.

La Malinche

84

Notes
1.

Paz, Octavio 19675 'Los hijos de la Malinche'. In El laberinto de la soledad. Fondo de Cultura Econ6mica, Mexico. p. 59-80, especially p. 78.

2.

For a discussion of these reinterpretations, see Alarc6n, Norma 1983.
'Chicana's Feminist Literature: A Re-vision through Malintzin/or Malintizin: Putting Flesh Back on the Object'. In Gloria Anzaldua and Cherrie
Moraga (eds.) This Bridge Called my Back Writings by Radical Women of
Color. Kitchen Table Press, New York. p. 182-190. For La Malinche and
modem Mexican literature by women, see Glantz, Margo 1991. 'Las hijas
de la Malinche'. In Karl Kohut (ed.) Literatura mexicana hoy. Del 68 al
ocaso de la revoluci6n. Verfuert Verlag, Frankfurt am Main. p. 121-129.

3.

4.

Todorov, Tzvetan 1982. La conquete de l Amerique. La Conquete de lAutre. Le Seuil, Paris. Gleenblatt, Stephen, 1991. Marvellous Possessions. The
Wonder of the New World University of Chicago Press, Chicago.

Sierra, Justo, 1977. 'Evoluci6n Politica del Pueblo Mexicano'. In Obras
completas xii. UNAM, Mexico. p. 49. There is an exhaustive discussion of
the literature on La Malinche in Messinger Cypess, Sandra 1991. La Malinche in Mexican Literature. From History to Myth. University of Texas
Press, Austin.

5.

Prescott, William 1863. The Conquest of Mexico. Lippincott and Co., Philadelphia. Vol 1. p. 295.

6.

Williams, William Carlos 1956. The Destruction of Tenochtitlan'. In In the
American Grain. New Directions, New York. p. 27-38. For a discussion of
the 'lenguas' and in particular of La Malinche, see Glantz, Margo. 'Lengua
y conquista'. In Revista de la Universidad de Mexico. Dona Marina's skill
as a translator seems to have been in stark contrast to Cortes's inability to

pronounce or transcribe names in nahuatl. See Baudot, George 1977.
Utopie et histoire au mexique. Les premiers chroniqueurs de la civilisation
mexicaine (1520-1569). Privat, Toulouse.
7.

Lauretis, Teresa de 1984. Alice Doesn't. Feminism, Semiotics, Cinema.
Indiana University Press.

8.
9.

Greenblatt stresses what he calls mimetic exchange and particularly the
rhetoric employment of the 'marvellous' to justify possession.
For a discussion of the names of Dona Marina, see Cortes, Hernan 1986.
Letters from Mexico. Tr. Anthony Pagden. Yale University Press. p. 464 n.
26.

10. Diaz del Castillo, Bernal. Miguel Leon Portilla (ed.) 1984. Historia verdadera de la conquista de la Nueva Espana. Two vols. Madrid. p. 159. Unless
otherwise stated, translations are mine.

85

11. The main contemporary and near contemporary sources, apart from
Bernal Diaz del Castillo are LOpez de Gomara, Francisco 1979. Historia
de la conquista de Mexico. Biblioteca Ayacucho, Caracas. Vol. 65. Cortes,
Hernan 1986. Letters from Mexico. Translated and edited by Anthony
Pagden, with an introduction by J.H. Elliott. Yale University Press, New

Haven/London. See also Elliott, John H. 1967. The Mental World of
Hernan Cortes'. In Transactions of the Royal Historical Society. Fifth
Series, 17. And Elliot, John H. 1984. The Spanish Conquest and Settlement of America'. In Leslie Bethell (ed.) The Cambridge History of Latin
America. Cambridge University Press. Vol. I. Cortes, Hernan 1871. Escritos sueltos de Heman Cones. Biblioteca Historica de la Iberia, Mexico.
Vol. 12.

12. There is as yet no thorough study of either the popular image of La
Malinche nor of her portrayal in the codices. Although these clearly indicate her importance and suggest why Cortes and others associated with
her should have been addressed as Malinche, a detailed study of the significance of her dress and gestures has yet to be made. In 'A la Chingada'

in La Jaula de la Melancolia. Identidad y metamorfosis del mexzcano
(Grijalbo, Mexico, 1987), Roger Bartra sees La Malinche as the mirror
image of the Virgin of Guadalupe. In a biography, Dona Marina, 'La Malinche' (Somonte, Mexico, 1969), p. 159-163 Marian G. Somonte describes
how La Llorona myth (the myth of a woman lamenting her lost child)
derives from the lament of the sacrified goddess, 'Cihuacoatl', but is the
basis of modem 'superstitions' which link La Malinche and la Llorona.
13.

Gayatri Chakravorty Spivak's discussion and translation of Mahasweta
Deals he Breast=Giver' is exemplary in its emphasis on the subaltern
body as productive and not simply reproductive. Her essay also shows the
trap of 'interpreting' such instances in terms of first-world feminism. See
Chakravorty Spivak, Gayatri 1987. 'A Literary Representation of the Subaltern'. In In Other Worlds. Essays in Cultural Politics. New York/Methuen/London. p. 241-268.

14.

"Cortes always attracted the chiefs with good words" according to Bernal
Diaz del Castillo in Historia verdadera. Vol. I. p. 155.

15. My translation.. The quotation is included in the appendix to Somonte,
op.cit.

16. My translation. Probanza de buenos servicios y fidelidad con que sirvio en
la conquista de Nueva Espana la famosa Dona Marina. Patronato 56, No.
3, Ramo 4. Archivo General de Indias, Sevilla, Espana.

17. This key incident is given prominance in many of the chronicles and is
included in the record of services of Dona Marina used by her grandson,
don Fernando Cortes in his appeal for a pension. See Somonte, p. 174.
There is also a vivid version in Solis, Antonio de 1798. Historia de la conquista de Mexico. Cano, Madrid.

86

18. Pastor, Beatriz 1983. Discursos narrativos de la conquista: mitificaci6n y
emergencia. Ediciones del Norte, Hanover.

19. This quotation is taken from a translation by Maurice Keating (London,
1800).

20. Several versions of the conquest prefer that Dona Marina be born of
slaves. For instance Cervantes de Salazar, Francisco 1985. Cronica de la
Nueva Espana. Porrua, Mexico. p. 134 gives two versions of her birth, one

of which records her as having been born of slaves and the other 'truer
version' that she was the daughter of a lord and a slave woman.
21. See for instance, 'La princesa guerrillera' from the Mixtec codice, Selden I.
Bodleyan Library, Oxford. The story is summarized in Sten, Maria 1972.
Las extraordinarias historias de los codices mexicanos. Joaquin Mortiz,
Mexico. According to this tale, a princess whose brothers have been killed

decides to avenge their death. On the journey she undertakes for this
purpose, she meets and marries a prince but when she is taken to her
husband's country, she is insulted and takes revenge on her enemies, thereafter living happily ever after with her husband. In her article, 'Bernal
Diaz del Castillo frente al otro: Dona Marina, espejo de princesas y damas', included in Augustin Redondo (ed.) Les representations de 1 Autre
dans 1'espace iberique et ibero-americain (Presses de La Sorbonne Nouvelle, Paris, 1991. p. 77-85) Sonia Rose-Fuggle emphasizes the Biblical parallels in this life story.
22.' Irigaray, Luce 1977. This Sex which is not One. Tr. Catherine Porter. Cornell University Press, Ithaca. p. 76.

23. See Somonte, op.cit., for reproductions of the lienzos in which Marina is
shown interpreting for Cortes. He also includes reproductions of a coat of
arms of Tabasco on which dona Marina's portrait appears and reproductions of the Codice de Cuautlancingo in one of which she is portrayed without the Spaniards, accompanied by another Indian woman and followed
by a group of musicians.

24. Homi Bhabha's concept of colonial mimicry is, of course, extremely suggestive for a study of Dona Marina. See Of Mimicry and Man; The ambivalence of Colonial Discourse'. October 28, 1984. p. 125-33. The 'ambivalence' consists of the fact that the colonizer wants to create a colonized in his

own image only to produce someone who is not quite/not white'. Dona
Marina is not only not white' but not male.
25. Cypess, Sandra. La Malinche. p. 33.

26. L6pez Austin, Alfredo 1984. Cuerpo humano e ideologies Las concepciones
de los antiguos nahuas. UN, Mexico. 2 vols. See especially vol. I: 226-251.

This point about the relationship of the body to 'self is also made by
Gruzinski, Serge 1989 in Man-Gods in the Mexican Highlands. Indian Power and Colonial Society, 1520-1800. Tr. Eileen Corrigan. Stanford University Press. p. 20.

87

27.

Bartra, op.cit., p. 207. Bartra is referring to the transformation of the
Virgin into the 'dark-skinned' Virgin of Guadalupe.

28. Pateman, Carole 1988. The Sexual Contract. Polity Press, Cambridge.

29. Baudot, George 1986. Malintzin, L'Irreguliere'. In Claire Pailler (ed.)
Femmes d'Amerique. Le Mirail, University de Toulouse. The term 'malinchismo' became current in the twentieth century but the equivalence between La Malinche and the nation was already made explicit by Ignacio
Ramirez in the nineteenth century. For nineteenth century literature featuring La Malinche see Sandra Messenger Cypess, op.cit. In the late forties
and fifties, there is an abundant literature defending her, much of it imaginative rather than scholarly. See, for example, Gomez de Orozco, Federico
1942. Dona Marina. La dama de la conquista. Ediciones Xochitl, Mexico.
Somonte, Mariano G., op.cit., and Figueroa Torres, J. Jesus 1975. Dona
Marina. Una India ejemplar. Costa-Amic, Mexico.
30. Paz, Octavio, The Labyrinth of Solitude. p. 77-78.

31. Huyssens, Andreas 1986. 'Mass Culture as Woman.' In Beyond the Great
Divide. Indiana University Press.
32. Glantz, Margo. 'Las hijas de la Malinche'.
33.

Glantz, Margo. 'Las hijas de la Malinche'. See also Franco, Jean 1989.
Plotting Women. Gender and Representation in Mexico. Columbia University Press, New York.

34. Moraga, Cherrie 1985. From a Long Line of Vendidas: Chicanas and
Feminism'. In Teresa de Lauretis (ed.) Feminist Studies. Critical Studies.
University of Wisconsin Press, Madison. p. 173-190.
35. Castillo, Adelaida R. del. 'Malintzin Tenepal: A Preliminary Look into a

New Perspective'. In Rosaura Sanchez and Rosa Martinez Cruz (eds.) Essays on la mujer. University of California Chicano Studies Center Publications, Los Angeles. p. 124-149.

36. Alarcon, Norma, op.cit.
37. Rodriguez, Jesusa 1991. La Malinche en Dios T.V.'. In. Debate feminists,
Num. 3. Mexico. p. 308-11.

88

`

(Re)viewing Columbus: The 'Discovery' through the Eyes
of Recent Spanish American Novelists
F.J. Lasarte

Introduction
This evening, in keeping with the fact that 1992 marks five hundred
years since Christopher Columbus's first voyage, I would like to give you

a rapid overview of how Columbus and his undertakings have been
portrayed in the work of recent Spanish American fiction writers, that is
to say in narratives written during the last twenty years or so.
I have entitled my lecture (Re)viewing Columbus because the works I will

be discussing all cast a revisionist look at their subject matter, a look
which is at the same time meant to be an evaluation and a judgment.
The result is a fresh glance at the historical past, an alternative view
whose purpose is to question the official version of events, to question la

historia oficial. I should make it clear, however, that the alternative
proposed by these writers is no more than a fictional alternative, with all
the subjectivity and distortion one finds in prose fiction. Their project

does not entail setting up a new 'official' or 'scientific' version of the
past, which is what a revisionist historian would do. Indeed, a reader who
wanted to get a coherent narrative of the 'facts' which make up Columbus's voyages would be poorly served if he turned to, say, Abel Posse or
Alejo Carpentier. We should see these novels instead as examples. of a

fictional-historical discourse which enriches, in a critical way, the
reader's understanding of the past.

A couple of minutes ago I was careful to use the phrase "five hundred
years since Columbus's first voyage" and not the term 'discovery of
America'. The idea that Columbus discovered America, for many years
uncritically accepted, has now been put into question by various cultural
and political constituencies. Thus, some prefer to speak of el encuentro

(the encounter, or meeting) of 1492, a concept which suggests a
confrontation between two equal cultures. Others, of course, go much

further than that and would exchange 'discovery' for 'genocide' or
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'ecocide', definitely a one-sided view which finds nothing good in the
arrival of the Europeans in the lands which came to be called the New
World. This evening, given the limited amount of time at my disposal,
I will not speculate as to what label is most applicable to the events of
1492. I think, however, that you will be able to tell what position the
writers under consideration take on the issue.
My talk consists of a commentary on three novels which portray those
events of five hundred years ago: El mar de las lentejas (Sea of Lentils),
by the Cuban Antonio Benitez Rojo, published in 1979; El arpa y la
sombra (The Harp and the Shadow), by the Cuban Alejo Carpentier, also
published in 1979; and Los perros del paraiso (The Dogs of Paradise, and
the only one of the three translated into Dutch, as De honden van het

paradijs), by the Argentine Abel Posse, from 1987. My criterion in
selecting the texts was, simply, that the three have Columbus as an
important character.

Now, where do these narratives fit within °the larger context of the
literary and cultural history of Spanish America? They are, first of all,
examples of the historical novel, in the broadest sense of the term, that
is to say narratives which portray people or events informed readers will
recognize as belonging to 'history'. And, second, they are examples of the
Spanish American 'new' narrative which began in the 1960s and 1970s,
when writers such as Gabriel Garcia Mdrquez, Mario Vargas Llosa, and
Carlos Fuentes, to name just a few, -undertook the collective project of
modernization known as the boom, a project which entailed a drastic
break with the literary realism dominant until then. To be sure, the 1960s
and 70s saw the publication of few historical novels, but so many have
appeared since that time, that it is perfectly justified to speak of the
'new' Spanish American historical novel. Indeed, Foro Hispanico, the
recently founded scholarly journal for Hispanic Studies in the Nether-

lands, chose this timely topic - 'La nueva novela hist6rica hispanoamericana' - as the title for its first issue.
The origins of the 'new' Spanish American historical novel are to be
found, interestingly enough, in pre-boom times, in Alejo Carpentier's El
reino de este mundo (The Kingdom of this World), published in 1949, and
which tells the story of the slave uprising in Haiti which led, at the turn

of the nineteenth century, to independence from France and to the
establishment of a black regime. Carpentier's novel, while thoroughly
researched and based on historiographical sources, is, at the same time a
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blend of the real and the magical. This departure from literary realism,

which Carpentier called lo real maravilloso, or 'magical realism',
represented for him the most faithful way to render (and respect) the
history of Spanish America, which he calls, on account of its mixture of
cultures and religions, of its mythical dimensions and landscapes, 'a
chronicle of lo real maravilloso'.
Thirty years later, in 1979, that same Alejo Carpentier delivered a lecture
entitled 'La novela latinoamericana en visperas de un nuevo siglo' (The

Latin American Novel on the Eve of a New Century), in which he
emphasized the need to maintain a closer link between the novel and the
political and social history of the continent. Indeed, he called upon Latin
American novelists to become cronistas de Indias, chroniclers of the New
World, whose work should encompass the continent's past and present
history, with the aim of effecting fundamental political changes. Whether
these new narratives have been effective political instruments or not is

open to question. But there is no doubt that recent Spanish American
narrative fiction has become, to a substantial degree, historicized, as we
see in the work of Benitez Rojo, Posse, and Carpentier.

Carlos Fuentes has underscored the cultural significance of the new
historical novel in his book Valiente mundo nuevo: epica, utopia y mito
en la novela hispanoamericana (Brave New World: Epic, Utopia, and Myth

in the Spanish American Novel), published in 1990. He explains that
fiction writers are able to do what few historians can, namely to continue

re-inventing the past so that it may not die, so that it may be able to
provide a sense of cultural continuity and show Spanish America the way
to the future. And he goes on to say that the new historical narratives, by
fashioning an alternative to the official version of events, have brought
to the forefront Spanish America's syncretic, polycultural, and multiracial
character.

The turn towards the historical past, a turn which has been made not only
by the writers under consideration tonight, but also by boom superstars
the likes of Garcia Marquez and Vargas Llosa, must also be seen as part
of a larger debate which addresses the relationship between history and
fiction, which brings into question the existence of a firm dividing line
between the two types of narratives. This is a debate, I should add, which
has not only involved literary critics (and novelists), but also professional

historians, though it must be said that the latter group is greatly
outnumbered by the former. It can be argued, along these lines, that since
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history and fiction are both forms of written discourse and entail putting
together a narrative, they are ultimately not all that different from each
other. This is, in fact, the point made by the historian Hayden White in
his book Metahistory (1973), where he insists that supposedly objective
works of history are, first and foremost, literary and rhetorical artifacts,
which reflect an authorial consciousness and its cultural and ideological

preferences and, therefore, cannot be accurate representations of past
reality. And more recently - and certainly more significantly, given the

fact that White was considered something of a crank by his fellow
historians - Simon Schama, of Harvard University, and no crank in
anyone's book, has tried his hand at historical fiction. Schama, well
known in this country as the author of The Embarrassment of Riches: An
Interpretation of Dutch Culture in the Golden Age, last year published a
book entitled Dead Certainties, in which he writes 'history' _ he writes,
for example, about the events surrounding the battle of Quebec - using

the devices of 'fiction', such as multiple perspective and interior
monologues. I should add that Schama is the first to admit that he found
his inspiration for Dead Certainties in the work of novelists, among them

Garcia Marquez. In literature Schama found the most satisfying
renditions of 'historicity', of the dramatic and specific qualities of
historical action. Schama's book suggests, in other words, that completely

accurate depictions of events, that is to say depictions limited to
verifiable incidents, would not necessarily be the most authentic.
Schama's drastic and courageous step, by blurring the dividing line
between the writing of history and the writing of fiction, gives strong
support to the view that masterful narrators such as the Spanish American
novelists under consideration tonight do indeed a better job of bringing

to life historical figures and events, so that the reader experiences the
past both in a more vivid and a more critical manner.

Benitez Rojo

4

The first novel I am going to discuss is El mar de las lentejas by Antonio
Benitez Rojo. Published in Cuba in 1979, Benitez Rojo's novel encompasses four different (and connected) strands of Spanish American and

Spanish history: Columbus's second voyage, the reign of Philip II of
Spain, the conquest of Florida by Menendez de Aviles, and the beginning

of the black slave trade in America. The events narrated cover thus a
period of about one hundred years, from the late 1400s to the late 1500s.

For obvious reasons I am going to limit myself to the first of the four
stories.
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Benitez Rojo, who now teaches Latin American Studies at Amherst
College in Massachusetts, has written that he found his inspiration for El

mar de las lentejas in the reappraisal of history brought on by the
upheavals of the Cuban revolution. He conceived of the novel as a
regional project, something which would lead him to a deeper understanding of the historical origins of Caribbean culture. I should explain,
at this point, the novel's curious title, which has nothing to do with
Caribbean agriculture or cuisine. It is instead an allusion made to the
mistake made by a sixteenth-century cartographer, Guillaume le Testu,
whose map of America gives the Caribbean the name La Mer de Lentille,
confusing Antille with the French word for lentil. The title itself could
therefore be considered a commentary on the blurring between 'fact' and
'fiction' which America seems to have produced in the imagination of
Europeans, as well as to the freedom to invent which accrues to the
writer of historical fiction.

In El mar de las lentejas, the story of Columbus is told from the point
of view of an invented character, the soldier Ant6n Baptista, who sailed
to America in 1493, as a member of Columbus's second expedition. Thus,
though Columbus is one of the novel's main characters, the protagonist
is Baptista, with the result that past comes to us through the experiences
of a common man, and not through those of a major (and recognizable)
historical figure. (This, as we shall see, distinguishes Benitez Rojo from
Carpentier and Posse, who make Columbus their protagonist.) The reader
follows Ant6n Baptista in his journey from Spain to the Lesser Antilles

and Puerto Rico, a journey which ends with his arrival on Hispaniola,
where he settles, searches for gold, fathers children, and participates though marginally - in the violent political turmoil of the period. The
narrative ends with Ant6n's death, at the hands of his son by an Indian
woman. The setting is, for the most part then, Hispaniola, the island
which Columbus made his chief settlement and which today is shared by
the Dominican Republic and Haiti. And the time frame is more or less
ten years. I say more or less' because the narrative contains no specific

dates. The only way to date the events of Ant6n's life is through
occasional allusions to recorded events. Thus we know, for example, that

he died not too long after the shipwreck which caused the death of
Francisco de Bobadilla on 30 June 1502.

Now, how should one interpret Benitez Rojo's choice of a common
soldier for the protagonist of El mar de las lentejas? His purpose is not,
as one might think, given the time and place of the novel's publication,
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an attempt to democratize the arrival of the Spaniards in America, or to
show that the Spanish underclass was as much a victim as the indigenous
population. Ant6n Baptista, as I will show presently, is very much the
villain of the piece. Instead, what we see here is Benitez Rojo's adherence
to the historical novel as that genre was defined by the Marxist literary
critic Georg Lukacs in 1937. According to Lukacs, the historical novel is
a narrative which portrays individuals, for the most part average human
beings, who function as representatives of historical-social types, as they
undergo personal crises which coincide with the larger historical crisis
within which they find themselves. The idea is to put the contemporary
reader in touch with the past in order to arrive at a critical understanding
of the present.
Benitez Rojo begins his Columbus narrative in a very effective manner,
with a scene which emphasizes the destruction and degradation brought
on by the arrival of the Spaniards on Hispaniola. This occurs in Chapter
II of the novel, which is set toward the end of Ant6n Baptista's life and
opens with the description of a column of people making their way along
a jungle path. At its center, carried by four exhausted Indians and armed
with a crossbow, we see Ant6n Baptista. The rest of the procession is

made up of Indians: men, women (several of them pregnant), and
children, all of whom clearly belong to Ant6n. And among them stands
out a naked man who has been brutally tortured - his lips, ears, and nose

have been sliced off - and who is shown carrying two poles nailed
together in the shape of a cross, over which has, been draped a suit of
armor. This scene functions emblematically, as a powerful dramatization

of the encounter between Spaniard and Indian. The native population
finds itself degraded, with its leaders deposed, its women taken, its men
enslaved, killed, or tortured. The cross, instead of announcing the arrival
of Christian values, serves here as the bearer of death and destruction.
(Posse also plays with the cross, since he writes that Columbus brought
the cruz-horca to America, a cross which in a pinch could also serve as
a gallows from which to hang the uncooperative.) In a later, more explicit
passage, Ant6n is called "the Lord of sorrowful Indians, the Lord of Fear,
the Lord of iron and nightmares, the Lord of death".

In the portrayal of Ant6n Baptista I see an attempt to combine the socialhistorical type and the individual, though it must be said that the first of
the two is uppermost in Benitez Rojo's mind. The character we meet in

the novel's first scene is something of a caricature, someone who
represents all those members of the lowest stratum of Spanish society
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- the impoverished and illiterate swineherds from Extremadura - who
made their way to America smitten with gold fever and who, even if no
gold was to be found, suddenly acquired terrible power. Benitez Rojo
does not hide his contempt for such men, whom he describes as riff-raff,
on account of their false pride and counterfeit nobility. Only now and
then does he show Anton as a complex character with fears and desires,
as someone feeling remorse and love.
Columbus is a much less clearly delineated figure. We see him only a few

times, always from the outside, and as something of an eccentric, a
dreamer who can also be a schemer. While obsessed with his search for
India and Japan, with the thought that the Earthly Paradise lies just over
the horizon, he can also calculate what profits - first in the form of gold,
later in the form of Indian slaves - the new lands might be made to yield.
He is the man who can both speak of winning the Indians' souls and say
that they should be tortured if they fail to obey.

El mar de las lentejas is a novel about Spaniards, and the same is true
about the Columbus narrative it contains. If the author's sympathies lie
with the Indians, whom he sees as doomed, these serve primarily as
background characters. And while something is made of their courage
and their life of leisure amid a plentiful nature, we find no mention of
that commonplace of the time, the myth of the noble savage. The author's
interest lies, instead, with the economic role played by the Indians, as
purveyors of gold or as its substitute. In fact, the theme unifying the four
narratives of El mar de las lentejas is the economic motivation which
underlies the events narrated. Not religion, then, or personal glory, but
material gain is what drives Spaniards to explore and colonize America.
And this is something which Benitez Rojo sees as a calamity for Spain.
Gold brings nothing but anguish to Antbn Baptista (and ruin to the island
of Hispaniola).

Carpentier
I go on now to the second navel now, El arpa y la sombra, by Alejo
Carpentier, which was published in 1979, the same year as El mar de las
lentejas. Carpentier has explained that he was moved to write it by his
irritation on discovering that an attempt had been made in the nineteenth
century to canonize Christopher Columbus, to make him a saint of the
Catholic Church in time for the celebrations of 1892. Two popes, Pius IX

and Leo XIII, backed up by 850 bishops, had three times made an
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official request that Columbus be considered for beatification, the first
step leading to sainthood. Thus, Carpentier writes El arpa y la sombra in
order to demolish the myth of Columbus as the virtuous bringer of the
true faith to the American pagans, a myth which had been sponsored by

the European political right and which clearly did not square with
Carpentier's own Americanist and leftist political views.
El arpa y la sombra is divided into three sections. The first and the third,
bath quite short, concern the process of beatification and tell of how it

came to be set into motion and of its failure: The middle section,
narrated by Columbus himself, has the form of an interior monologue.
We follow Columbus's thoughts as he lies in his deathbed, waiting for
arrival of a confessor. Full of guilt and remorse, he has decided to tell all,
to reveal at last the truth of his own life and of his voyages across the
Atlantic, to tell "things that will cause scandal and confusion, will change
the evidence and uncover deceit". And the confessional mode turns out to
be an astute rhetorical strategy, since setting up Columbus as the author
of his own demythification has the effect of heightening the credibility
of the new version of events. Columbus's truth is, of course, Carpentier's
fiction, something the latter takes as his prerogative. He has. written,
specifically in connection with El arpa y la sombra, that he is a follower
of Aristotle, in believing that it is not the novelist's job to tell things as
they happened but as they should or might have happened.,
A good deal of Columbus's interior monologue goes over familiar ground,
retelling the recorded details of his life, both private and public. Thus we

are told of his long search for printed sources which would justify the
idea that he could reach Asia traveling toward the west, and of the
equally long search for a powerful sponsor. There are, as well, frequent
references to the streak of mysticism in his character, to those moments
of crisis when he heard the voice of God, to his belief in signs and omens
predicting that he was predestined for great things, that he would in fact

fulfill the prophecies of Isaiah, and to the conviction that his third
voyage had brought him to the gates of the Earthly Paradise. While
admitting his deficient mathematical and navigational skills, he gives a
detailed account of his sailing expeditions, which took him all over the

Mediterranean, along the cost of Africa as far as Guinea, and most
significantly to Iceland, the jumping-off point for the Vikings who made
their way first to Greenland and then to North America.
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Now, what interests us most tonight is that part of Columbus's confession
which supports Carpentier's critical project, in other words those events

in his life which show he was no saint. From the very beginning,
Columbus admits he is a sinner, saying that of the seven deadly sins only

sloth was unknown to him. Lust, in fact, seems to be a particular
weakness of his, to the point that he fathers an illegitimate child and
becomes the lover of queen Isabella. He confesses to having been a
charlatan all his life, a picaresque figure who climbed to the top on the
strength of his lying and conniving, a Genoese with allegiance to no
nation. (The insistence on Columbus's Genoese nationality, together with

the suggestion that he was of Jewish ancestry, must be interpreted, I

think, as Carpentier's way of needling the Spaniards, who claim
Columbus as one of their own.) And the persona he adopts throughout
is that of the carnival showman, someone who made his way around
Europe with his act, first in order to obtain the backing he needed and
then to justify what he had done in America.
However, the greatest source of remorse for Columbus is his materialism.
As he searches his conscience, he realizes that he was motivated by greed
(and by the desire for personal advancement). It was never his intention,

he admits, to bring Christianity to America. He had no interest in
converting or baptizing anyone; that was the task of those who would

follow. Gold was his god. When he crossed the Atlantic he wasn't
searching for the Promised Land but, instead, for the Golden Calf. He
went as a banker, not as an apostle. And it fills him with guilt that in his
diaries he wrote the word 'gold' more than two hundred times, and 'God'

a mere fourteen. Finally, when real gold was not be be found in
sufficient quantities on Hispaniola, his greed made him turn to the Indian
slave trade.

And how are the Indians portrayed in El arpa y la sombra? Carpentier,
like Benftez Rojo, shows them from the outside. There is no major Indian
character. Instead we see the Indians through the words of Columbus the
charlatan, who changes his view of them to suit his needs. At first he
considers them peaceful and simple people - after all, they believe that
the Spaniards have come down from heaven - who will make good sub-

jects for Ferdinand and Isabella. Later, and in the absence of any
evidence, he calls them cannibals, in order to justify their being sold
into slavery. And finally, after the uprisings on Hispaniola, they are
rebels against the crown, also to be enslaved. This evolving view of the

Indians, which goes from idealization to degradation, reflects the

97

destruction of their society and way of life, something Columbus seems
to regret only at the end of his life. For as he waits for the confessor, he
accuses himself of having been a false Christophoros. Instead of bearing

the word of the Gospels across the ocean, he came as the "Prince of
Calamities, Prince of Blood, Prince of Tears, Prince of Plagues - one of
the horsemen of the Apocalypse".

The Indian characters of El arpa y la sombra also serve as vehicles for
Carpentier's critique of Spanish society, a critique which at the same time

must be read as implicit praise for indigenous American values.
Columbus reports how the Indians he brought back to Spain from his
second voyage, soon to die of disease, reacted to what they saw all around

them: with repulsion and fear. Dieguito, the last survivor, explains that
he and his companions found European civilization to be false, cruel, and
violent. To them the Spaniards were filthy and evil=.smelling, and surely
wore so much clothing in order to hide sores and deformities. Their
churches they saw as a version of hell, on account of all the beggars and
cripples which congregated there. But Dieguito's strongest condemnation
is reserved for the indifference with which the rich regard the misery

and disease surrounding them. What we have here, of course,

is

Carpentier delivering a socialist critique of class society.

El arpa y la sombra delivers a negative verdict on Columbus in two
different ways. At the end of the novel, the request for his beatification
is turned down by the church authorities, the reasons being a common-

law marriage and slave trading. And at the end of his monologue,
Columbus passes judgment on himself, when he recalls that his ships
brought unknown diseases, greed and lust, the sword and the torch, and
chains.

Posse
The third novel I am going to discuss is Los perros .del paraiso by Abel

Posse, published in 1987. It is the most complex of the three and,
therefore, the most difficult to summarize. Like Carpentier's novel, it has
Columbus as its protagonist, but it is otherwise quite different. First of
all, Posse has chosen to tell the story of Columbus within a much wider
historical context, so that the reader sees him against the background of

the European transition from the Middle Ages to the Renaissance. He
gives a good deal of attention, in this regard, to the important changes
which took place in Spain in the second half of the fifteenth century, as
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a new political reality emerged as the result of the marriage of Ferdinand
of Aragon and Isabella of Castile. Posse is particularly interested in the
growth of Iberian imperialism. His narrative of Columbus's voyages is
thus preceded by a discussion of closely connected events: the conquest
of Granada, the unleashing of Torquemada and the Spanish Inquisition,
and the persecution of the Jews. Compared to the agressive Renaissance,

the Middle Ages turn out to be a time of peaceful slumber. And Posse
suggests that we are still living within the expansionist era, with its
emphasis on conquest, progress, and development, which began in the
fifteenth century.

(I think I should explain that my account of Los perros del paraiso,
centered on the novel's significance as a critique of history, necessarily
- and regrettably - fails to do justice to Posse's sense of humor, to his
way with the absurd and the grotesque. I have rarely read a work where
seriousness and irreverence mix so effectively.)
Los perros del paraiso tampers with history in a much more obvious way
than the other two novels. Indeed, it would be quite reasonable to discuss

it in terms of its affinity with magical realism and fantastic literature,
genres within the new Spanish American narrative which we tend to
associate with the work of writers such as Garcia Marquez, Carpentier,
and Borges. (It is interesting, incidentally, that Carpentier, in writing El
arpa y la sombra, does not indulge in the genre he practically invented.)
Posse's divergence from literary realism - that is to say, his implicit
questioning of la historia oficial - appears primarily in the form of
outrageous anachronisms and highly improbable incidents. But his novel
also criticizes historians explicitly, for taking the easy way out, for
failing to use their imagination in recovering the historical past. His
stated aim is to provide an alternative to the leaden prose of official
historians, 'delirious' historical fictions - the term 'delirious' comes from
Posse himself - which can be read as a poetic counter-history.
For example, Posse carries out his critique of Iberian economic, political,

and religious expansionism by means of anachronisms which set up a
comparison between Spain and Nazi Germany. There is talk of a New
Order in the Iberian Peninsula, and at court there is a society known as
the SS. As power reaches but from the center, it takes the shape of a
swastika, la svdstika del poder. Ferdinand and Isabella play around with
Nazi slogans as they contemplate the use of terror as an instrument of
policy against Moors and Jews. Columbus's crossing of the Atlantic is
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just as filled with anachronisms. The four voyages combine into one,
lasting ten years, from 1492 to 1502, so that Columbus can pass freely
from one command ship to another, from one moment in time to another
years away. On the way over to America they pass other ships, such as
the Mayflower and the Queen Mary. And there are a number of amusing
scenes involving the Aztecs and the Incas. It seems that, prior to 1492,
Aztec navigators had already explored the Antilles and the Sargasso Sea,
while the Incas had flown in their hot-air balloons. as far as Dusseldorf,
where they found the inhabitants pale and apparently quite unhappy.
This gives, of course, a new twist to the concept of the discovery.
As I have already mentioned, Los perros del paraiso is also a biography
of Columbus. Indeed, Posse covers the basic facts of his life, but this is

only a point of departure for a .portrayal which turns out to be rather
lopsided. It is lopsided because Posse emphasizes Columbus's mystical
bent at the expense of everything else. We notice this right away, during
Columbus's first appearance, described as the subversive presence of the
mutant, of the poet". What interests Posse - what is important, in other
words - is Columbus the seeker of the Earthly Paradise, and this becomes
the centerpiece of the narrative. In a remarkable reversal, for instance,
Posse shows Columbus actually being afraid of finding the riches of the
Orient, since it would mean that he had not reached his lifelong goal, the
Earthly Paradise. And once in America, he does not behave as a despoiler

of nature but as its protector, and as a sincere - if naive - enemy of
materialism. Convinced beyond any doubt that he is in Paradise,
Columbus forbids work, the wearing of clothing, and the practice of
religion, all of them now unnecessary. Caught up in a delirium all his.
own, then, he turns out to. be the strongest opponent of Iberian expansionism in America.

Now, the identification of America with the Earthly Paradise serves a
very important critical purpose, despite the fact that it comes to us
chiefly as the delusion of a madman or a dreamer. It recalls, first of all,
the utopian aspirations of those Europeans who, despairing of what they
saw as the evils of their own culture, dreamt of another place which
might be innocent and unspoiled. And in doing so, of course, it makes
the devastation of America by Europe all the more tragic. It creates a
ironic gap which Posse han fill with his amazing narrative, a counterhistory whose aim is to show how Columbus's imagined, prelapsarian
America collapsed back into history.
,
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Like Garcia Marquez' Macondo, Posse's Earthly Paradise is a metaphor,
a poetic microcosm which succinctly recapitulates the history of Spanish
America. The return to the state of nature does not last long. Columbus's
dreamy edicts are soon subverted by the ambitions of his companions, as

greed, competitiveness, and power-seeking reassert themselves. The
Genoese, described as agents of multinational corporations, alarmed at

Columbus's zero-growth policies and the absence of marketing opportunities, scheme for the return of commerce. The first military coup
d'etat takes place, organized by a colonel, naturally. Erotic freedom is
replaced by organized prostitution. The church decrees that the Indians
aren't angels after all, and the slave trade is initiated. The exploitation of
natural resources begins, and manufactured goods arrive from abroad.
The United Fruit Company, Philips, and Thomas Cook, among others,
open branch offices in Paradise. King Ferdinand, angered by the fact
that Columbus has rendered America unexploitable, sends Francisco de
Bobadilla over with orders to arrest him and bring him back in chains.
And so, with Columbus's departure, the novel closes and the reader is
brought back to the realm of la historia oficial, though all the more alert
after having undergone Abel Posse's tour de force.

We have seen tonight, in three different novels, three very different
images of Columbus: the entrepreneur, the rogue, and the dreamer. None
of them quite fits the Columbus put together by professional historians,

the man we find, for example, in Columbus (1991), the first-rate
biography by Felipe Fernandez-Armesto. This is quite right, I. think,
since it is in the gaps and contradictions and repetitions created by such
dissonant versions of a powerful cultural icon that the Spanish American
past is being reviewed. It would be unfortunate, and boring, and false,
if it all made sense.
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Identidad Cultural de Latino America en el contexto
del V Centenario*
Abel Posse

Inleiding bij de lezing van Posse door Jacqueline Hulst**
Abel Posse is in Nederland bekend als de schrijver van het boek De
Honden van het Paradijs. Dit boek maakt deel uit van een trilogie
over, wat we hier in Europa wel noemen, de ontdekking van Amerika.

Het is een zeer origineel verhaal vol anachronismen waarin op een
onorthodoxe .manier met de geschiedenis wordt omgesprongen. Het is

daarmee een uiting van een bepaalde visie waarover Posse bij een
vorig bezoek aan Nederland (december 1989), in het Utrechts Nieuwsblad het volgende heeft gezegd:
Het is niet mijn bedoeling om een historische roman to schrijven. Het
anachronisme is een literair mechanisme waarmee ik de lezer dwing
zich to realiseren dat alles wat vroeger gebeurd is op dit ogemblik nog
steeds gebeurt in Latijns Amerika. Het ruilen van waardeloze spiegeltjes en kralen bijvoorbeeld tegen onze rijkdommen als panels en goud

symboliseert het hele economische heden en verleden van Latijns
Amerika.

De Honden van het Paradijs wil een weerwoord zijn op de officiele
geschiedenis, de geschiedenis van de veroveraars. Posse heeft hierover
gezegd:

Er zit nets anders op, dan zo'n alternatieve geschiedenis to schrijven.
Om to beginnen is de versie van de Amerikaanse mens zelf vernietigd.
De bestaande boeken werden verbrand en het was de Indianen verbo-

den to schrijven over hun verleden. De geschiedenis van Latijns
Amerika werd geschreven door de soldaten. Vervolgens kwamen de
geestelijken en daarna de ambtenaren van het rijk. Drie soorten overwinnaars: de soldaat, de geestelijke en de ambtenaar. Dan is het dus
per definitie een partijdige geschiedenis.

Deze twee invalshoeken: het tegenwicht willen bieden tegen de officiele geschiedenis en het doorbreken van het lineair tijdsbesef, zijn de
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thema's die vanavond onder andere aan de orde zullen komen in deze
lezing over de culturele identiteit van Latijns Amerika.

Abel Posse

Om to beginnen wil ik graag de Universiteit van Utrecht bedanken
voor de uitnodiging hier vanavond to spreken. Ik ben daar zeer dankbaar voor, to meer omdat deze stad in zekere zin verbonden is met de
geschiedenis van Latijns Amerika.

Wat we dit jaar herdenken met het `500-jarig bestaan van Latijns
Amerika' is heel wat meer dan alleen maar een historisch feit dat in
het verleden van Spanje en Latijns Amerika heeft plaatsgevonden.
Integendeel: het betreft een feit dat voor heel Europa van enorme
betekenis was. In 1492 verloor de wereld haar eurocentrische karakter.

Vanaf dat moment ontstond er een mondiaal wereldbeeld en zowel
tastbaar als metafysisch ontstond er een heel andere werkelijkheid.
Daarom is het moeilijk to begrijpen dat de herdenking van de gebeurtenissen in 1492 hier worden gezien als een zuiver Spaanse aangelegen-

heid, iets dat alleen met Spanje en Latijns Amerika to maken heeft.
Het is een thema dat Europa ook sterk zou moeten aanspreken, want
datgene wat in 1492 gebeurde, gebeurt in zekere zin op dit moment
nog steeds.

We leven nog steeds in een eurocentrische wereld. We hebben nog
steeds een,wereldbeeld dat beschouwd wordt als het enige ware. We
zijn nog steeds monotheisten. Onder monotheisme versta ik de
arrogantie om to veronderstellen dat wij beschikken over de enige en
ware god. In feite zijn wij als monotheisten de ware barbaren in de
geschiedenis van de wereld. En dat terwijl we er steeds van uit gingen
dat Europa een eiland van beschaving was in een woelige, barbaarse
zee. We zijn nog steeds van mening dat wij aan Deng Xiao Ping
kunnen vertellen wanner hij de economie moet openstellen. Vol
enthousiasme herstellen we de democratie in Koeweit. En dat is nu de
tragische vergissing van Europa; een vergissing die inherent is aan ons
eurocentrische wereldbeeld. Vanaf 1492 tot 1992 is Europa zichzelf
steeds blijven beschouwen als het middelpunt van de wereld.

De misdaad van. Spanje in 1492 is geweest dat ze ' niet in staat is
geweest om de ander to herkennen en to erkennen. Sartre heeft ooit
gezegd dat minachting de essentie van het fascisme is. Die minachting
was in 1492 overduidelijk. De mannen die in 1492. voet aan wal zetten
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in Latijns Amerika ontdekten dat daar complexe samenlevingen
bestonden die met recht beschavingen genoemd konden worden.

Het werkelijke moment van de ontdekking heeft maar heel even geduurd. Vrijwel onmiddellijk daarna werd ze gevolgd door het tijdperk
van de minachting. Het moment van de ontdekking was oprecht. Dat
was het moment dat Columbus in contact kwam met de inheemse bevolking. Hij zag ze naakt rondlopen en sprak zijn oprechte bewondering uit voor hun lichaam. Hij was er zeker van dat hij zich dicht bij
het aardse paradijs bevond. De Spanjaarden kwamen daar aan als
vuile, stinkende beesten, totaal verwaarloosd en met rotte tanden. Ook
de schepen stonken verschrikkelijk. Er werd gezegd dat de stank van
de schepen zo intens was dat de inheemse bevolking al wist dat er een
schip aankwam voor het aan de horizon to zien was. Om over de morele stank maar to zwijgen.

Die mannen waren eigenlijk in hun wezen verminkt door Spanje en
door de Europese beschaving. Ze werden aangevoerd door tien of
twaalf edelen en een avonturier. Voor de rest waren het zwakke, zieke
wezens, zowel geestelijk als lichamelijk. De Taino's, een van de Indianenvolken uit het Caraibisch gebied, wasten zich driemaal per dag en
zwommen in zee. Columbus stond versteld: deze Indianen hadden
prachtig, lang haar en totaal geen kwabbige buiken. Ze aten veel fruit
en vis. Spanjaarden hielden het liever op varkenspoten en stamppotten.
Zo lagen de zaken.

Columbus was een erotomaan en een avonturier. Hij was een food die
deed alsof hij katholiek was omdat dat mode was. Hij was bovendien
een grote snob. Aan de koning vroeg hij in ruil voor zijn tochten het
recht sporen to dragen en een paard to berijden, als teken van adel.
Dat was voor hem de bekroning op zijn werk.
Hij was een buitengewone zeevaarder, zeer capabel. Hij meende, zoals
zovelen, dat hij een dichter was. Als dichter zag hij de Indianen en hij
beschreef ze met oprechte bewondering. Hij zag ze naakt en hij vond
het prachtige, paradijselijke wezens.
Hij had het geluk dat hij in het Caraibisch gebied terrecht kwam. Dat
heeft de mooiste en de geiukkigste stranden van Amerika. (Niet voor
niets brengen nog steeds alle zakenlieden van de wereld daar het liefst
hun vakantie door!) Hij stond versteld van de kleuren van de vissen en
zei dat het net vogels waren die onder water vlogen. Hij stond versteld
van het lichamelijk schoon dat hij zag. En het meest verbazingwekkende was wel, dat hij merkte dat het goede mensen waren. Bij het

zien van de lichamen van de naakte vrouwen (dat zag je in Europa
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alleen maar in een bordeel), was zijn grootste verbazing van theologische aard. Hij schreef in zijn dagboek - of liever gezegd, hij
verzoekt Bartolome de Las Casas om dat to noteren - dat het -verbazingwekkend was dat deze mensen hun naasten beminden als zichzelf.

Dat was wat hij in Europa had horen prediken maar nog nooit had
zien gebeuren.

Ik kan hier, gezien de beperkte tijd, niet al to lang op ingaan, maar
samenvattend kan ik stellen dat Columbus een kort moment had van
ontdekking. Een kort, zalig moment waarin hij werkelijk zag dat hij
iets had gevonden waarvan hij zich niet had kunnen voorstellen dat het
uberhaupt bestond.
Onmiddelijk daarna begint bij Columbus zelf het proves van 'bedekking' van Lati jns Amerika. Hij weigert wat hij ziet to erkennen, omdat

dat niet in het belang van de Spaanse kroon was. Op dat moment
maakt Columbus zichzelf ondergeschikt aan de motieven van het
imperium en de geldingsdrang van de kroon, en is het afgelopen met
zijn oprechte visie.
Ik zal een vergelijkbaar geval schetsen. De jonge soldaat Bernal Diaz
de Castillo, die samen met Cortes bij de Mexicaanse stad Tenochtitlan
aankwam, beschrijft in een boek (een van de beste boeken over die
periode), zijn enorme verbazing toen hij aan het hof van Montezuma
kwam en zag hoe verfijnd en beschaafd het er daar aan toe ging. De
manier waarop de keizer zich gedroeg, wat voor spijzen er geserveerd
werden, het protocol, de manier waarop de mensen met elkaar omgingen, de respectvolle manier waarop de heerser bejegend werd. Hij beschrijft hoe het marktplein van Tenochtitlan eruit zag en wat er allemaal verkocht werd: juwelen, veren en kostbare huiden. Hij begreep
dat 'in die stad de basisbestanddelen voor een echte beschaving aanwezig waren, namelijk wetenschappelijke kennis, druk handelsverkeer en
een religieuze orde. Ook in het geval van Diaz de Castillo zien we een
oprechte ontdekking van Amerika.

Het derde geval dat ik wil noemen is dat van een soldaat die met
Pizarro meekwam naar Peru. Deze beschrijft dat er op drie-, vierduizend meter hoogte wegen lopen van dezelfe kwaliteit als die .in
Europa, maar dan in het Europa ten ti jde van de Romeinen, niet het
Europa van zijn ti jd. Hij verbaast zich over de beschaving die hi j
aantreft, en niet alleen vanwege de prachtige gebouwen die de Inca's
op duizelingwekkende hoogte hadden gebouwd: het is ook de eerste
verbaasde reactie van een Europeaan die in contact komt met wat we
nu een sociaal stelsel zouden noemen. Deze zogenaamde barbaren be-
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schermden alle leden van hun volk vanaf hun geboorte tot aan hun
flood. Zo waren er speciale landerijen die bewerkt werden zodat
kinderen en weduwen geen honger zouden lijden.

Het moment van ontdekking bij deze drie personen is kort en oprecht.
Ze zijn vol bewondering over wat ze zien, of het nu de lichamelijke of
de organisatorische kant van de inheemse beschavingen betrof. Maar
het imperium, het Spaanse rijk, kon dit gevoel van ontdekking niet
tolereren. Dat verklaart waarom nu in 1992 de Spanjaarden de festivi-

teiten rond deze `ontdekking' organiseren alsof het de wereldkampioenschappen voetbal betreft. Het moment van ontdekking werd onmiddellijk weggevaagd door imperialistische, monotheistische, eurocentristische beweegredenen. De ontdekking wordt vervangen door de
'bedekking', de versluiering van Latijns Amerika, en dat is beslist geen
reden tot feestvreugde.
Het Amerika voor Columbus kende natuurlijk ook problemen zoals die
bij alle groepen mensen en samenlevingen voorkomen. Maar het continent heeft niets gedaan om de enorme volkerenmoord en minachting to
verdienen die het sindsdien heeft moeten ondergaan. Europa is zich

pas weer gaan interesseren voor Latijns Amerika in de negentiende
eeuw; de oorspronkelijke beschavingen lieten iedereen koud. De
eigenheid van Latijns Amerika is volledig verloren gegaan in een lange
periode van koloniale overheersing die alles weggevaagd heeft.
Spanje en Europa zijn er niet in geslaagd ook maar iets to redden van
de oorspronkelijke beschavingen: noch van hun technologische kennis,

noch van hun sociale stelsels, noch van hun visie op het leven en de
goden. De ware vernietiging was niet de genocide - de Spanjaarden
hebben zich nooit schuldig gemaakt aan massamoord behalve bij mili-

tair treffen, hetgeen niet vaak voorkwam - maar de theocide: de
moord op de goden die door de inheemse volken vereerd werden.
Hierdoor werd hun cultuur getroffen door een dodelijke ziekte. De
pre-Colombiaanse beschavingen zijn met een klap weggevaagd, niet
zozeer omdat de bevolking werd uitgeroeid, maar omdat hun manier
van leven, hun wereldbeeld is vernietigd. De kern van het probleem
was de vernietiging van onze cultuur. En sedert dat moment is ons
continent een onvolwassen, onderontwikkeld, ziekelijk werelddeel. In
1992 is ons hele continent volledig gericht op Spanje en Europa. En
tegelijkertijd zijn we ons er maar al to goed van bewust dat we het
produkt zijn van de theocide, dat de basis van onze huidige samenleving die enorme misdaad jegens ons is geweest.
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De Spanjaarden die naar Latijns Amerika kwamen, kwamen om vrij to
zijn. De vrouwen die ze zagen waren het echte goud van Amerika. De

geschiedenis van Latijns Amerika zou je kunnen zien als een lange,
doorlopende verkrachting. Hoewel dat op het eerste gezicht beledigend
lijkt voor de Spanjaarden, kan het tegelijkertijd in zekere zin als een
compliment worden opgevat. De Nederlandse kolonisten bijvoorbeeld,

of de Engelse kolonisten in Afrika in Azie, of de Fransen in NoordAfrika voelden een enorme minachting voor het lichaam en de ziel van
de volken die ze koloniseerden. Een jonge Engelse luitenant in het
Kameroen of Kenia van 1890, of het India van 1915, zou tegenover de
andere officieren in de slaapvertrekken op de kazernes nooit bekennen
dat hij verliefd was op een inheemse vrouw. Als ze met inheemse
vrouwen sliepen dan deden ze dat stiekem, omdat ze zich daarvoor
geneerden. Ze wilden niet dat hun medesoldaten daar achter kwamen,
en de koningin al helemaal niet. Het werd eerder beschouwd als een
bestialiteit dan als een seksuele, intieme relatie. Het klinkt vreselijk,
maar wat ik hier vertel is de waarheid. Tot enkele jaren geleden was
dit in de kolonien de normale gang van zaken. En het was natuurlijk
helemaal onvoorstelbaar dat de kolonisten terug zouden gaan naar
Londen met aan hun arm een inheemse vrouw. Cortes daarentegen
vertoonde zich in het openbaar met Dona Mariana. Zij geeft hem
adviezen en heeft het recht om bevelen uit to delen aan de officieren
van lagere rang. Ze hebben samen een zoon, Martin. Als Cortes voelt
dat zijn laatste dagen zijn geteld, gaat hij naar Sevilla en bezoekt daar

een notaris. En ook al had hij kinderen uit een huwelijk met een
vrouw van adelijke geboorte (hij was met een Spaanse edelvrouw
getrouwd toen hij terugkwam uit Mexico), toch wilde hij het kind van
hem en de Indiaanse Mariana erkennen. In de barbaarse Europese samenleving van de zestiende eeuw was de handelwijze van de Spanjaarden, die het lichaam van de Indiaanse vrouwen niet minachtten en zich
in het openbaar met hen vertoonden, toch wel revolutionair to noemen.
Er ontstonden veel gemengde huwelijken tussen inheemse vrouwen en
de eerste generatie veroveraars. Die vreemde scheiding van de waardering voor het lichaam enerzijds en de minachting van de geest anderzijds heeft er toe geleid dat er een soort mengvorm ontstond van twee.
culturen. Alle mensen die door . het wapengeweld en besmettelijke

ziekten gedood werden, werden weer aangevuld als gevolg van de
erotische driften van de Spanjaarden. Pater Bartolome de Las Casas
vertelt dat er in Paraguay geestelijken waren die er veertig tot vijftig
concubines op na hielden. Hoeveel zou een echte Don Juan er wel niet
gehad hebben, als dat echt het geval was?
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De Engelsen (want ik wil het hier maar liever niet over de Nederlanders hebben) hebben niet op een vergelijkbare manier voor een nageslacht gezorgd van inheentse kinderen. En de kinderen die ze kregen,
wensten ze niet to erkennen. Geen enkel ander imperialistisch volk,
geen enkele imperialistische actie, heeft zo'n smeltkroes van rassen
veroorzaakt. De ongebreidelde wellust van de Spanjaarden is misschien
hun manier geweest om zich to redden tegen het overwicht van het
koude noorden. Het is misschien wel een beetje gewaagd om dat hier
to stellen, maar ik kan me daar wel in vinden. Ik zal altijd de mediterrane waarden blijven verdedigen binnen de algemene culturele identiteit van Europa.
Zo zag de situatie er in het verleden uit. Heidegger heeft al gezegd dat

je niet terug moet gaan naar het verleden om je erop to wreken.
Spanje beschuldigen of proberen het Incarijk opnieuw leven in to
blazen heeft geen enkele zin. Dat zou zoiets zijn als in Spanje het
franquisme weer verheerlijken. Maar de radicale breuk die is ontstaan
bij de verovering van de kolonien bestaat nog steeds. Ik zou wat er in
1492 gebeurd is willen vergelijken met wat ook wel The Big Bang'
genoemd wordt: het essentiele moment waarop natuurwetten zijn ontstaan die voortaan altijd blijven gelden. Aan de hand van dit
voorbeeld zult u kunnen begrijpen dat wanneer wij het hebben over
1492, we dat niet zien als een esthetisch feit of iets dat alleen tot het
verleden behoort. Wij als Latijns Amerikaanse schrijvers grijpen niet
terug op het verleden om esthetische redenen zoals bijvoorbeeld Sir
Walter Scott dat deed. We gaan niet terug naar dat verleden; we wor-

den naar dat verleden toegezogen als naar een zwart gat. Want de
breuk met het verleden die toen heeft plaatsgevonden, ervaren we in
Latijns Amerika nog iedere dag. Alle schrijvers hebben een sterke behoefte om terug to gaan naar dat verleden, juist omdat in dat verleden
de sleutel voor onze toekomst gevonden kan worden. Als we vanaf een
afstand naar Latijns Anierika kijken, zien we de kenmerken van een
bepaalde overkoepelende cultuur, van een eigen identiteit. Het is een
continent dat bestaat uit rijke landen die een armoedig bestaan lijden.
En dat terwijl er echte wereldmachten liggen, zoals Brazilie. En toch is
ons levenspeil absoluut niet in overeenstemming met onze materiele
mogelijkheden. We zijn Latijns Amerikanen en we willen nobit onze
identiteit opgeven, onze manier van praten, onze erotiek, onze muziek
... We willen onze culturele identiteit bewaren en tegelijkertijd zoeken
naar nieuwe politieke mogelijkheden om een beter leven op to bouwen
dan we tot nu toe gehad hebben.
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Voor ons is 1492 een moment van overdenking en overpeinzing. Sinds
de tijden van Simon Bolivar en Generaal San Martin in de negentiende

eeuw, is er nog nooit zo'n sterke wil geweest om onze cultuur, onze
Europees-Amerikaanse identiteit to vatten in een politiek systeem dat

ons recht doet en dat meer is dan het regelrecht overnemen van
vreemde waarden. Latijns Amerika heeft veel een waardevolle identiteit, en voor het eerst wordt men zich ervan bewust dat we die identiteit vast moeten houden tijdens de moderniseringsprocessen. Zowel

de cultuurdragers als het gewone volk dwingen de politici op dit
moment om zich daar rekenschap van to geven.

We staan aan de vooravond van een nieuwe eeuw die ons dwingt om to
komen tot een nieuw cultuurbesef. Wij als Latijns Amerikanen moeten
vechten voor een vorm die onze cultuur recht doet zonder de noodzakelijke veranderingen of to wijzen. Voor u in het ontwikkelde West-

Europa geldt dat u leeft in een industriele samenleving waarin nu
langzamerhand duidelijk wordt dat hetgeen een overwinning leek,
vanuit menselijk oogpunt een nederlaag is. Immers, de aarde, de
moeder die ons allen voedt, wordt met voeten getreden. Het grote
industriele apparaat van het Westen toont maar al to duidelijk aan dat
wat er geproduceerd wordt geen cultuur is maar een aantal zeer gevaarlijke subculturen.

De negentiende eeuw was het tijdperk van de zuivere politiek, de
strijd om de macht, die nog voor een groot deel de twintigste eeuw
bepaald heeft. De twintigste eeuw is de belichaming gebleken van het
ongeremde kapitalisme, dat een eenzijdig economische visie van de
werkelijkheid heeft opgeleverd. Hierdoor zijn de mogelijkheden tot
zelfverwezenlij king van de westerse mens vrijwel tot nul gereduceerd,
en leidt het Westen aan culturele bloedarmoede.
Het betreft twee kanten van dezelfde medaille: Nodrd en Zuid staan
voor dezelfde uitdaging. Op ons allen rust nu de task om de massale
vernietiging van de cultuur. een halt toe to roepen.
*

De hier opgenomen tekst vormt een Nederlandse bewerking van de
gesproken lezing van Posse.

Jacqueline Hulst heeft de Nederlandse vertaling van het boek De
honden van het Paradijs verzorgd.
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