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Al.[ËL Lincocheoll heeft er
.zin in. Enthousiast vertelt hij da! er nog wel de
nodige problemen te
overwínnen zijn, maar
met wat geld uit Duitsland ial er binnenkort è1n molen worden gebouwd,
die door middel van waterkracht energie zal leveren voor het malen van
Éoren. "Dat betekent dat de boeren
hier direct hun tarwe kunnen laten
malen," zegt hij, en hij neemt een
flinke teus uit ziin glas chicha, een
soort ciderf te drinten met vele scheppen suiker en wat meel' "Immers,"
vervolst hii, "nu moeten ze met hun
ossewigení wel 35 kilometer lang
door de modder ploeteren om de oogst
weg te brengen, en als h.et heeft geregend is dat geen Pretje."
is Y"pl:1"-,'ldi1T
Mapuche-indi
Daniël j?,
Daniër
:1, L?ï
terboer. Hij wbont in Ranintulelfu,
.eensehucht tussenfwee meren ln net
midàenzuiden van Chili' Het landschap is van eeri adembenemende
schoànheid.De zon schittert in de verte op besneeuwde bergÍoPPen. Niet
ver van de olek waar Dani'ël v'roont
vergaDen Europese en Amerikaanse
rugZaï<toeristenzich aan de vergezichten: het ene meer biedt een nog moorer nersoectiefdan het andere en op de
r"àtt" ki"""lstranden kun je gemakkelijk op je brandertje een kop koffie
zetten. Maar waar de toerlsten Komen, houdt:ook het asfalt op en begin- ,
nen de karresporen.
..,1
Het terrein waar de indianen wo;'. nen is zo heuvelachtig,dat grootschalige landbouw onmogelijk is en de Maliiken er dan ook veroordeelo
Duches
'tot
een kárie en marginaal bestaan'De
Mapuche-ináianen,èen paar hond.erdduizend in getal, ziin dé belangrijkste inheemse beiolkingsgroep van Chili' Anders dan in het geval van alle andere
groepen indianen in Latijns-Amerika luk[e nei de Spaanseveroveraarsvan de zestiende en zèventiendeeeuw maar niet om
de Maouches er geheel onder te krijgen'
Weliswaar werdèn zeer veel indianen in
noord- en centraal Chili als slaven tewerksesteld in de goudmiinen, en moesten zrJ
ïi.h l"t"t delureedheden van de grootgrondbezitters laten welgevallen, in het
Zuiden van Chili, ten zuiden van de BioBio rivier, bleven de Mapuchêsheer en
meester in hurt eigen gebied
De kunst van het paardrijden hadden z4
van de koloniale indringers afgekekenen
mede dank zij dezebedrevenheid werden
nieuwe Spaansenederzettingen ten zulden van dê gio-giorivier met de regelmaat
van de klok met de grond gelijk ge'.]aakt'
wiS-

naapuin"-ittdianen zijn niet meeÍ zo gestel'dc
.,,{
::
Todas las Tierras

stroDdasdraagt en zo niet, dan benje arm
of Mapuche-indiaan. "Het had dan ook
best eËn beetje een revolutionaire betekenis," zegt Quilaman, "als je op al die congressen-de Mapuches in hun poncho's
politici zag zitten."
naast de
--i"i
--inin"n*ertiitgsnerband
van in'
heemsevolken kreeglals SpeciaalC-gryilé
van InheemseVolken (CEPI)een otÏlcrele
status en'werd een orgaan waarln tlen
leden van de regering en dertien vertesenwoordigers ván inheemse volken zitiine hebben.tHetbegon aan de tijdrovende ïtus een wet voor te bereiden, die de
rechten van de inheemsevolken moet garanderen, een wet die in de wandelgangen de Ley Indigena (InheemseWet) wordt
senoemd.
"Het belangvan de wet," aldus Camilo
Quilaman, "tigt in het feit dat de volken
n'u zelf, via hlun vertegenwoordigers,in
een regeringsorgaanparticiperen en in de

ding van de Consejode
(Raàdvan al het Land)' Deze raad neemt
ïS8f , t"t -onaftrankelijkheid
iaar waarin de Mapuche-indiaop moesten
nen hun
geven, als uitgangspunt en streefi naar
Ë"n uottn vanluónomie voor de Mapuihes. Ledenvan de Consejohebben in-de :'Ê5
afgelopentijd regèlmatigstukken land.be- ::
zeï, of, in hun eigen woorclen, stu,KKen .-:
-.:^
land teruweroverá met als gevolg dat er
op dit móment zo'n honderdtwintig prolopen'
tegen Consejo-leden
cèssen
TerwijËan de gevelvan het kantoortje
de onaíhanketijkeMapuche-viagwappert'
kiest Manuel SantanderWerken' publlclteitsmedewerker van de Consejo, zijn
woorden zorgvuldig. "Ais idee I'inden wU
àe Ley Indifena ook positief :tCt lt!
"wanneet da'.betekentdat
bedacirtzaam.
de fundamentele rechten van de Mapuches wor<.Lenerkend, maar Ce \t'et gaat
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De kunst van het paardrijden hadden zij
van de koloniale indringers afgekekenen
mede dank zlj dezebedrevenheidwerden
nieuwe Spaansenederzettingen ten zuiden van de,Bio-Biorivier met de regelmaat
van de klok met de grond gelijk gemaakt.
De Mapuchesin het zuiden van Chili wisten zq hun eigen onafhankelijkheid te bewaren, totdat in 1881 ook voor hen het
doek viel. Ook zij zouden nu voortaan de
zelfde weg moeten gaan als.hun lotgenoten in de rest van Latijns-Amerika: een
marginaal bestaan als keuterboer op het
platteland, met honger en armoede als
dagelijkse metgezel, of een leven als
straathandelaar, bakkersknecht, dienstmeisje of prostituée in de grote steden,
met discriminatie en minachting als vaste
bijkomstigheid.
Extra moeilijk was de periode-Pinochet
voor de Mapubhes. De landbouwhervorping, ingezet in de jaren zestig en met
kracht ter hand genomen in de periodeAllende (7970-79731,werd teruggedraaid
tijdens de dictatuur van Augusto Pinochet, de generaal die drie jaar geleden als
staatshoofd aftrad, maar als opperbevelhebber van het leger nog altijd veel macht
heeft in het Chili van vandaag.
"Pinochet wilde de eigendomsrechten
regelen," zegt Camilo Quilaman, een be.
kend Mapuche-leideren lid van CEPI{Speciaal Comité van Inheemse Volken), een
onlangs gecreëerd orgaan waarin zowel
leden van de regering als vertegenwoordigers van alle oorspronkelijke Chileense
volken zitting hebben, en hij vervolgt:
"daardoor ontstond er veel onrust onder
de Mapuches,je kunt rustig van een crisis
spreken. Hoe kan een Mapuche-boer,die
generaties lang op zijn stukje land geboerd heeft, plotseling eigendomspapieren te voorschijn toveren?"
Uit de protestacties, die volgden op de
plannen van de regering-Pinochet,kwam
na jaren van organiseren,discussièrenen
vergaderen een samenwerkingsverband
tot stand van diyerse groepen,niet alleen
van de Mapucheiindianen,.maar'ook van
bii voorbeeld de Rapa Nui van Paaseiland
en de Aymara-indianen uit het .noorden
van Chili. Het proces waarin dit samentot stand kwam, liep qnwerkingsverbaiid
-parallel
geveer
met het voorzichtige deírocratiseringsprocesin de Chileensepolitiek aan het einde van de jaren tachtig.

randeren, een wet die in de wandelgangen de Ley Indigena (InheemseWet) wordt
genoemd.
"Het belang van de wet," aldus CamilÓ
Quilaman, "ligt in het feit dat de volken
nu zelf, via hun vertegenwoordigers,in
een regeringsorgaanParticiperen en in de
tweede plaats kunnen de volken gaan rekenen op de hulp en het advies van een
offrciële instantie, zonder dat ze die nu
direct hoeven te gaan wantrouwen."
Het was de bedoeling dat de wet in
oktober vorigjaar door het Chileenseparlement geloodst zou worden, maar dat is
nog niet gebeurd. Camilo Quilania.l gelooft wat dat betreft niet i{r kwade opzet,
het is een nogal complexe materie, zegt
hij. Radicaaltegerigesteldaan de houding
van samenwerking en verzoening en de
politiek van integratie, zoals verwoord
door mensen als Quilaman, staat de hou-

teitsmedewerker van de Consejo, zijn
woorden zorgvuldig. "Als idee vinden wij
de Ley Indigena ook positief," zegt hij
bedachtzaarn,"wanneer dat betekent dat
de fundamentele rechten van de Mapuches worden erkend, maar de wet gaat
lang niet ver genoeg,hij staat geen eigen
ontwikkeling toe van het volk, de armoede zal blijven. Wij verloren in 1881 de
controle over ons eigen volk. Wij willen
nu een herwaardering van ons eigen lvlapuche-volk,van onze eigenwaarden, onze
eigen filosof,te, onze eigen religiositeit.
Wij willen een dekolonisatie van ons eigen volk en streven naar een vorm van
zelfbeschikking."
Het woord onafhankelijkheid valt niel
tijdens hèt interview, maar de eigen lvÍapuche-vlagis volgensWerken erg belantrijk: "De vlag is een symbool,een uitdru.<king van onze eigenheid.De Mapuche'

ENSLEIDDENwij een leven zqnder coupons.Het
was een vriendelijk leven, rustig, misschienwat
slaperig,toegegeven,maar alsje slaapt,mis je
niet watjou in het wakende leven als onmisbaar wordt aangePr€zen.
In de Verenlgáè Staten, waar volgen-shet cliché tijd en
eeld heftig met elkaar overhoop liggen, is de coupon
I
Terwiil de hosáven
éven sterÈinseburserd alshet volkslied. Terwijl
nire ons
nnc de tijdelijké
tiápliiká woning
wonins toonde
toonde.
ik op-dekeuoo de keuzagík
, zas
pita
kentafel eertstapel kranten en folders l-iggen.Ik dacht
dat onze voorgangersvergeten waren de rommel w-egte
gooien.Toen ik de papiermassawilde dumpen' slaakte
kreet van oritzètting. "Die dingen zijn duizendjes
Zii
""n En ze introduceerdeons in de wereld van de.
w-aard!"
coupon;Ik begreeper weinig van, behalve dat het om
Mici<eyMousà-geldging. De uitvinder van de zelfirerzonnen wáardepap-ierenmoet een of andere directeur zijn '
die als iongeïie in ae heilige overtuiging verkeerde dat
il;;;;ï"'ki't-t"tgàtt"lt""","nbetov"erd"eprinsschool.
Al gauw merkten we dat het nepgeldeen beperkte '
toopiíja naa. Kwamen we een schitterendeaanbieding
àie net afgelopen. Wat hadden we een
iásË"-J""ï"t
spiit! Verder steldede desbetreffendewinkel zelf vast tot
hbó laag de waarde van een produkt werd teruggebracht
en bovendien om welk produkt het ging' Ook al hadje
het niet meteen nodig,je draaide toch evenje hoofd om
Op.1 december 1989 besloot het samen- als ie erlangsliep. Kortom, het couponsysteelrlis onaanvrerkingsverband de kandidatuur te steu- trei<keliik àn fiustrerend omdat je er telkens net naast
zit. En tègeljkertijd zaait het twijfel over de net gemiste
nen van Patricio Aylwin, op dat moment
presidentskandidaatvan de Concertación kans, zodat áe zwakke ziel in verzoeking komt, zozeet
Democratica, het verbond van centrum- dat vroeg oflaat de verslaving toeslaat.Is het niet heerliik om tót de prijswinnaarste horen?Stemdusje kooplinks en centrum-rechts in de politiek dat
af op waf vtickey Mousevoorschrijft.
eêdrag
de terugkeer naar een democràtisch Chili
- periareek de totale uitgifte van fopspeengeldzo dik
is
christenDe
wês;
het
voorbereidefl
aan
democraat Aylwin, die op zijn beurt be- als een telefoonboek.Het kost uren om dubbeltjesen
loofde zich te zullen inzetten voor de rech" kwarties uit te sparen,maar we hebben in ieder geval de
ten van de inheemse volken, Zoals ver- bevreáiging dat wii het kapitalisme in onze zak hebben
woord door het samenwerkingsverband, en niet àndérsom.Dat betekent dat er kilo's geestelijke
energiewordt gestokenin het uit kranten knippen van
werd op 10 maart 1990 als president van
en stripjes,en het vergelijken van prijzen die zo
hoekjes
politici
in
"Er
lopen
geinstalleerd.
Chili
freouent wisselendat ie een dagtaak hebt om er achter te
Santiago rond," zegt Camilo Quilaman
glimlachend, die knarsetandendbeweren komen waar je op weli<edag het besteje brood kunt halen. De pensen knippen zich een ongeluk.
áat Aylwin president is geworden dankzij
Èen sportwinkel irield uitverkoop. Tennisracketsvloindianen."
de
van
steun
de extra
Ik griste
Een ogenschijnlijk oppervlakkige op- sen uoo-tde helft van de prijs weg. 'Nu of nooit!'
bang
dat de
afrekenen,
snel
wilde
en
bak
een
uit
Ër
een
in
een
uurtje
maar
wie
maar
merking,
de
volle
en
alsnog
bedenken
zou
zich
je
winkeleigenaar
in Chili
Santiagó rondloopt weet dat
prijs ging berekenen'
alleen-maar meetelt als je een pak met

Cou

PatricioAylwin

"Hallo, wat een prachtigec:: .
niet?"
"Reken maar dat ik dat oc.: - :
ruKneDr.
"Het kan niet beter.'l
"Nee inderdaad,en het is . -' .
Handel kan niet bedreven :'.',
ode aan het weer. Het ís eerct- '
afte tasten ofde tegenstande:I
heeft.
"En, wat kan ik voor ir doel,'
"Ik wilde graag dit tênnisra:!
"Nou, dat is zeker geen slec::
ner dat zie íkzo. Heeft u een c':'
Ik zakte door de grond. Zie le
der het graszat!
"Coupon? Eh, hoezo?"
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ziin dan de tegenkrachten"' Pinto
denkt verder dat de wet een goede
stap is in de richting van de integratie van het MaPuche-volkin de Chileensemaatschappij:een procêsvan
integratie door middel van onderwiis en ontwikkeling.
íntesratie is het woord dat ook
veelvufdis valt tiidens een gesprek
met AriëiBurgos Saavedra,directeur
van het Fundalión Instituto Indigena
(stichtins Inheems Instituut), een
it.X. otetttisatie die zich al sinds1962
op pasioraal en onderwijskundig gebieà bezishoudt met de MaPucheindianen.-"De kerk volgde vroeger
een politiek van integratie ten opzichtè van de MaPucheszonder er
veel over na te denken," aldus Saavedra. "maar ie zou toch kunnen steli"tt a"t aie p"otltiettraaksstond op de
assimilatie-politiekvan de staat"'
De rooms-katholiekekerk heeft in
ChilÍ over het algemeen een goede
naam als het gaat om de. bescherming van mensenrechten ten tijde
van de periode-Pinocheten toen aan
het einàe van de jaren zeventig de
teruggewerd
landhervorming
draaid. bleek het Instituto vaak een
moeeliikheid te bieden aan de Mapucheï orir zich te organiseren, zo blijlrÍ
uit de woorden van Saavedra,"en
dat kwam cian vooral ook omdat de
bisschopeen sociaal bewogen mens
was," zo voegt hi} er nog aan toe.
"Het saat om de verwaardiging van
de Móuche als mens en dus ook om
de erkinning van zijn eigen, unieke
oorsprong."
Saàvedia noemt als Praktisch
voorbeeld een huishoudschool voor
Mapuche-meisiesin Chol-Cholwaar
inlêrcuttureel bnderwijs wordt gegeFOTO HANNES WALLRAFEN / HOLLANDSÉ HOOGTE
zo gesteld oP hulPverleners
ven. 'Weliswaar' worden oP deze
in het Spaansonderwe.
eeliik te geven. "Het is jullie belangstel- school de vakken
Tierras I worden overal gediscrimineerd.,Wat wij
Mapudungun, de taal
het
in
niet
en
zen
laten
het
andere,
neemt I willen met die vlag is dat de arme Mapu- Íins voor het exotische,
maar dit heeft ook
Mapuche-volk,
het
van
dat jullie hier
lindia- I che-studenten)devissersen de boeren nu- wizesgen het decoratieve
omdat lang niet
oorzaak'
een
nraktische
gewone,
ellende
hebt
naar óé brengt. Je
roesten I met trots kunnen zeggen:hier zijn wij' de
meer- geheel
Mapudungun
het
iedeieen
dise armoe die ie overal tegenkomt, maar
ft naar I Mapuches.En de Chilenen moeten zo tot
wordt op-de
Mapudungun
Het
is.
meester
culvan
sprake
ook
biíde Mapuchesis er
Mapu- | hef besef en de erkenning komen_van het
onclerapart
taal
als
wel
huishoudschool
problemen."
n in ae I b"staan van het Mapuche-volk. Door de turele en-historische
is een technische
soort
in
ziin
Enig
wezen.
apolieen
als
krant
zijn
Pinto omschrijft
andbe- | mobilisatie van onze mensen en door disschool in N"uevaimperial, waar alle leraopenstaat voor
tukken I cussie met de Chilenen moet er zo een tieke resionale krant die
ren tweetalig zijn en dus ook in het-Mapude
op
blik
r dat er I situatie kunnen ontstaan, waarin wij, de alle meiinsen. Een vluchtige
dungun ondlrwils geven. Deze school is
schreeuweide koppen leert dat we hier in
iie pro- | Mapuches, als volk onze zelfstandigheid
over-ieenssesticht op initiatief van een
meest
de
met
niet
I moèten kunnen bewaren en verdedigen.:' het land van Pinochet
-tinkt.
ilapuche-organisatie
serieuzekrant te maken hebben, maar ;;;;?isA
rtoortie I
Camilo
als
m"ensen
Quilarnanuit zijn
ïra"r
zijn
in
genuanceerd
en
nuchter
Pinto is
oordeel. Íij omschrijft Araucanía als de voortgekomen.
- publici- I
Het'verliezen van de kennis van de eiarmste provincie van Chili met de grootTe.pugo,
in
de
stad
gewone
Chilen9n
zijn
De
io,
I
gen
taal is een dilemma voor veel Mapuste conientratie armoede,alcoholismeen
aen óii I de provinciehoofdstad van het -district
"Om vooruit te komen moet je nu
èhes.
bij
evenwel
zich
leent
Drostitutie.De regio
regt hij I Araucania, waar de meesteÀ{apucheswoeenmaal Spaanskennen," zegt Quilaman'
opals uitstek voor toeristischeontwikkeling'
de schouders
I nen,halendoorgaans
maar hii Ëenadrukt wel dat veel'MapugeÏnvesteerd
in
meer
niet
r"iiá.t
Mapu- | i" ft"tt een vraag ste]t over dq lMaluS-|t5 Zou daar
van hun eigen taal
moeten worden, en zouden de Mapuches ches nu de waarde
'et eàat I inaianen. "ach, al die aandacht.van buiMaar is de taal nu
zien'
te
in
besinnen
Pinto:
profiteren?
kunnen
van
tt
I tenlanders voor die arme indianen slaat daar niet
verdwijnen-, of
het
aan
lattgra"m
e.Ët
"ís"tt | toch nergensop,"-schamperteen-oudere "Het ontbreekt in Chili aan een regerings- L^nrr Áa cnhri'irrar rrnn riit ertikel alleen
átnïo.-
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Buitenlanders

De gewone Chilenen in de stad Temuco,
de provinciehoofdstad van het district
_ hrr
Araucania,waar de meesteMapuchgswoI da t
nen, halen doorgaansde schoudersop als
apu- je hen een vraag stelt over de Mapuchegaat' indianen. "Ach, al die aandacht van buiigen tenlanders voor die arme indianen slaat
n9e- toch nergens op," schampert een oudere
journalist tegen mij in café Estambul,het
1de
illen
café in Temuco dat als trefplaats geldt
Ma- voor het plaatselijke journalistenvolkje,
0nze en hij gaat verder: "Ga naar Santiago
iteit. man, daar vind je allemaal straatarme
is ei- mensen die niks, maar dan ook helemaal
van niks hebben. De Mapuches zijn niet rijk,
dat is waar, maar ze hebben in ieder geval
hun stukje land, hun twee ossen,somseen
niet
Ma- paard en een hut om in te wone1r."
Narco António Pinto, hoofdredacteur
langlruk- van El Dirio Austral (De Zuidelijke Krant)
rches lijkt de oudere iournalist we.l êên hóÁrie

z\n
r wij

de gróoaT
armste proïincie u"ti crtn
en I
-"t
ste concentratie armoede, alcoholisme
prostitutie. De regio leent zich evenwel bij I
uitstek voor toeristischeontwikkeling.
I
Zou daar niet meer in geÏnvesteerd I
moeten worden, en zouden'de Mapuches I
daar niet van kunnen profiteren? Pinto:
"Het ontbreekt in Chili aan een regeringspolitiek voor toeristische ontwikkeling en
ik denk dat als er meer in het toerisme
geïnvesteerd zou worden, de Mapuche
áaar nauwelijks van zou profiteren, of het
zoud-envan die kleine baantjes moeten
zijn. Nee,de Mapucheis hoogstensdecoratief in het landschap." Pinto is.verder vrij
positiefover de Ley Indigena. "Het belangrijkste is dat de wil nu duidelijk aanwezig
is om over het onderwerp te praten," zegt
de hoofdredacteur terwijl hij weer een
sigaret opsteekt, "en ik geloof dat de
krachten ten gunste van de wet sterker

rupon

ILLUSTRATIEFLOOHVAN LEEUWEN

Ltigedag is het vandaag, vindt u
. dat ook vind en datje vglledig gehet is elkedag zo."
ilrevenworden zonder de rituele
: is eerdereen schijnbewegingom
nstanderze allemaal op een rijtje
rr ir doen?"
tennisracketkopen."
;eenslechtekeus. U.bent een kent u een coupon bij u?"
lnd. Zieje wel dat er een adder ono?"

"In het stadsbladvan vandaag$taancouponsvoor al :
onze afgeprijsdeartikelen, omdat het de laatstedag van
de uítverkoop is."
"O. iee.Wat scheeltme dat?"
"Eeí derde van dezeuitverkoopprijs. Heeft u die krant
nog?"
"Ik seloofhet wel."
"An?ers heb ik er hier wel een onder de toonbank liggen, maar die kan ik u niet meteen geven, dat begrijpt u.
ík kan wel het racket achter me neerleggenen het voor u
vasthouden.Als u dan intussennaar huis gaat en met de
coupon terugkomt dan krijgt u alsnogde extra korting"'
Een uur later kreeg ik het racket voor vijftig dollar in
plaatsvan voor de officiële honderdvijftig dollar. Toen ik
èen week later weer in de buurt van dit winkelcentrum
was,liep ik even bij de sportzaakbinnen. Geenuiwerkoop en het racket hing er inderdaad voor honderdvijftig dollar.
bat betekent dat je dus minimaal en voortdurend honderd dollar te veel betaalt: op die vijftig dollar wordt nog
winst gemaakt.En dat geldt niet alleen in dezewinkel,
maar overal:
, We waren onzehóspita dds erg dankbaar dat ze ons ' :
blikveld had verruimd en vroegen haar mee uit eten. Ge"
lukkig wist zij een prima, nieuw soort barbecue: Mon- .
gools. In dit zelfbedieningsrestaurant wierp ze zich op als
'kennervan Mongoolseten, beval de {iepgevrorêrl ÍÍlê€r:
val aan en liet zich misprijzend uit over eveneensdiepge:
vroren garnalen.
Omdàt wij haar hadden uitgenodigd liep ik naar de
kassaom afie rekenen.De caisière vroeg ofik ook coupons had. Op dat moment drong onze hospita naar voren
en propte wat kranteknipsels in mijn hand: coupons
voor dezeMongolian BBQ In het schaarselicht ontwaarde ik de condities:De bonnen golden preciesvoor die gerechten die ze ons had laten kiezen.
de knipsels
Ik keek op. Ze knipoogde.De cassière_nam
in ontvangst met een veriaste lach alsof ze maandenlang
op dezewaardepapierenhad zitten wachten. Alsof ik
een kikker was en als ze mij zou kussen...
Binnenkolt kunnen we verschoondblijven van ongewenst reclamedrukwerk,encouponsboekjes.Een sticker
op de brievenbusza1de slaperigebezorgerwakker
schrikken en anders kunnen we een klacht indienen.
teHet zal niet helpen:het couPonsysteem_appelleert
zeer aan onze infantiele driften om het af te zweren. Rijker willen worden is een verslavttt'
,ro*-r,'RRE pLoorJ

Heivirliezen van de kennis vàn dè èigen taal is een dilemma voor veel Mapu'
èhes. "Om,vooruit te komeí moet je nu
eenmaal Spaanskennen," zegt Quilaman,
maar hii benadrukt wel dat veel Mapuches nu- de waarde van hun eigen taal
beginnen in te zien. Maar Ís de taal nu
echt langzaam aan het verdwijnen, of
hoort de*schriiver van dit artikel alleen
geen Mapudurigun omdat, zoals alle Mapuches hem verzekeren, zij direct in het
Spaansovergaan als er een nutnca, een
niet-Mapuche,in de buurt is?
OD een biieenkomst van een stuk of
van wie er drie
zevênMapuche-studenten,
interculturele pedagogie studeren, blijkt
dat de meesten het Mapudungun hooguit
passief beheersen. Eén studente onderwiist tret Mapudungun op een internaat.
stellen de studenten dat het
Nadrukkeliik
"om
je als Mapuche te manifesmoeilijk is
teren, en het gebruik van het Mapudungun in de Chileensemaatschappij is dan
óok niet aan de orde. De studentenklagen
over discriminatie en flauwe opmerkinsen van Drofessorenals "dat zal de MapuËhe toch wel niet begrijPen.'l
Het wantrouwen van de MaPuchesten
opzichtevan Chilenen en buitenlandersis
bètrekkelijk groot. Goedbedoelendebuitenlandse ontwikkelingswerkers, worden
met argusogenbekeken. Chili is een ideaal ontwikkelingsland, simpelweg omdat
het in vergelijking met bij voorbeeld een
doorsneeAfrikaans land een prima inftastruciuur heeft. Maar de l.vlapucheslijken
al die komende en gaande hulpverleners
een beetje zat te zijn.
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Op weg naar een dorpje in de hoge bergen
vàn de Rndes blijft de auto van de periodista steken in de blubber; geen wonder
met al die smeltendesneeuw om je heen;
De Mapuche-gidsverdwijnt in de eindeloze vlakte, op zoek naar hulp. Ik gooi een
oud regeniack onder het voorwiel, in de
hoop dát áe banden wat meer grip kunnerrkrijgen. Helaas,het wiel blijft in de
ruimte ronddraaien. Vanuit de verte verschiint een ossekar.Natuurlijk wil de Mapuche de auto er wel even uittrekken en
in een mum van tijd hebben de ossenhet
karwei geklaard. En wat meneer hier dan
wel korit doen?Meneeris periodista?Het
gezicht verstrakt. Periodistashebben ze
Ëirr s"no"g gezien, en die lui van die
orsan-isatieínóg meer. Die komen hier in
hu"n jeeps aaniiiden, stellen je honderd
vragen, doen beloftes en daarna hoor je
noo'ít meer iets. Nee, alleen met wat geld
vai een'westerse ambassadeis hier onlangseen schooltjegebouwd;dat was voor
't eérst dat er echt eensiets gebeurde.Als
de Mapuche-gidsis teruggekeerdkalmeert
de man eên beetje en vraagt óm een sigaret. Iammer, die zijn op. Een andere vraag
danl dat iack, zou hij dat mogen hebben?
Hii wiist op een stukje blauw dat uit de
steètt. Natuuilijk mag hij dat heb-óaaer
en hij trekt hetjack zorgvuldig uit de
ben
bruine drek.
We nemen afscheid en kijken onder het
weeriiden nog even achterom. Ik zie de
uaóuche met;iin ossekarlangzaam in de
verte verdwiÍnen. Aan één van de ossehorens bungelfeen stukje blubberig textiel.
Het regeijack. Dat kan in de koude bergen va"ndê Rndes nog uitstekend van pas
komen.

