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Inleiding  
 
Op Plaza de Armas, het grote plein midden in het centrum van Santiago, staat een standbeeld ter 
verering van de inheemse voorvaderen van het Chileense volk. Even verderop zijn op een muur 
aanplakbiljetten geplakt die oproepen tot een demonstratie ter verdediging van de rechten van de 
Mapuche bevolking. Op een berg net buiten het centrum wordt onder leiding van een inheemse 
organisatie een traditioneel Mapuche huis nagebouwd, dat onderdeel zal gaan vormen van een project 
om de inheemse bevolking een eigen plek in de stad te geven en de niet-inheemse bevolking de 
mogelijkheid te geven meer over de inheemse culturen te weten te komen. In de kiosk in de buurt 
hangt een krant met daarin een artikel over Mapuches die hun inheemse achternaam laten veranderen 
in een meer Europees klinkende naam. 
     Deze in het voorbijgaan op te merken feiten en gebeurtenissen in de hoofdstad van Chili lijken met 
elkaar in tegenspraak te zijn. Aan de ene kant lijkt men trots te zijn op de deels inheemse afkomst van 
het Chileense volk, maar aan de andere kan lijkt de inheemse bevolking, waaronder ook de Mapuches 
vallen, toch te moeten demonstreren om bepaalde rechten te verkrijgen. Ook lijkt de manier waarop de 
inheemse bevolking met haar eigen etnische identiteit omgaat tegenstrijdig. De mensen van de 
organisatie willen met het project hun etnische identiteit juist benadrukken terwijl in de krant wordt 
geschreven dat er ook Mapuches zijn die hun etnische identiteit juist willen verbergen door hun 
achternaam, die duidelijk herkenbaar is als zijnde inheems, te veranderen. 
     Deze schijnbare tegenstellingen maken het interessant dit onderwerp eens verder uit te diepen. Dit 
is dan ook wat ik gedaan heb gedurende een drie maanden durend veldwerk onderzoek dat volgde op 
een voorbereidende literatuurstudie over het onderwerp van onderzoek, de vorming van etnische 
identiteit van de Mapuche in Santiago die leven in een samenleving waarin een andere cultuur de 
dominante cultuur is. De resultaten van dit onderzoek zijn evenals de bijbehorende literatuur verwerkt 
in de afstudeerscriptie die hier voor u ligt. 
     Zoals bekend is Chili één van de vele landen op het Amerikaanse continent die in de zestiende 
eeuw door de Spanjaarden werden gekoloniseerd. Begin negentiende eeuw werd in veel van deze 
landen, waaronder Chili, de onafhankelijkheid afgedwongen. Chili werd een republiek met een eigen 
bestuur. In het land leefden ondertussen vele Chilenen van Europese afkomst maar ook Chilenen van 
inheemse afkomst en mestiezen, Chilenen van gemengde afkomst.1 De inheemse groepen werden niet 
geacht hun eigen cultuur levend te houden. Chili moest één land worden met één nationale identiteit. 
De laatste tien tot vijftien jaar zijn er echter in Chili een aantal veranderingen opgetreden die het 
interessant maken om juist nu in 2003 een onderzoek uit te voeren naar de vorming van de etnische 
identiteit van de Mapuches. Sinds 1989 is er weer democratie in Chili en rond diezelfde tijd erkende 
de staat dat Chili een multicultureel land was waarin verschillende etnische groepen woonden die het 
recht hadden verschillend te zijn. Mogelijkerwijs heeft deze veranderde instelling van de overheid de 
houding van de gehele Chileense bevolking beïnvloed.  
     In Santiago, de hoofdstad van Chili woont, zo bleek uit de census van 1992, zo’n 50% van de 
Mapuches die oorspronkelijk uit het zuiden van Chili komen. Deze groep vormt in de hoofdstad een 
minderheid. Volgens verschillende auteurs heeft de houding van de samenleving waarin een 

                                                 
1 In dit onderzoek zullen vaak de aanduidingen Mapuches en Chilenen voorkomen. De Mapuches zijn de 
grootste inheemse bevolkingsgroep in Chili, wat ook de reden is waarom juist deze groep gekozen is als 
onderwerp van onderzoek. Mapuches zijn ook Chilenen, ze wonen immers in Chili. In deze scriptie geldt echter 
als definitie van de term Chilenen die inwoners van Chili die zich identificeren als zijnde Chileen van niet-
inheemse afkomst. De term Mapuches wordt hier gebruikt ter definiëring van die inwoners van Chili die zich 
identificeren als zijnde Mapuche.   
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minderheidsgroep terecht komt, invloed op de vorming van de etnische identiteit van die groep. Als dit 
zo is, is nu, zo’n 15 jaar na de veranderingen in het overheidsbeleid en de mogelijke verandering in de 
houding van de gehele Chileense samenleving, een goed moment om te bekijken wat de houding van 
de gemiddelde Chileen is jegens Mapuches en of deze houding daadwerkelijk de vorming van de 
etnische identiteit van de Mapuches beïnvloedt. Interessant is ook te ontdekken of er misschien niet 
meer factoren zijn die de vorming van de etnische identiteit beïnvloeden. 
     Om dit onderzoek naar etnische identiteit goed te kunnen uitvoeren en beschrijven is het nodig 
eerst te bestuderen wat etnische identiteit eigenlijk is en welke theorieën omtrent dit onderwerp 
sociologen of antropologen hebben ontwikkeld. In hoofdstuk één zullen deze kwesties dan ook aan 
bod komen. 
     Het tweede hoofdstuk dient ter verduidelijking van de specifieke context waarbinnen het onderzoek 
naar etnische identiteit zich afspeelt. Het onderzoek is gedaan onder Mapuches in Santiago, de 
hoofdstad van Chili. Aan de hedendaagse situatie waarin deze bevolkingsgroep verkeert gaat een hele 
geschiedenis vooraf, die evenals het heden in dit hoofdstuk aan bod zullen komen. 
    In het derde hoofdstuk zal vervolgens uitgelegd worden wat precies het uitgangspunt van onderzoek 
is en welke methoden en technieken gebruikt zijn om een antwoord te krijgen op de onderzoeksvraag. 
Ook de evaluatie van het onderzoek met al zijn positieve en negatieve kanten zullen aan bod komen. 
    Hoofdstuk vier en vijf zijn de hoofdstukken waar het onderzoek om draait. In deze hoofdstukken 
zullen de onderzoeksresultaten gepresenteerd worden. Hoofdstuk vier is vooral gericht op de Chilenen 
en hun etnische identiteit en de houding die zij hebben jegens de Mapuches. Het vijfde hoofdstuk gaat 
daadwerkelijk over de vorming van de etnische identiteit van de Mapuches in Santiago, het onderwerp 
van dit onderzoek.  
     In de conclusie tot slot zal ik proberen de theorieën beschreven in hoofdstuk één en de 
onderzoeksresultaten zoals die naar voren kwamen uit het vierde en vijfde hoofdstuk aan elkaar te 
koppelen en zo te beslissen in hoeverre ze overeenkomen. 
     Ter extra informatie voor de belangstellenden zijn aan het eind van deze scriptie de literatuurlijst en 
een aantal bijlagen te vinden ter verantwoording en verduidelijking van het gedane onderzoek.      
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Hoofdstuk 1: Theoretisch kader: Etnische identiteit in Latijns-Amerika 
 
Om onderzoek te kunnen doen naar etnische identiteit is het nodig eerst te bestuderen wat etnisch 
identiteit eigenlijk is en welke theorieën omtrent dit onderwerp verschillende antropologen of 
sociologen hebben ontwikkeld. Dit eerste hoofdstuk zal dan ook theoretisch van aard zijn. Eerst zal de 
definiëring van het begrip etnische identiteit aan de orde komen, waarna ook de verschillende 
theoretische visies op dit begrip uitgelegd zullen worden, waaronder ook de visie waarvan in dit 
onderzoek uitgegaan zal worden. Voordat de mogelijke bepalende factoren voor etnische strategieën 
aan bod zullen komen die tot uitgangspunt van dit onderzoek zullen dienen, zal eerst een paragraaf 
gewijd worden aan de omstandigheden waaronder de etnische identiteit zich in Latijns-Amerika moet 
vormen. Dit is van belang omdat de verschillende benaderingen omtrent bepalende factoren voor de 
vorming van de etnische identiteit veelal gebaseerd zijn op de situatie in Latijns-Amerika. 
 
1.1 Verschillende visies op etnische identiteit 
 
Definiëring van identiteit en etniciteit 
 
Stel je loopt mee in een religieuze mars. Het maakt dan niet uit of je bakker bent of piloot, je 
religieuze identiteit staat voorop. Dit is mogelijk omdat ieder mens zich identificeert met verschillende 
sociale categorieën. Je voelt dat je behoort tot bepaalde groepen en identificeert je daarmee. Je voelt je 
hetzelfde als de andere groepsleden en anders dan de mensen die tot een andere groep behoren. Deze 
groepen kunnen bijvoorbeeld naties, beroepsgroepen, families, religieuze groepen, of etnische groepen 
zijn. Je bent je er zelf van bewust tot welke groepen je behoort en dit is ook duidelijk voor anderen. 
Elk persoon heeft over het algemeen voorkeur voor een bepaalde identiteit en stelt dus eigenlijk een 
soort hiërarchie van identiteiten voor zichzelf vast. Je voelt je bijvoorbeeld in de eerste plaats 
Nederlander, dan treinconducteur, dan protestants, enzovoort. Deze hiërarchie is niet vaststaand maar 
kan in de loop der tijd veranderen. De ene sociale identiteit kan op een bepaald moment door om-
standigheden opeens belangrijker zijn dan de ander. Dit gebeurt bijvoorbeeld als je meeloopt in de 
religieuze mars, je religieuze identiteit komt dan tijdelijk boven aan de hiërarchie te staan. Zo is het 
ook mogelijk dat de etnische identiteit onder bepaalde omstandigheden belangrijker of minder 
belangrijk wordt (Roosens, 1989: 15-16).  
     In de jaren 60 van de twintigste eeuw werd het begrip etniciteit voor het eerst belangrijk in de 
sociale wetenschappen. Dit kwam mede doordat in deze tijd de dekolonisatie in Afrika en Azië was 
begonnen waarbij verschillende nieuwe natiestaten werden gecreëerd. Termen als ras en stam werden 
in deze tijd als negatief gezien en een term als etniciteit was goed bruikbaar om op een andere, 
positieve manier uit te drukken dat men tot een bepaalde culturele groep behoorde. Aan het eind van 
de twintigste eeuw kreeg de term echter ook negatieve bijklanken. Veel oorlogen en  conflicten zoals 
die in Bosnië en Noord-Ierland zijn conflicten tussen verschillende etnische groepen en gaan vaak 
over het verkrijgen van soevereiniteit of  bestuur over een stuk land (Eriksen, 1995: 249-250; 
Guibernau en Rex, 1997: 1-2). Inheemse bevolkingsgroepen zoals de Mapuches in Chili waarover dit 
onderzoek gaat zijn ook vaak verwikkeld in etnische conflicten. Zij pleiten voor het behoud van hun 
eigen cultuur. Etniciteit heeft kennelijk iets met cultuur te maken, maar wat is een etnische identiteit 
nou precies? 
     Marshall stelt het volgende: “Ethnicity defines individuals who consider themselves or are 
considered by others to share common characteristics which differentiate them from the other 
collectivities in a society within which they develop distinct cultural behaviour” (Marshall, 1998). Het 
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gaat dus om individuen die zichzelf onderscheiden of door anderen worden onderscheiden van andere 
groepen in de samenleving. Ze worden onderscheiden omdat ze als groep bepaalde karakteristieken 
delen en bepaald cultureel gedrag ontwikkelen. Leden van een etnische groep moeten dus iets gemeen  
hebben, met elkaar in contact staan en interacteren om zo verschillend te kunnen zijn en zich te 
kunnen identificeren met hun etnische groep. 
     Dat etnische groepen verschillend zijn wil niet zeggen dat ze niet kunnen samenleven. In veel 
landen bestaan bijvoorbeeld samenlevingen die uit verschillende etnische groepen bestaan en die op de 
economische markt samen functioneren. Op cultureel, sociaal en religieus gebied leven ze echter zeer 
verschillend. Ondanks de verschillen kan er dus toch samengeleefd en gewerkt worden, zolang de 
belangrijke symbolen van elke etniciteit maar niet geschonden worden. Je zou denken dat de etnische 
identiteit belangrijker wordt naarmate de culturele verschillen groter worden en groepen in isolatie van 
elkaar leven en zich zo cultureel anders ontwikkelen. Antropologisch onderzoek heeft echter 
aangetoond dat dit niet juist is. Etniciteit wordt juist belangrijker als groepen met elkaar in contact 
komen. Culturele verschillen worden in onze tijd minder door de toegenomen contacten tussen 
samenlevingen en het proces van  modernisatie, maar de etnische identiteit wordt hierdoor juist 
belangrijker. Want hoe gelijker mensen worden hoe meer ze verschillend willen blijven (Eriksen, 
1995: 200).  
 
Primordialisme versus instrumentalisme 
 
In de sociologische wetenschappen bestaan twee uiteenlopende visies op etniciteit, namelijk het 
primordialisme en het instrumentalisme. In de primordialistische visie staat iemands etniciteit vast. 
Het is een natuurlijk iets, gebaseerd op historisch culturele aspecten die de etnische identiteit van de 
groep determineren. Als een individu lid van een groep is voelt hij of zij vanzelfsprekend een bepaalde 
band met die groep en zijn gewoontes. Het gaat om gevoelens, om emotie en affectiviteit. Etniciteit is 
in deze visie niet sociaal geconstrueerd, het is natuurlijk, je zou het kunnen zien als aangeboren. Het is 
vooraf bepaald en dus ook niet veranderlijk. Onderzoek naar etniciteit heeft al vaak uitgewezen dat 
etnische identiteiten in elke generatie vernieuwd of aangepast worden en dat er ook nieuwe etnische 
groepen verschijnen. Dit gebeurde bijvoorbeeld vaak in tijden van koloniaal gezag. Nieuwe etnische 
groepen claimden dan een etnische identiteit die een verre historische oorsprong had. Ze claimden 
verre voorouders te hebben die tot een bepaalde etnische groep behoorden en bepaalde kenmerken 
hadden. Deze door hen geclaimde ‘primordialiteit’ werd echter door henzelf bedacht en was niet 
natuurlijk. Hij was ‘made’ in plaats van ‘given’ (Eller en Coughlan, 1996: 46; Hutchinson en Smith, 
1996). 
     Deze kritiek wijst in de richting van de  tweede visie op etniciteit, de instrumentele visie. 
Belangrijk in de instrumentele visie is het idee dat etniciteit een sociaal construct is. Individuen 
kunnen zelf delen van etnische erfgoederen en culturen knippen, mixen en plakken om zo een eigen 
etnische identiteit voor zichzelf of voor de eigen groep te creëren. Je kunt etniciteit dus zien als een 
identiteit die een groep mensen zichzelf toeschrijft. Het is niet iets natuurlijks, maar komt voort uit 
interactie tussen mensen. De etniciteit wordt gezien als artefact dat door individuen of groepen wordt 
bedacht en gebruikt om iets te bereiken. Deze visie staat lijnrecht tegenover de primordialistische 
visie, want men ziet etniciteit als iets dat gemanipuleerd wordt door groepen of  individuen zonder dat 
de sociale of culturele context hier invloed op heeft. Dit terwijl in de primordialistische visie de 
sociale of culturele context de etnische identiteit geheel bepaald, zonder dat individuen of groepen 
daar invloed op hebben (Koonings en Silva, 1999). 
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     In de praktijk volgen wetenschappers die over etniciteit schrijven niet geheel de instrumen-
talistische of juist de primordialistische visie. Er zijn tussenvormen en alternatieve vormen. Zo vindt 
men de instrumentalistische visie vaak te beperkt. De sociale en culturele context die hier buiten 
beschouwing wordt gelaten zou weldegelijk van invloed zijn op de vorming van de etnische identiteit. 
Etniciteit kan dan wel gemanipuleerd worden, maar wordt gevormd in een context van sociale relaties 
en conflicten in het heden en verleden. De elementen die men uitzoekt om de etnische identiteit te 
vormen zijn niet willekeurig gekozen, maar deels gebaseerd op historische feiten.  
     Bij het ontstaan van etnische groepen heeft de cultuur dus wel invloed, maar niet alle culturele 
verschillen en overeenkomsten spelen een rol. Een etnische groep is dan ook niet hetzelfde als een 
cultuur. Bij een etnische groep is altijd duidelijk te zien aan het gedrag in de groep dat er een 
gezamenlijke gedragscode is. Bij een cultuur hoeft dat niet zo te zijn. Twee groepen kunnen tot een 
zelfde cultuur behoren en zich toch heel verschillend gedragen en zichzelf misschien ook niet direct 
identificeren met die cultuur. De aspecten van de cultuur die worden opgenomen in de etnische 
identiteit zijn alleen die culturele aspecten die de actoren zelf belangrijk vinden. Deze aspecten worden 
dan als symbool of marker voor de etnische groep gebruikt. De rest van de cultuur wordt gewoon 
genegeerd.  
     De etnische symbolen bestaan vaak uit zichtbare symbolen zoals taal, kleding of levensstijl, maar 
daarnaast bestaan ze ook uit normen en waarden. Om bij de etnische groep te horen moet men zich 
naar deze symbolen gedragen. Welke symbolen en gedragsregels dit zijn wordt door de etnische groep 
zelf bedacht. Barth heeft deze vastgestelde symbolen of kenmerken van de etnische groep benoemd als 
de boundaries van de groep. Als je gedrag zich binnen de boundaries bevindt, behoor je tot de 
etnische groep. Val je buiten de boundaries dan ben je geen deel van de groep. Boundaries kunnen 
verschoven worden. Dat is niet erg, want het belangrijkste is dat de dichotomie tussen de in- en 
outsiders blijft bestaan (Barth, 1996: 76-82; Eriksen, 1995: 251; Koonings en Silva, 1999). 
 
Etniciteit als strategie 
 
De laatste jaren is er in politieke en wetenschappelijke kringen veel aandacht besteed aan etniciteit. Er 
is in deze kringen tevens overeenstemming bereikt over hoe het begrip etniciteit geconceptualiseerd 
moet worden. Men is het erover eens dat etniciteit geconstrueerd kan worden. Men heeft gezien dat 
etniciteit vaak pas belangrijk wordt als er conflicterende sociale omstandigheden of relaties zijn. De 
etnische identiteit wordt in deze gevallen gevormd op een dynamische, flexibele manier waarbij 
culturele en sociale symbolen worden gebruikt om een verschil te creëren tussen de eigen groep en 
andere groepen. De gevormde etnische identiteit kan een strategische rol vervullen in situaties van 
sociale conflicten (Koonings en Silva, 1999: 5). 
     Niet alleen de politiek en wetenschap zijn zich meer bezig gaan houden met het begrip etniciteit. 
De laatste decennia leggen groepen mensen in de praktijk ook steeds meer de nadruk op hun eigen 
‘nieuwe’ etnische identiteit, zelfs als hun oude etnische identiteit al lang vergaan of vergeten was. De 
mate waarin een groep of individu zijn etnische identiteit uit, neemt vaak toe wanneer er veel sociaal 
contact is tussen groepen. Er is bijvoorbeeld meer kans dat een Vlaming die in Brussel woont en altijd 
Frans moet spreken zich meer Vlaams voelt en zich met de Vlaamse etniciteit identificeert dan dat een 
Vlaming die in een meer geïsoleerd ruraal gebied in Vlaanderen woont dat doet. Het versterken of juist 
ontkennen van de etnische identiteit hangt vaak direct of indirect samen met de verdediging van de 
eigen sociale of economische positie. Men verandert zijn etnische identiteit vaak alleen als men er zelf 
profijt van zal hebben, het is dus een strategie die men kan gebruiken om er zelf op vooruit te gaan. 
Onderdrukte groepen in de samenleving kunnen etniciteit bijvoorbeeld gebruiken om de groep een 
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eigenwaarde te geven. Dit kan niet door zich te identificeren met bijvoorbeeld een lage klasse, maar 
wel met iets als etniciteit. Dit geeft het extra voordeel dat politici zo’n groep nauwelijks iets kunnen 
weigeren zonder van racisme beschuldigd te worden (Roossens, 1989: 9-20).  
     De mogelijkheid om etniciteit als strategie te gebruiken kan soms ook noodzaak worden. Inheemse 
groepen die van het platteland naar de stad verhuizen en daar als minderheid in een andere dominante 
cultuur terecht komen zullen soms uit noodzaak proberen hun identiteit te veranderen om zo toegang 
te krijgen tot economische en sociale middelen om zo hoger op de sociale ladder te kunnen komen. De 
inheemse identiteit kan, om dit doel te bereiken, verborgen worden of juist extra benadrukt worden. 
Welk van de twee strategieën gevolgd wordt kan van vele factoren afhangen (Widmark, 1999: 91).  
     Identiteiten kunnen niet alleen versterkt of ontkend worden, er kunnen ook nieuwe vormen van 
etnische identiteit opkomen, die tevens ontstaan als bewuste of onbewuste strategie om iets voor de 
groep gedaan te krijgen. De Mixteken afkomstig uit Zuid-Mexico hebben in het verleden hun etniciteit 
nooit als bron van zelfidentificatie gebruikt. Ze spraken dan wel allemaal dezelfde taal maar ze 
identificeerden zich slechts met hun gemeenschap. Er waren vaak ruzies over grond met 
buurgemeenschappen. Er heerste dan ook wantrouwen tussen de gemeenschappen wat ertoe leidde dat 
ze in relatief isolement leefden. Door overbevolking en te intensief gebruik van de grond werden veel 
Mixteken uit armoede gedwongen werk te zoeken in het noorden, in de landbouw in het grensgebied 
tussen Mexico en de Verenigde staten. De mixteken uit verschillende gemeenschappen werkten daar 
onder slechte omstandigheden. Bovendien werden ze gediscrimineerd door de lokale bevolking en de 
werkgevers.                                
     Juist onder deze omstandigheden ontdekten zij Mixteek te zijn en er vormde zich een collectieve 
identiteit die het onder andere mogelijk maakte dat er strijdbare belangenorganisaties ontstonden. De 
nieuwe etnische identiteit werkte ook door naar de gemeenschappen in het zuiden. Er werd geld 
ingezameld voor projecten in de gemeenschappen en de Mixteken die terugkeerden naar hun 
gemeenschappen brachten het idee van de pan-mixteekse identiteit mee. Bovendien namen de 
contacten tussen de verschillende gemeenschappen toe doordat er in het noorden nieuwe 
vriendschappen of huwelijken waren gesloten tussen leden van verschillende gemeenschappen. De 
etnische strategie die ervoor zorgde dat men zich in de diaspora kon verenigen zorgde dus ook voor 
veranderingen in de gemeenschappen (Nagengast en Kearney, 1990). 
     In het onderzoek dat onderwerp is van deze scriptie is uitgegaan van de visie die etniciteit ziet als 
strategie om iets voor de groep of individu gedaan te krijgen. In onderzoek is al vaak aangetoond dat 
etniciteit niet statisch is en in de loop der tijd kan veranderen. De onderliggende cultuur blijft altijd 
wel van invloed op de vorming van etniciteit, maar we gaan ervan uit dat etnische identiteit wel 
bewust of onbewust door omstandigheden gevormd kan worden. Zoals gezegd zijn er ook bepaalde 
factoren te noemen die de vorming van etnische strategieën beïnvloeden. Voordat deze aan bod komen 
zal er echter eerst een paragraaf gewijd worden aan de specifieke omstandigheden waaronder etniciteit 
zich in het onderzoek moet vormen, namelijk in een multiculturele samenleving waarin een inheemse 
groep leeft onder een andere dominante cultuur. 
 
1.2 dominante cultuur versus inheemse bevolkingsgroep 
 
Van kolonisatie tot multiculturalisme  
 
Gedurende de gehele geschiedenis van de mensheid bewogen volkeren zich over de aarde. Deze 
bewegingen worden slechts recent, sinds het ontstaan van grenzen, aangeduid als emigratie, 
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immigratie of kolonisatie. Deze bewegingen van bevolkingsgroepen zorgen ervoor dat in één staat 
verschillende culturele groepen komen te wonen. 
     Dit gebeurde ook in Latijns-Amerika. Vanaf 1492 koloniseerden de Spanjaarden grote delen van 
dit continent met als doel goud of andere mineralen te verkrijgen en de inheemse bevolking het 
christendom bij te brengen. Ze maakten de inheemse bevolking tot slaven en verdeelden delen van 
Latijns-Amerika onder Spaanse monarchen die daar mochten heersen en  Europese kerken, 
overheidsinstellingen, en economische systemen op mochten zetten.  
     Door opstanden van inheemse bevolkingsgroepen en invloeden vanuit andere Europese landen trok 
de Spaanse machthebbers zich in de negentiende eeuw terug uit Latijns-Amerika. De macht werd in de 
verschillende landen overgenomen door de criollos, de directe afstammelingen van de Spanjaarden die 
in Latijns-Amerika geboren waren. Inheemse groepen, mensen van Afrikaanse afkomst en mestizos2 
werden in de meeste landen aanvankelijk niks beter van de onafhankelijkheid. Er was nog geen 
democratie en ze werden nog steeds onderdrukt. Na verloop van tijd veranderde dit echter. Er kwam 
meer aandacht voor de problematiek rondom inheemse minderheidsgroepen. Langzamerhand kwam 
een proces opgang van de erkenning van het bestaan van de inheemse groepen en hun mogelijke 
rechten (Bengoa, 2000: 7; Pedraja, 1997: 27-47). 
     In de landen van wat nu Latijns-Amerika is, moesten door invloed van de kolonisatie dus 
verschillende groepen in één land gaan samenleven. Dit brengt altijd problemen en vragen met zich 
mee zoals wat de rechten van de groep zijn, hoe ze zich representeren en of ze worden erkend als 
aparte natie in een dominante cultuur. Deze problemen zijn al jarenlang onderwerp van politiek en 
sociaal onderzoek en vallen eigenlijk allemaal onder het begrip multiculturalisme. Veel of bijna alle 
moderne staten hebben te maken met multiculturalisme, maar niet al deze staten hebben 
multiculturalisme als ideologie of politiek agendapunt. 
 
Racisme, assimilatie of multiculturalisme 
 
Het woord multiculturalisme is op twee manieren te gebruiken, namelijk als begrip of feit en als 
ideologie. Het begrip multiculturalisme als feit betekent dat een samenleving uit meerdere culturen 
bestaat. In deze samenleving kunnen de culturen gelijk aan elkaar zijn, met elkaar botsen of de één kan 
ondergeschikt zijn aan de ander. Meer dan dit zegt het begrip multiculturalisme als feit niet. Als we 
multiculturalisme echter zien als staatsideologie krijgt het een heel andere betekenis. Het wordt een 
manier van de staat om om te gaan met het feit dat er binnen de samenleving verschillende culturen 
zijn (Kelly, 2002).  
     De manieren waarop de staat en samenleving omgaan met het feit dat er meerdere culturele 
minderheidsgroepen naast de dominante culturele groep bestaan, kun je in drie categorieën of 
ideologieën indelen. Men kan reageren met racisme, assimilatie of multiculturalisme. De racistische 
ideologie leidt tot reacties als de wens tot uitzetting van de minderheid en het bedreigen en 
discrimineren van de mensen die tot de minderheidsgroep behoren. De minderheidsgroep heeft in dit 
geval minder rechten dan de dominante groep.  
     De assimilatie ideologie gaat ervan uit dat de minderheidsgroepen de nationale cultuur en identiteit 
bedreigen. De groepen moeten echter volgens deze ideologie wel gelijke burgerrechten krijgen, maar 
ze moeten ontmoedigd worden  hun eigen cultuur te behouden. Ze mogen geen eigen politieke partij 
oprichten en hun cultuur en normen en waarden mogen niet op de scholen onderwezen worden. De 

                                                 
2 Mestizos zijn mensen van gemengd bloed, bijvoorbeeld mensen die een Spaanse vader en een inheemse    
  moeder hebben. 
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staat streeft een beleid van uniformiteit na. Ze wil dat alle groepen één worden. Er moet bijvoorbeeld 
één nationale taal gesproken en onderwezen worden, die van de dominante groep. 
     De multiculturele ideologie tot slot streeft na dat binnen de staat elke cultuur gerespecteerd wordt. 
Iedereen heeft gelijke burgerrechten en het recht de eigen cultuur te behouden en te praktiseren. Er zijn 
echter wel multiculturalistische staten die vinden dat het praktiseren van de eigen cultuur van 
minderheidsgroepen in de privé sfeer of gemeenschapssfeer moet gebeuren. De taal mag dus 
bijvoorbeeld wel gesproken worden binnen de gemeenschap, maar wordt niet op scholen onderwezen. 
De overheid kan een stapje verder gaan door ook in de publieke sfeer het praktiseren van de 
minderheidscultuur toe te staan. De talen en religie van de verschillende culturen zou dan in het 
nationale onderwijs opgenomen moeten worden (Rex, 1997: 279-280; Kelly, 2002). 
     Hoe men in Latijns-Amerika omgaat met de etnische minderheden problematiek, verschilt per 
tijdperk en land. Zoals in het eerste deel van deze paragraaf al beschreven werd, kwam na de 
onafhankelijkheid de macht in handen van de criollo-elites en de inheemse bevolkingsgroepen bleven 
onder aan de sociale ladder staan. In sommige landen kregen deze groepen wel direct  gelijke 
burgerrechten, in andere landen nog niet. In veel landen bleef men de inheemse bevolking als 
ondergeschikt behandelen en werden zij soms naar reservaten verdreven. In de landen waar een hoog 
percentage van de bevolking uit inheemse groepen bestond werden deze groepen vaak wel 
geïncorporeerd in het economische en politiek systeem dat men van de koloniale regering had 
overgenomen. De Latijns-Amerikaanse staten volgden in die tijd geen van allen de 
multiculturalistische ideologie. Inheemse culturen en identiteiten werden niet erkend als deel van de 
nationale samenleving. De staten hingen racisme- of assimilatie-ideologieën aan. 
     Gedurende de laatste twee decennia van de van de twintigste eeuw kwam er verandering in deze 
houding. In veel Latijns-Amerikaanse landen vonden in deze tijd hervormingsprocessen plaats die de 
etnische verscheidenheid binnen hun staat erkenden. Etniciteit werd belangrijk in de Latijns-
Amerikaanse politiek. Men dacht na over het inwilligen van verzoeken van de inheemse groepen om 
erkenning van hun cultuur. Latijns-Amerika groeide zo toe naar een multiculturele samenleving met 
een multiculturalistische ideologie. Deze wordt echter niet in elke staat even vergaand uitgevoerd. Er 
zijn staten die het bestaan van de etnische verscheidenheid wel erkennen, maar er niet naar handelen 
en er zijn staten die overwegen de inheemse talen en culturen in het nationaal onderwijs op te nemen. 
     De ideologische omslag was niet slechts een staatsproces, maar viel samen met wat wel de 
emergencia indígena genoemd wordt. Dit wil zeggen dat de inheemse bevolking zelf hernieuwde 
nadruk ging leggen op haar inheemse etnische identiteit. Er ontstonden organisaties die in binnen en 
buitenland vochten voor hun rechten en identiteit, en dat terwijl ze jarenlang in stilte en anoniem 
leefden in de Latijns-Amerikaanse landen (Bengoa, 2000). In hoeverre deze processen ook voor Chili 
en met name de Mapuche bevolking gelden zal in de volgende hoofdstukken aan de orde komen. 
 
1.3 Bepalende factoren voor etnische strategieën 
 
Discriminatie als bepalende factor 
 
Nu we hebben vastgesteld onder welke omstandigheden etnische identiteiten zich in Latijns- Amerika 
moeten ontwikkelen, is het tijd terug te keren naar de theoretische inzichten hieromtrent. In de eerste 
paragraaf eindigde de theoretische reis van het primordialisme tot het instrumentalisme en alternatieve 
vormen hiervan bij de visie die etniciteit ziet als mogelijk te gebruiken strategie om bepaalde dingen 
voor zichzelf of de groep gedaan kan krijgen. De etnische identiteit kan, om een bepaald doel te 
bereiken, verborgen of juist extra benadrukt worden. Welk van de twee strategieën gevolgd wordt kan 
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van vele factoren afhangen. Over de bepalende variabelen hieromtrent hebben verschillende auteurs 
verschillende ideeën. 
     Zo hangt het karakter van etnische strategieën van groepen die migreren naar een samenleving 
waarin zij in de minderheid zijn volgens Baud et al. af van een drietal factoren namelijk het karakter 
van de migratie, het beeld dat de ontvangende samenleving heeft van de migranten en de reële 
mogelijkheden tot opwaartse sociale mobiliteit voor migranten in de ontvangende maatschappij (Baud 
et al., 1994: 93). 
     Als migranten gedwongen migreren is te verwachten dat zij aanvankelijk proberen hun 
oorspronkelijke etnische identiteit vast te houden en dat ze zich bewust of onbewust afzetten tegen de 
ontvangende samenleving. Van vrijwillige migranten zou je een grotere bereidheid verwachten om 
zich aan de ontvangende samenleving aan te passen en te integreren. Zij hebben immers bewust voor 
een bepaalde bestemming gekozen om daar een nieuw bestaan op te  bouwen. De grens tussen 
vrijwillige en gedwongen migratie is echter niet zo scherp. Het besluit om de eigen woonplaats te 
verlaten wordt mede bepaald door pull- en pushfactoren. Vooral pushfactoren als slechte lokale 
vooruitzichten kan de keuze om te migreren zeker beïnvloeden. Deze pushfactoren zijn bij de 
Mapuches die naar Santiago migreren ook zeker aanwezig. De pushfactoren lijken de migratie deels 
gedwongen te maken, de keuze blijft echter vrij. De tijdsfactor kan daarnaast een ommekeer teweeg 
brengen. Als de migranten bijvoorbeeld na verloop van tijd merken dat de ontvangende samenleving 
vijandig tegenover hun cultuur en etnische achtergronden staat dan kunnen de migranten zich 
defensief gaan opstellen en bescherming zoeken in hun oorspronkelijke identiteit. Hier komt de 
tweede factor die bepalend is voor het ontstaan van etnische strategieën al om de hoek kijken, het 
beeld dat de ontvangende samenleving heeft van de migranten. 
     Als de ontvangende samenleving een positieve houding heeft ten opzichte van de migranten, 
hebben de migranten geen behoefte zich met defensieve etnische strategieën bezig te houden. Ze 
hoeven niet te vechten tegen negatieve vooroordelen van de lokale bevolking. Dit in tegenstelling tot 
de migranten die in een samenleving terecht komen waarin ze een ongunstig imago hebben. Volgens 
Baud et al. zijn er in zo’n geval twee mogelijk te volgen strategieën voor de migranten. Het ongunstige 
imago kan leiden tot versterking van de eigen etnische identiteit van de migranten. Het ‘etnisch 
erfgoed’ wordt opgewaardeerd en groepsbanden worden aangehaald. Deze strategie is een collectieve 
strategie. De migranten voelen zich aangevallen en zoeken bescherming in de eigen etnische kring. De 
tweede strategie die men kan volgen is juist die van de snelle assimilatie. Men wil zich aanpassen om 
zo snel mogelijk te worden opgenomen in de ontvangende samenleving. Dit zodat men geen last meer 
heeft van het negatieve beeld dat de ontvangende samenleving van hen heeft. Men doet dus, in ieder 
geval voor het oog van de buitenwereld, afstand van de eigen etnische achtergronden. Deze strategie is 
vooral een individuele strategie en wordt volgens Baud et al. vooral toegepast door migranten uit 
hogere sociale strata, de beter opgeleiden die dichter bij de westerse wereld staan. Ook migranten die 
al langer in de ontvangende samenleving verblijven kiezen vaak voor deze strategie, omdat zij of hun 
voorouders zich in de loop van tijd al behoorlijk hebben aangepast aan hun nieuw omgeving.  
     Tot slot zou de reële mogelijkheid tot opwaartse sociale mobiliteit de bereidheid zich cultureel aan 
de nieuwe samenleving aan te passen versterken. Goede mogelijkheden tot opwaartse sociale 
mobiliteit zou de bereidheid zich aan de samenleving aan te passen, te assimileren, versterken. Dit 
hangt echter nauw samen met het imago van de migranten. Als de groep een beter imago heeft, heeft 
ze ook vaak meer toegang tot de hogere functies (Baud et al., 1994: 93-97).3

                                                 
3 Deze benadering van Baud et al. is gebaseerd op onderzoek in Latijns-Amerika en de Caraïben.  
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     Er zijn meer auteurs die geloven dat het imago dat een groep heeft in een samenleving van invloed 
is op de zelfidentificatie als behorend tot een bepaalde etnische groep. Ook Cantoni gelooft dat 
discriminatie en dus het hebben van een negatief imago de zelfidentificatie van een bepaalde groep 
beïnvloedt. Hij baseert zijn ideeën op een onderzoek uit 1966 naar zelf-identificatie van Mapuches in 
Chili. Hij stelt dat de neiging tot zelfidentificatie als Mapuche automatisch voortkomt uit het bestaan 
van etnische verschillen. Dit verandert echter als een etnische groep steeds meer in contact komt en 
relaties onderhoudt met, in dit geval, de Chileense nationale samenleving. Er treedt dan een 
verandering op in de zelfidentificatie. Er treedt langzamerhand culturele assimilatie op en men begint 
de nationale Chileense identiteit te accepteren. Dit proces stopt echter als men stuit op raciale 
discriminatie. Deze discriminatie brengt een defensieve reactie teweeg, mogelijkerwijs een reactie van 
zelfidentificatie als Mapuche. Er is volgens Cantoni echter geen direct verband tussen deze 
gewaarwording en de defensieve reactie. Er zit een bepalende variabele tussen, namelijk de 
interpretatie van de gewaarwording van discriminatie. Deze interpretatie zou variëren per leeftijd en 
sociale positie. 
      Kinderen denken nog niet rationeel na over discriminatie. Ze merken dat het er is en passen zich 
onbewust aan. Ze willen geen Mapuche zijn, want dan worden ze gediscrimineerd. De oorzaak van de 
discriminatie  begrijpen ze nog niet. Jongeren begrijpen wel dat de situatie waarin hun etnische groep 
zich bevindt een sociale situatie is die een oorzaak heeft. Ze gaan beseffen dat de Mapuches in het 
verleden onrecht is aangedaan en dat de discriminatie onterecht is. Of ze zich hierdoor als Mapuche 
willen identificeren hangt echter ook af van de positie die ze op de sociale ladder bekleden. De 
jongeren die onder armere omstandigheden leven identificeren zich meer met de Mapuche etniciteit 
dan degenen die zich in de middenklasse bevinden. In de middenklasse ziet men de sociale stratificatie 
namelijk meer in termen van persoonlijke capaciteiten die men heeft. Men gelooft dat je hogerop kunt 
komen als je maar genoeg je best doet. Dit geldt ook voor Mapuches, discriminatie hoeft dus niet alle 
Mapuches te treffen. Klasse en persoonlijke vooruitgang is belangrijk, niet ras. De armere jonge 
Mapuches ervaren dat ze niet hogerop kunnen klimmen op de sociale ladder. Zij zien de discriminatie 
dan ook eerder als iets raciaals, iets algemeens. Men wil in opstand komen tegen deze oneerlijke 
achterstelling en wijst daarom de Chileense nationaliteit af en neemt de Mapuche identiteit aan. 
     Het overgrote deel van de volwassen respondenten ongeacht hun sociale status zou de Mapuche 
identiteit willen aannemen. Dit kan volgens Cantoni verklaard worden door de levenservaring die een 
volwassene  heeft opgedaan Ook een volwassene die een redelijke status heeft, heeft in de loop der 
jaren geleerd dat de discriminatie toch algemeen en raciaal is en niet afhangt van je sociale positie 
(Cantoni, 1977: 316-328). 
     In zowel de benaderingen van Baud et al. als die van Cantoni staat raciale discriminatie oftewel de 
houding van de dominante samenleving centraal als zijnde bepalende factor voor de vorming van 
etnische identiteit. Beiden geloven dat als de minderheidsgroep zich bewust is van raciale 
discriminatie ze defensieve etnische strategieën aanwenden. In Cantoni’s benadering bestaat de 
defensieve strategie altijd uit het benadrukken van de etnische identiteit. De benadering van Baud et al. 
geeft echter twee mogelijk te volgen strategieën namelijk die van het bescherming zoeken in de 
etnische identiteit en dus de benadrukking hiervan en die van de snelle assimilatie. In beide 
benaderingen wordt ook gesproken van andere mede bepalende variabelen. Baud et al. noemt ook het 
karakter van de migratie en de mogelijkheden tot opwaartse sociale mobiliteit als bepalend voor de 
vorming van etnische identiteit. Beide factoren staan echter zoals gezegd ook in verband met de 
houding van dominante samenleving. Cantoni noemt als mede bepalende factor de perceptie van de 
discriminatie die verschilt per leeftijdsgroep en sociale klasse. In beide benaderingen is echter het 
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imago dat de minderheidsgroep heeft in de dominante samenleving hoofdzakelijk bepalend voor de te 
volgen etnische strategieën.  
     In de vorige paragraaf bleek al dat de Latijns Amerikaanse staten rond 1989 hun houding jegens de 
inheemse groepen veranderde. Men ging deze groepen zien als gelijkwaardig aan de andere volkeren 
in hun landen. Het imago van de inheemse minderheidsgroepen werd dus minder negatief. Tezamen 
met deze veranderde houding van de staat zou  een proces van hernieuwde aandacht voor de etnische 
identiteit van de inheemse groepen zelf zijn opgekomen, dat er daarvoor niet was. Men had zich voor 
1989 niet zo bezig gehouden met de in standhouding van de etnische identiteit. Dit laatste zou overeen 
kunnen komen met de benadering van Baud et al.. De minderheidsgroepen kozen in de tijd voor de 
multicultura-listische ideologie van de staten kennelijk voor assimilatie als etnische strategie.  
   Als er een causaal verband bestaat tussen het imago van de minderheidsgroep en etnische strategieën 
dan zouden de etnische strategieën moeten veranderen zodra de discriminatie verdwijnt of afneemt. 
Dit gebeurde ook. Er was immers het proces van de emergencia indígena. Dit is echter niet een 
verandering die valt binnen de categorieën van bovengenoemde benaderingen. Volgens Baud et al. 
zouden in geval van een positiever beeld van de dominante samenleving de etnische strategieën af 
moeten nemen, men zou zich niet zo bewust bezig moeten houden met etnische strategieën. Ook 
volgens Cantoni’s benadering zou men zich bij verminderde gewaarwording van raciale discriminatie 
juist onbewust moeten assimileren.  Zouden beide benaderingen dan niet kloppen? Deze conclusie 
kunnen we nog niet trekken. Het zou zo kunnen zijn dat de benaderingen onder deze omstandigheden 
niet gelden. Er is immers sprake van een recente verandering van de factoren, die misschien nog niet 
helemaal is doorgedrongen tot de inheemse groepen. Mogelijk is men de oude situatie nog niet 
vergeten en is het gedrag nog niet aangepast. Ook kan het zo zijn dat de staat dan wel officieel een 
andere houding heeft aangenomen, maar dat in de praktijk de samenleving nog steeds gelooft in het 
oude negatieve beeld van de minderheidsgroepen en dat er dus nog steeds discriminatie is. Tot slot is 
het niet onmogelijk dat er naast de factor discriminatie nog andere factoren zijn die de vorming van de 
etnische identiteit mede beïnvloeden.  
 
Andere mogelijk bepalende factoren 
 
Het ontstaan van de hernieuwde aandacht voor etniciteit en multiculturalisme van inheemse groepen 
en de overheid gedurende de laatste decennia is volgens verschillende auteurs vooral het gevolg van de 
globalisatie en moderniteit. Niet alleen de economie en markt worden steeds meer 
geïnternationaliseerd, maar ook de manier van leven van de mensen over de hele wereld wordt via de 
massa media wereldwijd verspreid. In  Latijns Amerika ziet men dat in andere landen lokale etnische 
identiteiten weer hoog in het vaandel komen te staan. Men ziet hoe het anders kan en wordt zich 
hiervan bewust.  Ook de opkomende ‘moderniteit’ in Latijns Amerika, bestaande uit een proces van 
democratisering en vrije markteconomie, draagt bij aan de herrijzing van het etnisch bewustzijn van 
groepen. De vrije markteconomie  brengt in   principe weinig gelijkheid. Het zorgt juist voor 
heterogenisatie binnen de samenleving. De inheemse groepen, die vaak al arm waren, blijven dit en 
blijven dus ook onder aan de sociale ladder staan. Zij kunnen nu echter wel door het democratisch 
principe gemakkelijker in opstand komen en opkomen voor hun rechten als inheemse 
bevolkingsgroep. Doordat de inheemse bevolking werd uitgesloten op economisch en sociaal gebied 
en zich meer bewust werd van de mogelijkheden dit te veranderen, gingen ze zich inzetten voor de 
acceptatie van hun herontdekte nieuwe etnische identiteit (Bengoa, 2000: 29-49; González, 2000).  
   In de benadering van Baud et al. werd al aangegeven dat er in geval van een negatief beeld dat de 
ontvangende samenleving heeft van de minderheidsgroep twee mogelijk te volgen strategieën zijn die 
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kennelijk een persoonlijke keuze vereisen. Dat de te volgen strategieën van vele factoren afhankelijk 
zijn, waaronder ook van persoonlijke keuzes bleek uit een onderzoek dat Widmark deed naar etnische 
strategieën van Aymaras die gemigreerd zijn naar de grote stad. Uit het onderzoek bleek dat etnische 
strategieën die deze mensen gebruiken af kunnen hangen van vele factoren waaronder bijvoorbeeld de 
situatie waarin men verkeert, de relatie met andere groepen, je afkomst, je opleiding of  hoe lang je al 
in de stad woont. Daarnaast bleek uit het onderzoek dat mensen van gelijke afkomst die onder dezelfde 
condities leefden, kozen voor verschillende etnische strategieën om hun economische en sociale 
positie te verbeteren. Twee vrouwen die beide handelden in textiel  en onder dezelfde persoonlijke 
omstandigheden leefden kozen bijvoorbeeld voor verschillende etnische strategieën om hun 
economische situatie te verbeteren. De één koos ervoor haar etnische identiteit te verbergen en zich te 
identificeren als mesties. Zij kleedde zich ‘westers’, leefde op een meer westerse manier en verkocht 
westerse kleding aan de mestieze bevolking in La Paz. De ander koos ervoor haar inheemse identiteit 
juist extra te benadrukken. Zij droeg traditionele kleding, en verkocht deze ook, vooral aan toeristen. 
De individuele keuze is dus ook een belangrijke factor voor de vorming van de etnische identiteit. De 
keuze voor een bepaalde strategie kan volgens Widmark dan ook niet gegeneraliseerd worden 
(Widmark, 1999). 
     Duidelijk is dat individuen of groepen etniciteit kunnen gebruiken als strategie om iets voor 
zichzelf of de groep gedaan te krijgen. Welke strategie men gebruikt kan van verschillende factoren 
afhangen. Hoogstwaarschijnlijk is het imago dat een minderheidsgroep in een dominante samenleving 
heeft één van de bepalende factoren. Deze factor komt immers, zij het op verschillende manieren voor 
in de verschillende besproken benaderingen. Het imago bepaalt misschien niet direct welke strategie er 
gevolgd wordt, en er zijn mogelijk meer factoren die hierop invloed hebben, zoals de genoemde 
globalisatie, modernisatie en persoonlijke keuze. De ontwikkeling van de Latijns Amerikaanse 
samenlevingen naar een meer open, democratische samenleving geeft echter misschien wel bepaalde 
impulsen aan de vorming van etnische identiteit van inheemse minderheidsgroepen in een 
samenleving waarin de ander de dominante groep vormt. 
     In Chili is de laatste decennia ook zo’n opener, democratische samenleving ontstaan. In de 
hoofdstad Santiago vond dan ook het onderzoek plaats dat onderwerp is van deze scriptie met als doel 
een beschrijving te geven van de veranderde houding van de Chileense samenleving ten opzichte van 
Mapuches en de mogelijke invloed die dit heeft gehad op de etnische identiteit van de Mapuches in 
Santiago. Tevens zal gezocht worden naar andere mogelijke bepalende factoren voor de gevolgde 
etnische strategieën. 
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Hoofdstuk 2: De historische context en hedendaagse realiteit 
 
Het uitgangspunt van onderzoek is nu bekend. Wat nog niet bekend is, is de context waarbinnen dit 
onderzoek gedaan werd. Deze context is de problematiek rondom etnische identiteit met betrekking tot 
de Mapuches in Santiago. De achtergronden rondom deze bevolkingsgroep en haar omgeving zal in 
dit hoofdstuk behandeld worden. 
 
1.2 Mapuches: van mensen van de aarde tot mensen van de stad 
 
De cultuur 
 
Op de presentatie van een film gemaakt door Mapuches in Santiago leerde ik dat de Mapuches in den 
beginne geboren werden uit de aarde. De aarde spleet op een dag open en een Mapuche man en vrouw 
werd het leven gegeven. De man en vrouw keken verwonderd om zich heen en begonnen te leven in 
de natuur. Ze ontdekten en leerden steeds meer. Van de dieren leerden zij bijvoorbeeld hoe te 
overleven en wat te eten. Zo leefden de Mapuches lange tijd, tot op een bepaald moment de natuur 
uitgeput raakte. Men had al een tijd slechte voorbodes ontvangen met als boodschap dat er iets ergs 
zou gebeuren. Op een dag barstte er dan ook een enorme stortbui uit. De Mapuches probeerden een 
berg te bereiken om te voorkomen dat ze weggespoeld werden door de regen. Velen overleden die 
dag, maar twee oude en twee jonge mensen overleefden de ramp. De oude mensen vertelden, voordat 
ze overleden, aan de jonge mensen over de geschiedenis van het Mapuche volk en hun manier van 
leven. De aarde was weer helemaal groen en vruchtbaar geworden door de regen en de twee jonge 
mensen leefden verder met de natuur. Het volk leerde weer steeds meer nieuwe dingen, totdat er op 
een dag weer slechte voorbodes kwamen. Dit keer waren het de Spanjaarden die vele Mapuches 
doodden. Ook deze keer bleef het Mapuche volk bestaan, het leven werd hen alleen wel moeilijk 
gemaakt door de Spanjaarden. 
     Dit verhaal verklaart de naam van het Mapuche volk. Mapuche betekent letterlijk Gente de la 
tierra, te vertalen als ‘mensen van de aarde’. De Mapuches zijn dus mensen die uit de aarde ontstaan 
zijn, maar hoe en waar leefden deze mensen dan precies? 
     De Mapuches leefden voor de komst van de Spanjaarden in het zuiden van Chili in delen van het 
8e, 9e en 10e district, tussen de Bio-bio rivier en de Chiloe archipel, dat vaak aangeduid wordt als 
Araucanië. Ook in een deel van Argentinië, grenzend aan dit gebied woonden en wonen nog steeds 
Mapuches.4 De Mapuches waren niet de enige inheemse groep in Chili. In het noorden van Chili 
woonden bijvoorbeeld de Aymaras en Atacameños. Ook in Araucanië woonden meerdere inheemse 
groepen, maar de Mapuches waren de grootste en machtigste groep. Ze hadden geen geschreven taal, 
maar spraken wel een  gemeenschappelijke taal, het Mapadungun. De Mapuches waren voor de 
koloniale tijd niet één grote groep. Ze leefden in verschillende groepen in verschillende delen van 
Centraal Zuid Chili. Volgens de overlevering is het Mapuche volk verdeeld over één centrale groep en 
vier regionale groepen. De leden van de centrale groep werden Mapuches genoemd en woonden in de 
dichtbevolkte centrale vallei in het midden van Araucanië. Ten noorden van de centrale vallei 
woonden vroeger de Pikunches, oftewel de mensen van het noorden. Deze regionale tak is opgenomen 
geraakt in de nationale Chileense samenleving. De andere drie takken bestaan nog wel. Ten oosten van 
de centrale vallei in de bergen wonen de Pewenches, ten zuiden van de vallei wonen de Williches,  en 

                                                 
4  In bijlage 3 is een kaart van dit gebied te vinden. 
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aan de kust, ten westen van de vallei wonen de mensen van de zee, de Lafkenches. Tegenwoordig 
worden deze verschillende groepen gezien als één volk, de Mapuches. Ze zouden een gezamenlijke 
achtergrond of oorsprong hebben (Grebe, 1998). 
     Het huishouden van de Mapuches, de ruka genaamd, bestond vroeger uit  patrilineaire5 families. De 
leden van de ruka hielpen elkaar bij het bewerken van het land. Meerdere ruka’s vormden samen een 
lof. Aan het hoofd van de lof stond de lonko die verantwoordelijk was voor ieders welzijn. De lof was 
vrij autonoom en stond dus niet onder hoger gezag. Gumucio citeert in zijn boek Rosales die zegt: 
“The Chilean Indians do not have king or governor whom to recognize and obey as supreme lord, nor 
would their natural pride tolerate any subjection” (Gumucio, 1999: 46). De Mapuches hadden dus 
geen koning of andere hoge gezaghebber en ze waren trots op hun autonomie. Hoewel de lofs vrij 
autonoom waren namen ze wel deel uit van grotere sociale en economische netwerken. Groepen 
bestaande uit meerdere lofs coördineerden samen rituele activiteiten en ook in tijden van oorlog 
werden de  krachten gebundeld en werden grotere regionale groepen gecreëerd. Hierbij werd ook een 
Toqui, een militair leider aangesteld. Lautaro die de Mapuches leidde in de strijd tegen de Spaanse 
kolonisten was zo’n Toqui (Smithson, 2001; Den Otter, 1975; Gumucio, 1999). 
     De religie van de Mapuches is een complex geheel van mythen, kosmologie en rituelen. Mapuches 
vereren een goddelijkheid die verschillende gedaantes kan aannemen. De kracht van een goddelijkheid 
zit niet zozeer in zijn verschillende verschijningsvormen, maar in de relaties en krachten in de kosmos 
zoals licht en donker, leven en dood goed en kwaad en mens en god. Goden en geesten van voorouders 
zijn de representaties van deze krachten en tegelijk een soort gidsen die de mensen helpen om te gaan 
met deze kosmische krachten. De machi is een belangrijk persoon in de Mapuche-religie. Hij of zij is 
een sjamaan die een belangrijke rol bekleed bij de uitvoering van rituelen  in  dienst van de 
gemeenschap. De machi kan de spirituele wereld manipuleren om de mens te helpen. Hij of zij kent de 
eigenschappen van de bovennatuurlijke  wezens en kan hen in een gevecht verslaan om zo het kwaad 
te verjagen. Ook zijn machis experts in het gebruik van planten en rituelen om mensen te genezen van 
hun ziektes. Het bekendste ritueel dat nu nog steeds uitgevoerd wordt is de vruchtbaarheidsceremonie 
guillatún die voor het begin van de oogst wordt uitgevoerd. Elke gemeenschap organiseert dit eens in 
de drie of vier jaar en nodigt dan buurgemeenschappen uit. Bij dit ritueel wordt gedanst binnen 
onzichtbare lijnen op de grond.’s Avonds vinden gebeden plaats.  Zelfs in de Santiago wordt dit ritueel 
nog uitgevoerd (Gumucio, 1999; Grebe, 1998). 
    Voor de koloniale tijd leefden de Mapuches hoofdzakelijk van de jacht, landbouw of visserij, 
afhankelijk van het gebied waarin ze woonden. De activiteiten en taken werden verdeeld over de 
uitgebreide familie waaruit een lof bestond. Mannen, vrouwen, ouderen en jongeren werkten samen 
om zo in het levensonderhoud te voorzien. De mannen hielden zich vooral bezig met de landbouw en 
veeteelt, terwijl de vrouwen de tuinbouw, artesania6 productie en het huishouden voor hun rekening 
namen. De landbouw bestond voornamelijk uit de productie van bijvoorbeeld aardappelen, granen of 
bonen voor eigen gebruik. Als men  toevallig teveel land had, produceerde men ook wel voor de 
verkoop. Ook de activiteiten van de vrouwen in de tuinbouw en textiel waren in principe voor eigen 
gebruik, maar als er de mogelijkheid was, handelde men wel met naastgelegen dorpen of in de steden. 
Vooral in de armere gemeenschappen was de verkoop van bijvoorbeeld fruit, artesanía of tuinbouw-
producten door de vrouwen van economisch belang. Veel gemeenschappen konden echter 
zelfvoorzienend zijn. Het vrije Araucanië was dan ook vrij welvarend. Nu is dat anders. Het beleid van 

                                                 
5 Patrilineair betekent dat verwantschap via de lijn van de vader loopt. 
6 Artesanía betekent kunstnijverheid. In heel Chili zijn er tegenwoordig artesania-marktjes waar allerlei met de 
hand vervaardigde artikelen zoals sierraden, keramiek en textiel, karakteristiek voor de verschillende inheemse 
bevolkingsgroepen, worden verkocht. 
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de Spaanse en Chileense overheden aangaande het programma van plattelandsontwikkeling heeft grote 
invloed gehad op het leven van de inheemse bevolking.  
     Na de invoering van de reducciones7 moest men de hierboven beschreven netwerken van sociale 
organisatie aanpassen aan de nieuwe situatie. In de reducciones kreeg men per familie een stuk land 
aangewezen, terwijl land daarvoor eigendom was van de hele gemeenschap. Bovendien werden 
families van verschillende lineages bij elkaar in reducciones geplaatst. De  
oude samenwerking in lofs kon niet meer plaatsvinden. Nucleaire families begonnen dus zelfstandig 
hun land te bewerken. De chiefs in de reducciones kregen ook geen wettelijk gezag. Voor elke 
rechtskwestie moest men bijvoorbeeld naar de Chileense beambten (Grebe, 1998; Den Otter 1975; 
Montecino, 1993). 
 
Van kolonisatie tot migratie 
 
De Mapuche cultuur heeft zoals gezegd geleden onder de invloeden van de kolonisten. Het volk heeft 
zich echter altijd kranig geweerd tegen deze invloeden. De Mapuches waren voor de komst van de 
Spanjaarden de grootste en machtigste inheemse groep in zuid Chili en zij slaagden er, in tegenstelling 
tot de noordelijke indianen, in hun land en leefwijze met succes te verdedigen tegen de Spanjaarden. 
     Toqui Lautaro wist zijn Mapuche-volk te verenigen en onder zijn leiding werd de eerste veroveraar 
van Chili, Pedro de Valdivia, in 1554 gedood. De Spanjaarden veroverden in de daarop volgende jaren 
wel delen van de Araucaanse rijken, maar vanaf 1598 wisten de Mapuches alle Spaanse steden ten 
zuiden van de Biobio-rivier te verwoesten. Op deze manier behielden ze hun onafhankelijkheid. Er 
zijn een aantal factoren die zouden kunnen verklaren waarom het juist de Mapuches lukte de 
Spanjaarden te verslaan. Ten eerste hadden de Mapuches in korte tijd het paardrijden onder de knie 
gekregen. Voor de komst van de Spanjaarden was het paard in Amerika namelijk niet bekend en vele 
inheemse groepen waren aanvankelijk bang voor paard en ruiter. Men zegt dat deze groepen het paard 
met ruiter zagen als een eenheid die wel eens een onverwoestbare god zou kunnen zijn. Het was op 
deze manier voor de Spanjaarden dan ook niet moeilijk om met  weinig ruiters te paard vele inheemse 
groepen te onderdrukken en te verslaan. Lautaro, de eerst Toqui bij de Mapuches in de tijd van de 
Spaanse invasie, was gevangene van de Spanjaarden geweest en later ook page van de Spaanse 
veroveraar Pedro de Valdivia. Hij wist dus dat paard en  ruiter geen onverslaanbare god waren en 
leerde de Mapuches na zijn ontsnapping paard te rijden. Lautaro had ook de zwakheden van het 
Spaanse leger leren kennen en gebruikte deze kennis in zijn oorlogstactieken. Dankzij de kennis van 
Lautaro konden de Mapuches met gelijke middelen terugvechten. Een tweede voordeel dat de 
Mapuches hadden was dat ze geen centraal gezag kenden. Het was niet voldoende om de hoofdstad in 
te nemen en de koning af te zetten, zoals de Spanjaarden dat bij de Azteken en de Inca’s hadden 
gedaan. In Araucanië moest elk dorp en iedere familie apart veroverd en onderworpen worden (Chol-
Chol, 2001; Roraff en Camacho, 1998).  
     In 1641 gebeurde dan ook iets unieks in de geschiedenis van Latijns-Amerika. Er werd een verdrag 
gesloten tussen de Spanjaarden en de Mapuches waarin stond dat de Spanjaarden het land van de 
Mapuches als vrije en onafhankelijke staat erkende. Ten zuiden van de Biobio-rivier was vrijwel al het 
land in handen van de Mapuches. Alleen de stad Valdivia en het eiland Chiloe bleven in Spaanse 
handen.8  

                                                 
7 Reducciones zijn een soort reservaten. Het zijn stukken land die door de regering aangewezen worden en waar 
de Mapuches moesten gaan wonen.  
8 In bijlage 3 staat een kaart van Chili waarop ook dit gebied is afgebeeld 
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     De problemen voor de Mapuches begonnen pas toen ze met de Chileense onafhankelijk-
heidsstrijders te maken kregen.Toen de eerste Chileense president Bernardo O’Higgins aan de macht 
kwam negeerde hij gewoonweg dat Araucanië een vrij  en onafhankelijk land was. Hij beweerde dat 
de Mapuches gelijkwaardige burgers zouden zijn en niet als tweederangs ras zouden worden 
behandeld, maar juist door dit te zeggen negeerde hij dat de ze eigenlijk niet bij de Chileense staat 
hoorden. Vanaf 1818 trokken de Chileense kolonisten langzaam aan de Biobio-rivier over en 
vestigden zich daar. Opvallend genoeg lieten de Mapuches dit gewoon gebeuren. In 1860 hadden zich 
al zoveel kolonisten in het zuiden gevestigd, dat de Chileense staat het gebied tussen de Biobio-rivier 
en de Malleco-rivier annexeerde. De Mapuches die nog in dat gebied woonden werden naar het zuiden 
verdreven. In de jaren die volgden werd de Mapuches op allerlei vervelende manieren hun land 
afgenomen. Voor een fles drank tekenden Mapuche hoofden soms papieren waarmee zij afstand deden 
van  enorme lappen grond. Dit was mogelijk omdat de Mapuches geen individueel landeigendom 
kenden. Het land was  eigendom van de gemeenschap. Ook vonden er roof- en plundertochten plaats 
waarbij huizen werden platgebrand en vee werd afgemaakt. Hierbij vonden vele Mapuches de dood 
(Barrera, 1999: 14-15; Caistor, 1997). 
     In 1881 kwamen de Mapuches voor de laatste keer in opstand, ze hadden het voor elkaar gekregen 
zich nog eenmaal gezamenlijk te organiseren. Het Chileense leger was echter te sterk en op 1 januari 
1883 eindigde de strijd. De Mapuches moesten zich overgeven nadat vele mensen in hun dorpen 
waren uitgemoord. De overgebleven Mapuches werden verdrongen naar speciaal daarvoor 
aangewezen reducciones, reservaten, waar ze moesten wonen. De meeste van deze reducciones liggen 
rondom de stad  Temuco. De Mapuches die hier leven behoren vrijwel zonder uitzondering tot de 
armste groepen in de samenleving. Ze moesten zich gaan bezighouden met de landbouw. De 
boerenbedrijfjes die zij hebben zijn echter klein en gericht op zelfvoorziening. Het is moeilijk hiervan 
rond te komen. Veel jongeren en landlozen trokken dan ook weg naar de steden op zoek naar een beter 
bestaan (Montecino, 1993). 
     Een census die in 1992 gehouden werd wees uit dat bijna de helft, zo’n 44% van de 930.000 
personen boven de 14 jaar die zichzelf als Mapuches identificeren, in en rond Santiago wonen. Deze 
census sprak uit wat velen lange tijd ontkenden of negeerden, maar eigenlijk wel wisten. De Mapuches 
in de stad waren niet zo marginaal als men wilde geloven (Ancán Jara, 1997). 
 
Migratie als economische strategie 
 
De migratie van Mapuches naar de steden begon eigenlijk al in de zestiende eeuw met de komst van 
de Spanjaarden en de grote steden die zij stichtten. Vanaf die tijd migreerden kleine aantallen 
Mapuches naar de steden op zoek naar werk of verandering in hun leven. Eind negentiende eeuw werd 
dit proces echter danig versterkt. De nieuwe Chileense regering nam de Mapuches grote delen van hun 
grond af. De economische omstandigheden van de Mapuches in de gevormde reducciones waren vrij 
slecht. De landbouw leverde onvoldoende op om zelfvoorzienend te kunnen zijn. Dit proces was in het 
ene gebied minder intens dan in het andere, maar is toch de harde hedendaagse realiteit die ook andere 
processen ontketende die de traditionele sociale organisatie van de Mapuches beïnvloedde. Men ging 
op zoek naar andere economische strategieën om toch in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Wat 
vaak gebeurde is dat ouderen en kinderen het stuk grond dat men nog had, bleven bewerken, terwijl de 
jongeren, mannen en vrouwen de arbeidsmarkt opgingen, op zoek naar werk om zo een salaris te 
verkrijgen. Als er in de omgeving betaald werk in de landbouw, boskap of wegenbouw te vinden was, 
greep men deze kans vaak aan. Het was dan niet nodig te migreren. In veel andere gevallen was dit 
echter wel nodig. Men migreerde tijdelijk of permanent naar een plaats waar men kon werken. In het 
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geval van tijdelijke migratie verliet men het huis voor enkele maanden om vervolgens weer terug te 
keren. Men werkte in zulke gevallen bijvoorbeeld in de fruitteelt of boskap. Als men dicht bij een stad 
woonde was het vaak ook mogelijk daar betaald werk te doen en dagelijks of wekelijks maar huis 
terug te keren. Vanaf 1930 begon een constante stroom van migranten naar Santiago. De wereldwijde 
economische crisis had ook een recessie in Chili teweeggebracht. De steden in het zuiden waar tot dan 
toe veel Mapuches hun heil hadden gezocht voor tijdelijk of vast werk konden het aanbod van 
werkzoekende Mapuches niet meer absorberen. Vele Mapuches besloten dus naar Santiago te 
migreren. Aanvankelijk waren dit vooral mannen tussen de 15 en 30 jaar, maar een jaar of tien later 
begonnen ook vrouwen zich in de stad te vestigen (De Val, 2002;  Garcés en Rodríguez, 2000; 
Montecino, 1993: 97-102). 
 
Het leven van de Mapuches in Santiago 
 
De Mapuches die in de jaren dertig naar Santiago kwamen waren vrijwel allemaal analfabeet en ze 
beheersten de Spaanse taal slecht. Mede hierdoor waren er beperkte arbeidsmogelijkheden. Mapuche 
vrouwen gingen vrijwel altijd werken als dienstmeisje bij een Chileens gezin. Zij woonden dan ook 
vaak ook bij deze familie in huis. De vrouwen die in het huishoudelijk werk terecht kwamen, bleven 
dit vaak doen. Men veranderde wel van werkgever, kreeg meer salaris of vond een werkgever die 
betere werkomstandigheden bood, maar het veranderen van soort werk of sector komt niet veel voor. 
Binnen het huishoudelijk werk zijn er geen mogelijkheden hogerop te komen. De mannen hadden iets 
meer mogelijkheden. De mannen die begin jaren 90 of eerder migreerden en weinig opleiding hadden 
kwamen vaak terecht in de bouw, in bakkerijen, of ook als schoonmaker. In dit werk konden zij, als ze 
er goed in waren, wel hogerop klimmen en misschien een leidinggevende functie bereiken 
(Montecino, 1993: 118). 
     Steeds meer Mapuches trokken naar Santiago. Vele van hen deden dit uit economische 
overwegingen, anderen ook uit nieuwsgierigheid de andere, Chileense, wereld te leren kennen. 
Tegenwoordig zijn er weinig Mapuche families die geen familieleden hebben die zich in of rond 
Santiago gevestigd hebben (De Val, 2002). 
     Volgens de census van 1992 identificeerden 928.060 mensen van 14 jaar en ouder zich als 
Mapuche, dit is 9,6% van de gehele Chileense bevolking van 14 jaar en ouder. 44% van deze 
Mapuches wonen in de región Metropolitana9 De meeste Mapuches  wonen nog steeds in de armere 
buurten van Santiago. Het is niet zo dat alle Mapuches tot de armste laag van de bevolking behoren. Er 
zijn ook Mapuches die zich wel hebben weten op te werken, een opleiding hebben gevolgd, een goede 
economische positie hebben, of een eigen bedrijf bezitten. Onder de respondenten geïnterviewd in het 
veldwerk waren bijvoorbeeld Mapuches die een eigen meubelmakerij hebben, een  distributie centrum 
besturen, of een hoge functie in een scheikundig laboratorium hebben. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Chili is ingedeeld in verschillende regio’s waar van de región Metropolitana er één is. Deze regio bestaat uit de 
stad Santiago en omgeving.  
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2.2 De overheid en haar relatie met Mapuches 
 
Van assimilatie tot multiculturalisme 
 
Mapuches verschillen duidelijk van andere Chilenen. Ook nadat ze verbannen waren naar de 
reducciones behielden ze hun eigen cultuur, hoezeer die ook aangepast moest worden. Tot 1989 
kregen ze echter van de Chileense overheid nooit de kans zich politiek te vertegenwoordigen. Ze 
mochten niet in het parlement zetelen en ook hun organisaties werden niet erkend. De Republiek Chili 
heeft tot die tijd altijd zijn culturele diversiteit ontkent. De regerende klasse slaagde er tot nog niet zo 
lang geleden in het idee in stand te houden dat Chili een raciaal homogene samenleving was. Als men 
al over de inheemse volkeren sprak ging dit over het koloniaal verleden, niet over het heden. Het 
overheidsbeleid was alleen gericht op het bestrijden van de  armoede die er onder de  inheemse 
bevolking heerste. Economische ontwikkelingen werden aangemoedigd. In de wet werden tot 1989 
echter nooit de culturen of talen van de inheemse  bevolkingsgroepen erkend. Als ze al genoemd 
werden ging het om de aanpassing van hun land en hun bezit systeem aan het Chileense systeem van 
individueel bezit. Belangrijk was de assimilatie van de inheemse bevolking in de Chileense cultuur. 
Met hun eigen cultuur of identiteit werd verder geen rekening gehouden (Aylwin, 1998). 
     Toen Allende in 1970 aan de macht kwam werd een kleine poging gedaan het lot van de  inheemse 
bevolking te verbeteren. Er kwam een wet voor landhervormingen waardoor Mapuches hun vroegere 
grond terug konden krijgen. Allende kon echter niet veel geld steken in dit project en uiteindelijk 
kwam het erop neer dat vele Mapuches hun oude gronden met geweld bezetten. Op 11 september 1973 
nam de junta onder leiding van Pinochet door middel  van een coup de macht in handen. Dit 
betekende een keerpunt voor het Chileense volk en dus ook voor de Mapuches. Veel Mapuches 
werden na de coup doodgeschoten, gemarteld of gevangen genomen. Het land dat hen door de vorige 
regering was teruggegeven werd hen nu weer afgenomen door leger of politie. Het land werd 
teruggegeven aan grootgrondbezitters (Den Otter, 1975: 228). 
     In 1989 veranderde er iets in de ontkennende houding van de overheid ten aanzien van de inheemse 
bevolking. In dit jaar besloot presidentskandidaat Aylwin van de democratische partij Concertación de 
partidos por la democracia om de tafel te gaan zitten met de inheems leiders. Het doel was een 
compromis met hen te sluiten over het beleid betreffende de in-heemse bevolking in de nog te vormen 
nieuwe regering. Leiders van verschillende inheemse groepen en organisaties waren aanwezig 
waaronder ook de leider van de net opgezette Mapuche organisatie Consejo de todas las tierras.  Na 
lang discussiëren kwam men tot een akkoord. De staat zou het bestaan van diverse volkeren met hun 
specifieke culturen, identiteiten en talen binnen de Chileense samenleving erkennen. Ook zei ze toe 
het land dat de inheemse groepen op dat moment toebehoorde of zou moeten toebehoren te 
beschermen. Om deze en andere punten vast te leggen zou er een nieuwe wet komen, de ley indígena 
genaamd, waarin het beleid aangaan de inheemse bevolking en hun rechten vastgelegd zou worden. 
De inheemse leiders op hun beurt beloofden hun problemen en die van de gehele inheemse bevolking 
voortaan via de institutionele weg op te lossen (Bengoa, 1999: 183-187). 
     De verkiezingen werden gehouden en Aylwin kwam zoals verwacht als winnaar uit de bus. De 
inheemse leiders werden dan ook op het presidentieel paleis uitgenodigd om te praten over het 
opstellen van de nieuwe wet. Kort samengevat beschrijft de in die tijd gevormde wet aangaande de 
inheemse bevolking de volgende punten: 

- De erkenning dat Chili een multi-etnische en multiculturele samenleving was die bestond uit 
verschillende inheemse etnische groepen. 
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- De erkenning dat het de  plicht van de Chileense samenleving en de staat was om de 
ontwikkeling van deze ‘volkeren’ en hun land en cultuur te respecteren, te beschermen en te 
stimuleren.  

- Bescherming van de grond die hen in het verleden door de staat was toegewezen. 
- Oprichting  van een fonds voor financiële steun voor culturele of economische activiteiten die 

hun welzijn zouden verbeteren. 
- De instelling van ‘inheemse ontwikkelingsgebieden’ op plaatsen waar voorouders ook 

woonden en nu nog steeds vele inheemse mensen woonden. De staat zou hier beleid toepassen 
in het voordeel van de inheemse bevolking. 

- Erkenning van de rechten van de inheemse bevolking en hun organisaties. Hun mening zou 
gehoord worden als er beslissingen aangaande hun leven gemaakt zouden worden.  

- De oprichting van een nationale corporatie voor inheemse ontwikkeling, Conadi genaamd. 
Deze publieke instantie moest ervoor zorgen dat de nieuw wet ook echt nageleefd werd 
(Aylwin, 1998). 

     Het lijkt erop dat met de opkomst van de democratie in Chili voor het eerst in de geschiedenis 
respect werd getoond voor de inheemse bevolkingsgroepen. Hun mening werd serieus genomen en ze 
werden gezien als politieke gesprekspartners. De democratie lijkt een opening te hebben gecreëerd in 
de Chileense samenleving die voorheen gesloten bleef voor de Mapuches en andere inheemse groepen. 
 
Conadi 
 
Zoals gezegd is Conadi de instantie die toe moet zien op de uitvoering van de ley indígena. Conadi is 
een afkorting voor Corporación nacional de desarrollo indígena wat ‘nationale corporatie voor 
inheemse ontwikkeling’ betekent. De instantie bestaat uit acht inheemse vertegenwoordigers en acht 
regeringsvertegenwoordigers. Uit gesprekken met medewerkers van Conadi bleek dat Conadi een 
staatsinstantie is. Het is een soort ministerie voor inheemse zaken. Het is een deel van de staat 
gespecialiseerd in de inheemse bevolking, maar representeert hen niet. Het feit dat er naast de acht 
regeringsvertegenwoordigers ook acht inheemse vertegenwoordigers in de instantie zitten is wel iets 
unieks in Chili. Het is de enige staatsinstantie met sociale representatie in het bestuur.  
     Eén van de gedurende het veldwerk geïnterviewde Mapuches was de persoon die de stedelijke 
inheemse bevolking representeerde in het bestuur van Conadi. Hij maakte duidelijk dat hij en de ander 
inheemse vertegenwoordigers niet voor de overheid werkten zoals de ander acht bestuursleden. Hij 
was gekozen door de inheemse groepen om hen te representeren en deed dit omdat hij vond dat zij 
voor hun rechten moesten vechten. De inheemse vertegenwoordigers moeten geraadpleegd worden 
door de overheid over wat de meningen of wensen van de inheemse bevolking zijn. Men volgt deze 
raad echter niet altijd op. 
     Wat Conadi in de praktijk doet is plannen maken en projecten ontwerpen voor het inheems beleid. 
Deze plannen met bijbehorende begroting gaan naar de afdeling van de staat die over het geld gaat en 
men krijgt een bepaald bedrag toegewezen waarmee men de plannen kan gaan uitvoeren. Dit bedrag is 
altijd lager dan het gewenste bedrag, dus moet men gaan beslissen welke plannen men wel en niet gaat 
uitvoeren. Elke regio in Chili heeft zijn eigen Conadi-afdeling, die elk zijn eigen plannen maakt voor 
die regio. Eén van de geïnterviewde medewerkers van Conadi was bijvoorbeeld de coördinator van het 
project voor intercultureel tweetalig onderwijs in de región Metropolitana. Naast dit soort grote 
projecten zijn er ook kleinschaliger projecten bedoeld om bijvoorbeeld bepaalde inheemse organisaties 
te steunen. 
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     Conadi organiseert ook bijeenkomsten waar de inheemse bevolking of hun organisaties heen 
kunnen gaan om overleg te plegen. Ook kan men zelf op afspraak met Conadi komen praten. Er wordt 
alleen overleg gepleegd en gewerkt met organisaties die zelf naar Conadi toestappen. In 2002 is 
Conadi ook begonnen met het voorleggen van reeds gemaakte plannen aan inheemse organisaties. 
Voorheen consulteerden ze hen slechts voordat de plannen gemaakt waren.10

     Dit alles klinkt heel positief, maar er zijn ook dingen die niet geheel volgens plan verlopen. Een 
probleem dat enigszins roet in het eten gooide voor de Mapuche bevolking was bijvoorbeeld het 
economisch beleid van de Chileense overheid. President Eduardo Frei opende de Chileense economie 
voor de internationale markt, export werd belangrijk. Ontwikkelingsprojecten die hier het gevolg van 
waren beïnvloedden echter land van de Mapuches. Het ging hierbij vooral om het gebruik van rivieren, 
bos en andere natuurlijke hulpbronnen die van belang zijn voor de exportproductie maar ook voor de 
inheemse bevolking. In de wet worden deze natuurlijke hulpbronnen op Mapuche grond niet be-
schermd.      
     Of Conadi tot nu toe succesvol is geweest in het nastreven van de doelen waarvoor ze is opgericht 
is een vraag die waarschijnlijk niemand volmondig met ja kan beantwoorden. Volgens medewerkers 
van Conadi is het het beste deze vraag aan de inheemse bevolking te stellen. Het is al heel wat dat de 
ley indígena bestaat en dat Conadi bestaat. Er is vooruitgang, maar of de erkenning van de 
multiculturele samenleving nou ook echt in de praktijk wordt uitgevoerd is nog de vraag. Hoe de 
Mapuches en Chilenen in Santiago hierover denken zal in hoofdstuk vier en vijf aan de orde komen. 
Zeker is dat de Mapuche organisaties, die nu ook wettelijk erkend zijn, hun best blijven doen voor het 
behouden van hun cultuur en hun rechten. 
 
2.3 Mapuches en organisaties 
 
Mapuche organisaties vroeger en nu 
 
Mapuches hebben zich sinds de koloniale tijd altijd georganiseerd. Het militaire regime van Pinochet 
heeft de organisaties niet kunnen onderdrukken, het heeft ze juist versterkt. De organisaties bleven 
zich verzetten tegen het regime en bleven vechten voor  hun land en rechten. Later speelden zij ook 
een rol in het herstel van de democratie zoals in paragraaf 2.1  al naar voren kwam. Sommige van deze 
organisaties geven tot vandaag de dag nog leiding aan hun volk. De laatst tien jaar zijn er ook veel 
nieuwe organisaties opgezet die zich vooral  richten om het terugkrijgen van grond die hun voorouders 
toebehoorde. Ook houden zij zich bezig met het verkrijgen van politieke macht in deze gebieden. 
Andere nieuwe organisaties houden zich meer bezig met het de herwinning van de etnische identiteit 
van de Mapuches. Sommige organisaties zijn internationaal bekend. 
     Je zou kunnen zeggen dat er drie fases zijn in de geschiedenis van de Mapuche organisaties. In de 
eerste fase, voor 1970, waren de Mapuche organisaties eigenlijk kleine agrarische comités, ze 
bestonden uit Mapuche boeren die voor hun rechten opkwamen. De organisaties die de Mapuche 
identiteit voorstonden en bevochten ontstonden eigenlijk pas vanaf de tijd van de militaire dictatuur. 
De coup van 1973 bracht de grootste slag tegen de Mapuches sinds 1540. Niet alleen werden vele 
Mapuches vermoord, maar het militaire regime wilde ook de grond die in het bezit was van Mapuche 
gemeenschappen en de Mapuche gemeenschappen zelf scheiden. Het regime wilde het individueel 
bezit instellen.  

                                                 
10 Deze informatie over de werkzaamheden van Conadi is verkregen uit interviews met medewerkers van 
Conadi. 
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      Deze aanslag tegen de gemeenschappen van de Mapuches, die een belangrijk deel van de Mapuche 
cultuur vormen, zorgde ervoor dat er een nieuw soort Mapuche organisaties ontstond. Admapu werd 
bijvoorbeeld opgericht met als doel de manier van politiek en actie voeren in de Mapuche wereld te 
veranderen. Deze en andere organisaties die in die tijd werden opgericht waren echter niet geheel 
onafhankelijk. Ze vonden namelijk steun bij de kerk en politieke partijen. Ze sloten overeenkomsten 
en werkten samen met de Concertación om de nieuwe democratie die er in Chili na de dictatuur 
ontstond te steunen en te beïnvloeden. Ze werkten mee en geloofden in de Ley Indígena en de 
voorstellen van de Concertación. 
     De organisatie El Conseje de Todas las Tierras was en is één van de grote organisaties die de derde 
fase vertegenwoordigen. Zij geloofden namelijk niet in El Acuerdo de Nueva Imperial en stellen zich 
juist, in tegenstelling tot de hiervoor genoemde organisaties, geheel onafhankelijk op van de politiek 
en het idee van modernisatie. Ze wil de oude traditionele Mapuche structuren op sociaal en politiek 
gebied behouden en zet zich in voor de oude cultuur, het grondbezit en de autonomie die de Mapuches 
willen behouden of terugkrijgen  (Garcés en Rodíguez, 2000; Barrera, 1999: 65-66). 
 
Mapuche organisaties in Santiago 
 
Er zijn ook organisaties speciaal opgericht voor, of door de Mapuches in de steden. Er zijn er 
tientallen, maar niemand weet precies hoeveel. Verschillende organisaties staan geregistreerd bij de 
overheid en andere niet. Als een organisatie zich wil laten registreren  kan ze zich melden bij Conadi 
en haar ledenlijst laten zien. Ze krijgen dan een stempel en rechtsgeldigheid voor één jaar. Als dat jaar 
voorbij is moeten ze opnieuw een stempel halen om weer rechtsgeldig te zijn. Een medewerker van 
Conadi liet een lijst zien met namen en adressen van deze rechtsgeldige organisaties. Deze telde zo’n 
80 namen. Vele van deze organisaties leken bij pogingen hen te benaderen niet of niet meer te bestaan. 
Naast de officieel geregistreerde organisaties zullen er ook vele niet geregistreerde organisaties zijn. 
Hoeveel organisaties er op een bepaald moment nog wel of niet meer bestaan is dus niet na te gaan. 
     De organisaties die er bestaan zijn in te delen in verschillende groepen. Verschillende auteurs 
gebruiken verschillende indelingen, die deels wel overeenkomen. Zo zijn er organisaties die zich 
richten op het organiseren van activiteiten in relatie tot de Mapuche cultuur, zoals het vieren van het 
Mapuche nieuwjaar. Dit kan voor Mapuches in de hele stad georganiseerd worden, maar soms werken 
organisaties ook alleen in hun eigen wijk. Er zijn ook organisaties die meer economisch of op de 
werksfeer gericht zijn. Zij richten zich niet zozeer op de Mapuche cultuur, maar meer op het 
verbeteren van het economisch leven van hun leden, die vaak een bepaald beroep uitoefenen. Tot slot 
zijn er ook organisaties die als doel hebben de Mapuche etniciteit te doen herrijzen en schendingen 
hiervan bij de Chileense staat en samenleving aan de kaak te stellen. Deze doelen zijn niet altijd 
vaststaand en kunnen binnen een organisatie in de loop der tijd veranderen. Zo gebeurt het wel eens 
dat organisaties zich naast de activiteiten in de stad ook tijdelijk gaan richten op het  helpen van 
Mapuches in het zuiden die bijvoorbeeld met conflicten over grond te maken hebben (Huaiquilaf 
Gómez, 1999: 11-21). 
     Om een betere indruk te geven van welke organisaties er in Santiago zijn, volgen een aantal 
voorbeelden van organisaties waarvan de leider of één van de leden meewerkte aan het onderzoek in 
Santiago.  
     De Asociación gremial de empresarios Mapuche is een organisatie voor Mapuche ondernemers. 
Naast het behouden van de Mapuche identiteit heeft de organisatie als voornaamste doel ondernemers 
en andere mensen van Mapuche afkomst te helpen hun capaciteiten verder te ontwikkelen. Dit gebeurt 
bijvoorbeeld door contacten te leggen met  bedrijven, de overheid en andere instanties. De organisatie 
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heeft geen contacten met Conadi, maar wel met andere overheidsafdelingen. Voor het doen van 
bepaalde projecten of het verkrijgen van hulp gaan ze praten met die afdeling van de overheid die over 
dat soort problemen gaat, bijvoorbeeld de handelsafdeling. Eén van de leden van de Asociación 
gremial de empresarios Mapuche legde uit waarom zo’n organisatie voor Mapuche ondernemers 
noodzakelijk is. Volgens haar zijn de verkooptechnieken van Mapuches over het algemeen niet goed. 
Ze produceren goede producten, ze zijn vakkundig maar hebben geen commercieel inzicht. Je hebt 
mensen die geboren verkopers zijn, maar de Mapuches zijn dat zeker niet. Dit moeten ze wel leren om 
zich in Santiago staande te houden en de organisatie kan daarbij helpen.  
     Eén van de organisaties die zich alleen bezig houdt met het in stand houden van de Mapuche 
cultuur is Conacin. Conacin is een afkorting van Centro de arte y cultura indígena wat ‘centrum voor 
inheemse kunst en cultuur’ betekent. Het centrum is in 1992 opgericht met als doel het uitdragen van 
de verschillende inheemse culturen in Chili. Dit doet ze door bijvoorbeeld optredens van inheemse 
muzikanten te organiseren en een tijdschrift getiteld Identidad11 uit te geven. Het tijdschrift is in 2002 
opgericht en komt een aantal keer per jaar uit. De artikelen in het blad gaan bijvoorbeeld over een 
inheems feest dat recent gehouden is of nog moet plaatsvinden of over de ervaringen van Mapuche 
vrouwen in de stad. Aangezien een groot deel van de inheemse bevolking tegenwoordig in Santiago 
woont moet hun muziek en cultuur volgens het centrum ook daar verspreid worden, niet alleen onder 
de inheemse bevolking zelf, maar ook onder de rest van de Chilenen. Conacin is een vrij groot 
opgezette organisatie die contacten heeft met de gemeente, beschikt over een eigen gebouw en ook vijf 
vast medewerkers heeft.  
     Niet elke organisatie kan zich een eigen ruimte veroorloven. Zo vertelde de gepensioneerde 
secretaris van de Liga cultural araucana Mllelche dat zijn organisatie vroeger zo’n twintig tot 
vijfentwintig leden telde, maar dat dit er nu veel minder zijn. Ze beschikken niet over een eigen ruimte 
om samen te komen. De leden die er nog zijn, zijn vaak ook al wat ouder. Het doel van de organisatie 
is en was de Mapuche cultuur levend te houden. Tot twee jaar geleden organiseerde de organisatie 
cursussen in de Mapuche taal en cultuur voor Mapuches en Chilenen. Dit gebeurt nu niet meer omdat 
er binnen de vereniging geen mensen meer zijn die deze cursussen kunnen of willen geven. 
Tegenwoordig komen de leden eens  per maand samen om de eigen taal en cultuur te spreken en zo 
hun cultuur levend  te houden. Ook doen ze soms mee aan protestmarsen die georganiseerd worden 
door en voor de inheemse bevolking, of ze nemen deel aan bijeenkomsten die Conadi organiseert. Tot 
slot proberen ze ook hun broeders in het zuiden te helpen door hen bijvoorbeeld voedsel of kleding te 
sturen. 
     Zoals gezegd zijn er in Santiago vele organisatie. De ene is groot en de ander klein, de ene heeft 
een economische doeleinden en de ander culturele. Hoewel er vele organisaties bestaan zijn er ook 
vele Mapuches die geen lid zijn van een organisatie. Er zijn hierover geen cijfers bekend, maar het 
deel van de Mapuches dat wel lid is van een organisatie schijnt de minderheid te zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Identidad is Spaans voor identiteit. 
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Hoofdstuk 3: Methoden en technieken van onderzoek 
 

Om onderzoek te kunnen doen is het van belang van te voren vast te stellen wat precies onderzocht 
moet worden en hoe dat zou moeten gebeuren. Dit hoofdstuk is dan ook bedoeld ter verantwoording 
van de gebruikte methoden en technieken van onderzoek. Belangrijk is wat de probleemstelling is 
waarop het onderzoek gebaseerd is, wat de bepalende variabelen zijn en welke onderzoeksmethoden 
gebruikt zijn. Ook de evaluatie van het onderzoek met al zijn moeilijkheden en positieve ervaringen 
zal aan de orde komen. 
 
3.1 Het uitgangspunt van onderzoek 
 
Probleemstelling en deelvragen 
 
De probleemstelling zoals die geformuleerd is voor het doen van het onderzoek luidt als volgt:  
    ‘Hoe is de houding van de dominante Chileense bevolkingsgroep ten opzichte van de               
     Mapuches en in hoeverre beïnvloedt deze de eigen etnische identiteit van de Mapuches?’ 
Er zijn een drietal deelvragen die gesteld moeten worden om deze probleemstelling en dus de 
onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden: 

- Hoe is de houding van de Chileense samenleving ten aanzien van Mapuches? 
- In hoeverre benadrukken of verbergen Mapuches hun etnische identiteit en waarom? 

      -     Welke variabelen bepalen de vorming van de etnische identiteit? 
 
Bepalende variabelen 
 
Zoals uit de probleemstelling blijkt, wordt de hypothese gesteld dat de houding van de dominante 
Chileense bevolkingsgroep invloed heeft op de vorming van de etnische identiteit van de Mapuches 
die in Santiago wonen. Deze hypothese kan juist of onjuist blijken te zijn. Uit de theorieën over 
etnische identiteit beschreven in hoofdstuk 1 bleek al dat mogelijkerwijs ook globalisatie, 
modernisatie en persoonlijke keuzemogelijkheden van invloed zijn op de vorming van de etnische 
identiteit. Aangezien de in de probleemstelling genoemde variabele vaak genoemd werd maar niet 
altijd op dezelfde manier in verband stond met de vorming van de etnisch identiteit is dit de variabele 
waaraan vooral aandacht besteed zal worden in het onderzoek. Dit wil echter niet zeggen dat andere 
mogelijke bepalende variabelen uit het oog verloren worden. Het is duidelijk ook van belang  proberen 
vast te stellen welke andere variabelen, bijvoorbeeld de genoemde globalisatie of modernisatie mede 
bepalend zijn voor de vorming van de etnische identiteit.  
     De hierboven genoemde variabelen zijn allemaal omgevingsvariabelen. Om te bepalen of de 
uitkomsten van het onderzoek en de antwoorden op de deelvragen misschien afhangen van 
achtergrondvariabelen zoals leeftijd, sekse, opleiding en beroep zijn ook deze variabelen opgenomen 
in het onderzoek als mogelijke bepalende variabelen. De leeftijd zou misschien van invloed kunnen 
zijn, omdat jonge Mapuches die nu in Santiago leven al tweede- of derdegeneratie migranten zijn en in 
de stad geboren zijn. Ze hebben misschien meer of hoger onderwijs gevolgd en andere ideeën 
gekregen over de Chileense samenleving en hun Mapuche achtergrond. Ook mannen en vrouwen en 
mensen behorend tot hogere of lagere sociale klasse, hebben misschien verschillende ervaringen in en 
met de Chileense samenleving of passen zich misschien over het algemeen meer of minder 
gemakkelijk aan.  
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     In het verhaal over mogelijke variabelen is vaak het woord misschien voorgekomen. Dit is niet 
voor niks. Het moet duidelijk zijn dat het allemaal mogelijkheden zijn, die misschien gedurende het 
onderzoek naar voren zullen komen als zijnde bepalende variabelen. Bovendien zijn er mogelijkerwijs 
ook andere variabelen die niet genoemd zijn maar die wel van belang zijn en misschien ook uit het 
onderzoek naar voren zouden kunnen komen. De variabele ‘houding van de Chileense samenleving 
ten aanzien van de Mapuches’ blijft echter de belangrijkste variabele in het onderzoek, het doel is 
immers vooral vast te stellen of dit een belangrijke variabele is. Om het hierboven beschreven verhaal 
over mogelijke verbanden en bepalende variabelen te verduidelijken is het nog eens in zijn geheel 
schematisch samengevat. 
 

 
                                                              Vorming etnische identiteit 

 
 

                                                                                                                                                                 
       
 Achtergrondvariabelen:                                                                      Omgevingsvariabelen: 
 
- leeftijd                                                                                               - Houding van de 
- geslacht                                                                                               dominante samenleving 
- opleiding                                                                                           - (Globalisatie) 
- beroep/sociale status                                                                         - (Modernisatie) 
- …………………                                                                              - (Persoonlijke keuze) 
                                                                                                             - ……………………. 

 
 

Waarom nu dit onderzoek 
 
Het is interessant om juist nu dit onderzoek te doen, omdat er in de laatste tien tot vijftien jaar een 
aantal veranderingen in Chili zijn opgetreden. Sinds 1989 is er weer democratie en in dat zelfde jaar is 
er ook een verandering opgetreden in de houding van de overheid ten opzichte van de inheemse 
bevolking. Tot 1989 hebben de verschillende regeringen van de Chileense Republiek en de Chileense 
samenleving in het algemeen altijd ontkend dat hun samenleving bestond uit verschillende etnische 
groepen met hun eigen cultuur. De overheid besteedde dan ook alleen aandacht aan het opgaan van 
inheemse volkeren in de overheersende Chileense nationale cultuur, want het nationale gevoel en de 
nationale identiteit waren van groot belang. In 1989 kwam er echter verandering in deze houding. De 
nieuwe Chileense regering erkende dat de Chileense samenleving weldegelijk bestond uit 
verschillende etnische groepen en beloofde hiermee in haar beleid rekening te gaan houden.  
     Het zou kunnen zijn dat deze veranderde overheidsinstelling het begin was van een veranderde 
houding van de gehele Chileense samenleving ten opzichte van de Mapuches. De Mapuches die in 
Santiago wonen zijn eigenlijk migranten. Ze zijn dan wel niet naar een ander land verhuist, maar wel 
van het platteland van Chili naar de stad, waar veel mensen wonen met een andere cultuur of etniciteit. 
Volgens verschillende auteurs heeft de houding van de ontvangende samenleving invloed op hoe de 
migranten hun etnische identiteit vaststellen of gebruiken. Als we ervan uit gaan dat dit klopt, dan 
betekent dat, dat de ‘etnische strategieën’ van de Mapuches in de afgelopen tien jaar veranderd kunnen 
zijn door de veranderde houding van de Chileense samenleving.  
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     Nu zal dit niet de enige variabele zijn die invloed heeft op de vaststelling van de etnische identiteit 
van de Mapuches, maar het geeft wel een reden om juist nu zo’n onderzoek uit te voeren. 
 
3.2 De uitvoering van het onderzoek 
 
Type onderzoek 
 
Het doen van veldwerk en daarbij behorende participerende observatie is het aspect van het 
antropologisch onderzoek waar antropologen zich op doen voorstaan. Vroegere antropologen schreven 
hun werken vaak vanuit hun studeerkamer en baseerden dat wat zij schreven over de ander op eerder 
geschreven literatuur of de ervaringen van missionarissen, ontdekkingsreizigers of kolonisten. Rond 
1900 kwam hier echter verandering in. Verscheidene antropologen, waarvan Malinowski de bekendste 
was, benadrukten dat het doen van langdurig veldwerk van groot belang was. Dit kwam voort uit het 
opgekomen idee van cultuur relativisme, wat wil zeggen dat elke cultuur bestudeerd moet worden 
vanuit de logica van deze cultuur en niet vanuit die van de onderzoeker. Om dit te doen moest men 
noodzakelijkerwijs in de te bestuderen samenleving zelf verblijven (Eriksen, 1995: 5-6).  
     Deze uitgangspunten vormen nog steeds de basis van de moderne antropologie. In dit doctoraal 
onderzoek stond dus eveneens het doen van een drie maanden durend veldwerk centraal. Daarnaast 
vormt literatuurstudie ook een grote rol in dit onderzoek. Om een uitgangspunt te hebben voor het 
doen van het onderzoek is het nodig van te voren te bestuderen wat er al over de te bestuderen 
problematiek  gepubliceerd is. Voordat ik begon aan het drie maanden durend veldwerk in Santiago 
heb ik dan ook een voorbereidende scriptie geschreven waarin de theoretische uitgangspunten, de 
lokale context en de methodologische opzet van het onderzoek beschreven werden. Ook de 
vragenlijsten die ik zou moeten gebruiken had ik voordat ik naar Chili vertrok al gemaakt. Gedurende 
het onderzoek zijn deze wel wat aangepast, omdat uit de ervaring bleek dat bepaalde vragen wel of 
juist niet relevant waren. 
     Zoals al bleek uit de vorige paragraaf is het onderzoek zowel toetsend als explorerend van aard. Het 
doel is enerzijds te toetsen of de uit de literatuurstudie naar voren gekomen variabele ‘beeld dat de 
ontvangende samenleving heeft van de minderheidsgroep’ daadwerkelijk een belangrijke variabele is 
die de vorming van de etnische identiteit bepaalt. Anderzijds is het onderzoek explorerend omdat er 
ook onderzocht zal worden of er mogelijk andere variabelen zijn die van invloed zouden kunnen zijn 
op de vorming van de etnische identiteit. 
 
Technieken van onderzoek 
 
Zoals gezegd vond een groot deel van het onderzoek plaats in het veld, in Santiago de Chile wel te 
verstaan. De basis techniek in het onderzoek was hier het doen van interviews met zowel Mapuches 
als Chilenen. Daarnaast  was het van belang indien mogelijk gedrag of activiteiten van Mapuches, 
Chilenen en Mapuche organisaties te observeren om zo nog wat extra informatie te vergaren. Tot slot 
was het ook nodig in Chili nog wat literatuur over het onderwerp te zoeken aangezien deze in 
Nederland schaars is.  
     Om respondenten te vinden zou volgens de regels van het onderzoek doen een aselecte steekproef 
getrokken moeten worden uit de populatie. Er zijn in dit geval twee populaties, namelijk Mapuches in 
Santiago en Chilenen in Santiago. Het trekken van een aselecte steekproef uit de Mapuches in 
Santiago was echter moeilijk, want er staat bijvoorbeeld niet in het telefoonboek vermeld of iemand 
Mapuche is of niet. De enige manier om dit te bepalen is door het hen zelf te vragen. Ik besloot 
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volgens de ‘sneeuwbalmethode’ te werk te gaan. Dit wil zeggen dat je de ene respondent vraag of hij 
andere potentiële respondenten kan aanwijzen. Om de sneeuwbal aan het rollen te krijgen ben ik 
begonnen met het zoeken naar Mapuche organisaties om via hen contacten te leggen met andere 
Mapuches. Dit bleek nog niet zo gemakkelijk te zijn. Als het uiteindelijk na vaak bellen gelukt was 
een afspraak te maken bij een organisatie was het slechts mogelijk een interview doen met de persoon 
die over de interviews ging, vaak iemand uit het bestuur. Het leek niet mogelijk dieper in de 
organisatie te duiken en meer interviews met de leden te doen. Dat was heel jammer, want het was niet 
de bedoeling alleen bestuursleden van organisaties maar ook juist de ‘gemiddelde Mapuche’ te 
interviewen die misschien niet of weinig actief was in een organisatie of juist  zijn ‘Mapuche-zijn’ 
ontkende. Om toch nog enige diversiteit te verkrijgen in de interviews heb ik uiteindelijk geprobeerd 
wat meer jongeren te interviewen, om zo toch wat meer groepen te verkrijgen wiens houding 
vergeleken zou kunnen worden. Dit was niet altijd even gemakkelijk. Zo probeerde ik bijvoorbeeld 
contacten te leggen met studenten die in een studentenhuis woonden dat uitsluitend bestemd was voor 
inheemse jongeren. In dit huis woonden verscheidene Mapuches maar zij wilden mij niet spreken, 
volgens één van hun huisgenoten, een jongen afkomstig van Rapa Nui, vonden zij het eng mij te 
spreken. Uiteindelijk is het toch gelukt een aantal jongeren te interviewen. Ik heb op een middelbare 
school met zes Mapuche scholieren gesproken en drie studenten van een universiteit geïnterviewd die 
wel met mij over dit onderwerp wilden praten. Om vast te stellen of er een verschil is tussen de 
houding van Mapuches met hoge en lagere posities zijn ook een aantal leden van een vereniging voor 
Mapuche ondernemers geïnterviewd. Uiteindelijk is het gelukt in totaal vijfentwintig interviews met 
Mapuches te doen. 
     Het doen van interviews met Chilenen om zo hun mening over Mapuches te weten te komen was 
gemakkelijker. Ook hier ben ik niet geheel aselect te werk gegaan. Ik heb bijvoorbeeld niet een 
aselecte steekproef uit het telefoonboek getrokken, maar ben de straat opgegaan om daar een 
willekeurige Chileen aan te spreken met de vraag of hij of zij mee zou willen werken aan een 
interview over Mapuches in Santiago. Op deze manier heb ik twintig interviews gedaan, waarvan de 
eerste vijf met een oude vragenlijst. Aan de nieuwe vragenlijst waren meerkeuzevragen toegevoegd 
met als doel eerlijker antwoorden uit te lokken over hoe men over Mapuches dacht. 
     De interviews met Chilenen waren vrij kort en bestonden uit vragen die meer geschikt zijn voor 
kwantitatief onderzoek. Dit in tegenstelling tot de interviews met Mapuches. Deze waren langer en 
bevatten alleen open vragen waar, indien nodig, verder op ingegaan kon worden. De interviews met 
Mapuches verliepen niet allemaal hetzelfde. Met de ene persoon ging ik verder in op de ene vraag en 
met de ander meer op een andere vraag, afhankelijk van de situatie en de achtergronden van de 
respondent. Deze interviews waren dan ook in tegenstelling tot de interviews met Chilenen meer 
kwalitatief gericht.12

     Naast de interviews met Chilenen en Mapuches zijn in het onderzoek ook gegevens opgenomen die 
verkregen zijn uit interviews met zogeheten experts. Hieronder vallen twee mensen die werkzaam 
waren bij Conadi, mensen die werkzaam waren op het gebied van het  intercultureel tweetalig 
onderwijs en mensen die zelf gepubliceerd hebben over het te onderzoeken onderwerp. Ook een aantal 
Mapuches die genoemd worden als Mapuche respondent zou als expert gezien kunnen worden. Hierbij 
gaat het bijvoorbeeld om de persoon die zelf over de Mapuche problematiek heeft gepubliceerd of de 
persoon die werkt bij het bureau voor inheemse zaken in La Pintana13. Tot slot heb ik een docent van 

                                                 
12 De vragenlijsten gebruikt voor het interviewen van Mapuches en Chilenen zijn in bijlage 1 opgenomen. 
13 In bijlage twee is een overzicht te vinden van alle respondenten en hun sociale achtergronden. 
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de Universidad de Chile, die gespecialiseerd is in de Mapuche problematiek, een aantal keren om hulp 
en advies gevraagd over mogelijk te volgen strategieën voor mijn zoektocht naar respondenten. 
     Naast het doen van interviews is ook observatie als techniek van onderzoek gebruikt. Zo ben ik 
bijvoorbeeld mee geweest op excursie van een groep scouts naar een project dat als doel heeft zowel 
de inheemse minderheden in Santiago als de meerderheid dingen te leren over de inheemse culturen 
van Chili. Ook woonde ik de presentatie van een film over het oorsprongsverhaal van de Mapuches bij 
en ging ik op bezoek bij een les in Mapadungun die in het gebouw van een Mapuche organisatie 
gegeven werd.  
     Tot slot ben ik ook in Santiago op zoek geweest naar literatuur die ik zou kunnen gebruiken bij het 
schrijven van deze scriptie. Ik heb een aantal dingen gevonden in bibliotheken van de verschillende 
universiteiten in Santiago en in boekhandels. Ook de eerder genoemde docent van de Universidad de 
Chile heeft mij aan veel artikelen geholpen evenals een auteur die mij een aantal van haar artikelen 
opstuurde. 
     Ik wil niet pretenderen dat de twintig interviews met Chilenen de houding van alle Santiaguinos 
weergeeft. Ten eerste is de mening van twintig mensen te weinig om een algemene uitspraak op te 
baseren en ten tweede heb ik vooral mensen in het centrum van de stad geïnterviewd en niet in de 
buitenwijken. Ditzelfde geldt ook voor de interviews die ik met Mapuches heb gedaan. Echt 
wetenschappelijk bewijs, genoeg om generaliserende conclusies te trekken is er dus niet. Het is echter 
wel mogelijk een beeld te geven van de situatie gebaseerd op de gedane interviews en observaties. Dit 
in combinatie met de verzamelde literatuur moet genoeg informatie opleveren om toch een goede 
scriptie over het gedane onderzoek te kunnen schrijven.  
 
3.3  Ervaringen in het veld 
 
Moeilijkheden 
 
In het tweede jaar van de studie antropologie is het verplicht gedurende een periode van drie weken 
veldwerk te verrichten in Drenthe, een noordelijke provincie van Nederland. Deze oefening ter 
voorbereiding op het doctoraal onderzoek was zeer leerzaam. Je leert alvast iets over methoden en 
technieken van onderzoek doen en het verwerken van de verkregen onderzoeksresultaten. Het echte 
werk, het doctoraal onderzoek in het buitenland, is echter een nog grotere leerschool en brengt meer 
problemen met zich mee. Je bevindt je in tegenstelling tot het binnenlands leeronderzoek gedurende 
drie maanden in een cultuur die niet je eigen is en die je op bepaalde punten moet leren doorgronden. 
     Het eerste probleem dat ik ondervond had te maken met de Chileense taal. Ik had in Nederland als 
voorbereiding op het onderzoek Spaanse lessen gevolgd, maar dat is natuurlijk nooit genoeg om 
vloeiend Spaans te leren spreken. Toen ik in Chili aankwam was het dan ook moeilijk de mensen te 
verstaan. Niet eens zozeer doordat ik de taal niet vloeiend beheerste, maar vooral doordat Chilenen vrij 
snel en zeer slordig spreken. Veel letters worden niet uitgesproken en veel woorden worden anders 
uitgesproken dan volgens de regels zou moeten. Ik vreesde het nooit te leren, maar na een paar weken 
ging het stukken beter en kon ik het Chileens aardig verstaan en spreken.  
     Een ander probleem, dat eigenlijk meer een cultuurverschil was, was het probleem van het maken 
van afspraken. Het bleek niet goed mogelijk te zijn een week van te voren een afspraak met iemand te 
maken. Als ik dan toch een afspraak had belde ik altijd de ochtend van de afspraak op om te vragen of 
de afspraak nog doorging. Dit was vaak niet het geval. Het is vaak voorgekomen dat als ik ruim op tijd 
op de afgesproken plaats aanwezig was de ander niet op kwam dagen, terwijl we de dag ervoor de 
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afspraak gemaakt hadden. Dit was vaak frustrerend omdat die dag dan weer verloren was en ik maar 
drie maanden de tijd had. 
     Naast deze kleine praktische, en goed op te lossen problemen liep, zoals ik al aangaf, het vinden 
van respondenten niet zoals gehoopt. Het was moeilijk om in een Mapuche organisatie verder te 
komen dan het spreken van de leiders. Ook het interviewen van armere Mapuches bleek niet goed 
mogelijk. Ten eerste is het moeilijk hen te vinden, aangezien niet in het telefoonboek staat wie 
Mapuche is en wie niet en veel van hen ook geen lid van een organisatie zijn. Ten tweede hebben zij 
het waarschijnlijk ontzettend druk met werken om toch in hun levensbehoeften te voorzien en ten 
derde hebben zij waarschijnlijk absoluut geen behoefte aan een rijke Europese student die hen vragen 
komt stellen over het ‘Mapuche-zijn’ zonder daar geld voor te betalen. Het is een aantal keren 
voorgekomen dat mensen alleen met mij wilden praten als zij daarvoor betaald werden. Dit was helaas 
niet mogelijk. Een andere groep Mapuches die ik wilde interviewen waren zij die hun ‘Mapuche-zijn 
‘ontkenden, mensen die verbergen dat ze Mapuches zijn door bijvoorbeeld hun achternaam te 
veranderen in een meer Europees klinkende naam om zo geen last te hebben van discriminatie. Deze 
groep was logischerwijs nog moeilijker te vinden. Deze mensen verbergen immers dat ze Mapuche 
zijn en al zou ik ze gevonden hebben dan zouden ze waarschijnlijk niet met mij hebben willen praten 
over het Mapuche-zijn, aangezien ze dit juist willen verbergen. 
     Achteraf gezien had ik het onderzoek anders aan moeten pakken. Ik had in een armere buurt 
moeten gaan wonen waar ook veel Mapuches wonen en mijn onderzoek alleen op die buurt moeten 
richten. Ik had dan ook bij een Mapuche familie moeten wonen om zo gemakkelijker contacten te 
kunnen leggen met andere Mapuches. Ook had ik me op één organisatie moeten richten die mijn rol 
als onderzoeker zou accepteren en mij zou willen helpen met het vinden van Mapuches uit alle sociale 
lagen die met mij zouden willen praten over hun etnische identiteit. Dit alles lijkt achteraf gezien vrij 
logisch, maar om deze conclusie te kunnen trekken heb ik eerst drie maanden in Santiago met 
tegenslagen mijn onderzoek moeten doen om er zo achter te komen dat ik het anders had moeten 
aanpakken. Dit had ik voordat ik in Santiago was geweest niet maar zo kunnen bedenken.    
 
Positieve ervaringen 
 
Naast alle moeilijkheden die ik heb opgemerkt waren er natuurlijk ook positieve ervaringen. Het is 
leuk om een paar maanden in een ander land te wonen en veel van dat land en haar cultuur te leren 
kennen. Daarnaast is het een zeer leuke en leerzame ervaring om in zo’n ‘vreemd’ land een onderzoek 
uit te voeren dat eerste wat stroef loopt, maar daarna toch met wat aanpassingen goede resultaten lijkt 
op te leveren. Uit de interviews die ik gedaan heb kwamen af en toe leuke en verrassende resultaten, 
die mij er de moed deden inhouden. En tot slot is het me toch gelukt genoeg informatie te verzamelen 
om deze afstudeerscriptie te kunnen schrijven.  
    Ik ben  mij ervan bewust dat het onderzoek dat ik gedaan heb in drie maanden niet genoeg 
informatie opgeleverd heeft om een wetenschappelijk stuk met sluitende bewijzen te kunnen schrijven, 
daarvoor is zo’n buitenlands leeronderzoek  van drie maanden veel te kort. Deze scriptie is dus vooral 
een beschrijving van wat ik heb denken te kunnen concluderen uit de dingen die mijn respondenten en 
de literatuur mij verteld hebben. Om verder op deze conclusies in te gaan en meer te kunnen 
generaliseren zou er met een vervolgonderzoek verder op deze zaken ingegaan moeten worden. 
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Hoofdstuk 4: De Chileense etnische identiteit en discriminatie 
 

Dit hoofdstuk zal gaan over de etnische identiteit van de Chilenen, het verschil dat er is tussen 
Mapuches en Chilenen en vooral ook over de houding van de Chilenen ten opzichte van de Mapuches. 
Om dit alles te kunnen beschrijven is in eerste instantie gebruik gemaakt van de onderzoeksgegevens 
zoals deze voortkwamen uit de gedane interviews en observaties gedurende de drie maanden van 
veldwerk in Santiago. Om echter een duidelijker en vollediger beeld te kunnen geven van de situatie is 
ook literatuur rondom dit onderwerp opgenomen in de beschrijvingen. 
 
4.1 Chilenen, een mesties volk 
 
Het proces van ‘mestizaje’ 
 
De Spanjaarden die onder leiding van Pedro de Valdivia Chili binnentrokken, ontketenden een proces 
dat de Chileense samenleving flink zou beïnvloeden, het proces van mestizaje14. De jonge Spaanse 
kolonisten, praktisch allemaal van het mannelijk geslacht, bedreven de liefde met inheemse vrouwen 
en de eerste mestieze kinderen werden geboren. Aanvankelijk hadden vrijwel alle mestieze kinderen 
een Europese vader en inheemse moeder. Na verloop van tijd veranderde dit echter. Er kwamen steeds 
meer Europeanen van het mannelijk en vrouwelijk geslacht naar Chili om zich daar te vestigen. De 
Europese en inheemse bevolking kwam steeds meer met elkaar in contact. Europeanen trokken naar 
het zuiden van Chili waar veel inheemse groepen woonden en omgekeerd kwam de inheemse 
bevolking ook naar centraal Chili, daar waar veel Europeanen zich hadden gevestigd. Zo ontstonden er 
gemengde paren van een inheemse vrouw en Europese man, een inheemse man en Europese vrouw, 
maar ook, in latere generaties van een mestieze man en vrouw. Kortom, de inheemse en Europese 
culturen zijn in Chili evenals in de andere landen van Latijns Amerika flink vermengd. Veel Chilenen 
zijn mesties en zijn dus biologisch gezien voor een bepaald deel Europees en voor een bepaald deel 
inheems. Deze dualiteit is niet alleen biologisch, maar ook cultureel. De cultuur van het Latijns 
Amerikaanse continent is het product van een ontmoeting tussen twee culturen die gecombineerd 
moeten worden om zo een nieuwe cultuur te vormen, de mestieze cultuur. De culturele identiteit van 
de mestieze bevolking moet ook gevormd worden uit twee culturen. Dit kan voor verwarring zorgen. 
De mesties heeft verschillende mogelijkheden tot identificatie. Ze hebben zowel delen van de 
dominerende als de gedomineerde groep in zich. Men kan zich bijvoorbeeld identificeren met de 
Spanjaarden maar zich toch net anders voelen. Het kan ook zijn dat men zich identificeert als zijnde 
een persoon van inheemse afkomst die zowel de inheemse taal en religie als de Spaanse taal en religie 
beheerst en aanhangt (Garcés en Rodríguez, 2000; Montecino, 1996: 39-40). 
     Mede door of ondanks de mestizaje lijkt de Chileens bevolking vrij homogeen te zijn. De eerste 
indruk die men als buitenstaander vaak krijgt is die van een vrij Europees ogende homogene 
bevolking. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de noordelijke burenlanden Peru en Bolivia hebben de 
Chilenen een groot percentage Europees bloed. Ondanks dat de bevolking vrij homogeen lijkt en 
inderdaad ook vrij mesties is, is het toch mogelijk op bepaalde punten onderscheid te maken tussen 
wie Mapuche en wie Chileen is. 

 

                                                 
14 Mestizaje is een Spaans woord en betekent zoiets als het steeds mestiezer worden van een samenleving of 
bevolkingsgroep, oftewel de vermenging van de rassen. 
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Het onderscheid tussen Mapuches en Chilenen 
 

In een boekje dat een beschrijving gaf van de verschillende inheemse volkeren in Chili stond een 
beschrijving van de fysieke kenmerken van een Mapuche:  
 
     “Mapuches zijn niet zo lang (mannen 1.60 en vrouwen 1.45), ze hebben een vrij fors               
     hoofd, een brede stevige romp en korte, brede nek. Ze hebben uitstekende jukbeenderen en  
     weinig baardgroei. Ze hebben een brede mond met brede lippen. Hun haar is zwart en stijl.  
     Ze hebben brede, weinig gespierde armen. Hun ogen zijn donker van kleur en klein, maar  
     wel rond (dus niet oriëntaals). Hun huid is enigszins gekleurd” (Alvarez, z.j.: 18).15

 
Zowel de Chileense als Mapuche respondenten kregen de vraag voorgelegd wat volgens hen het 
verschil was tussen een Chileen en een Mapuche en of het mogelijk was hen op straat te 
onderscheiden. Het bleek zo te zijn dat Mapuches, zoals ook uit de beschrijving in het boekje bleek, 
over het algemeen wat korter en breder gebouwd zijn en dat ze een iets donkerder huid hebben. Ook 
de vorm van het gezicht verschilt. Een Mapuche heeft wat bredere wangen en een brede kaaklijn. 
Veertien van de negentien Chilenen die de vraag gesteld werd of het mogelijk was een Mapuche op 
straat te herkennen als zijnde Mapuche antwoordde dat dit wel mogelijk was. Twee van hen dachten 
wel dat dit in Santiago iets moeilijker was dan in het zuiden van Chili, want in Santiago waren de 
rassen meer vermengd. De overige vijf respondenten leek het niet mogelijk zo’n onderscheid te 
maken. De Mapuches, die dezelfde vraag beantwoordden, waren er minder zeker van dat het mogelijk 
was een onderscheid te maken tussen de afkomst van mensen op straat. Slechts vijf van de veertien 
Mapuches die deze vraag beantwoordden, gaven het antwoord ja. De overige negen vertelden dat dat 
heel moeilijk zou zijn, als het al zou kunnen. Niet elke Mapuche ziet er immers precies hetzelfde uit, 
net zoals niet elke Chileen er hetzelfde uitziet. Eén van de respondenten vertelde dat je je kunt 
vergissen in iemands uiterlijke verschijning. Hij leek zelf, naar eigen zeggen, niet op een Mapuche, 
maar was het wel. Volgens een andere respondent herkenden Mapuches elkaar wel vaak, bijvoorbeeld 
aan  hun taalgebruik of uiterlijk. Chilenen konden Mapuches volgens hem vaak slechts herkennen aan 
hun achternaam.  
     Naast de fysieke onderscheiding is er natuurlijk ook het onderscheid in gedrag of cultuur. 
Opvallend was dat Chilenen bij het verzoek de verschillen tussen Mapuches en Chilenen op te noemen 
eerst de uiterlijke kenmerken opsomden, en bij nader aandringen pas wat verschillen in cultuur of 
gedrag aandroegen. De geïnterviewde Mapuches noemden vaak eerst de verschillen in cultuur, of 
manier van leven. Wat zijn dan die verschillen? Meerdere Mapuche respondenten vertelden dat 
Mapuches een eigen cultuur hebben, Chilenen hebben dit niet. Zij lenen hun cultuur van anderen. 
Mapuches staan ook anders in het leven. Ze geloven in de natuur en respecteren haar. Ook is voor 
Mapuches de gemeenschap belangrijk, Chilenen zijn individualistischer, ze stoppen hun ouders 
bijvoorbeeld in tehuizen, dat zou een Mapuche nooit doen. Veel Chileense respondenten noemden als 
cultureel verschil dat  Mapuches vaak een minder hoge opleiding hebben dan Chilenen, dat hun religie 
verschilde van die van de Chilenen en dat Mapuches zich verbonden voelen met hun grond. Dit waren 
de drie kenmerken die het meest genoemd werden. Daarnaast werden er een aantal negatieve 
karaktertrekken genoemd die ook wel eens vooroordelen zouden kunnen zijn. Hierover later meer. 
     De geïnterviewde Mapuches leken niet allemaal even Europees of inheems, evenmin als de 
Chileense respondenten. Dit is ook logisch, aangezien het Europees en Mapuche bloed al eeuwenlang 

                                                 
15 Dit citaat is door mij vrij vertaald vanuit het Spaans. 
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vermengd is. De geïnterviewde Chilenen hadden soms zowel inheems als Europees bloed, en ook vele 
van de Mapuche respondenten hadden een ouder of voorouder die niet Mapuche was. De vraag rijst 
wanneer iemand dan Mapuche is en wanneer niet. 

 
Mapuche of Chileen  

 
Is iemand alleen Mapuche als beide ouders Mapuche waren, of kan iemand van wie één voorouder 
Europees bloed heeft ook Mapuche zijn? Over het antwoord op deze vraag denkt niet iedereen 
hetzelfde. Sommige mensen vinden dat alleen mensen wiens beide ouders Mapuche zijn als Mapuches 
gezien kunnen worden. Zoals bekend is een groot deel van de Chileense bevolking echter mesties. 
Kunnen zij zich dan niet identificeren als zijnde Mapuche of als Chileen van Europese afkomst? Aan 
het begin van deze paragraaf werd al beschreven dat de mesties verschillende mogelijkheden heeft tot 
identificatie. Men kan zich bijvoorbeeld alleen identificeren met de Spaanse afkomst van de vader of 
zich toch net anders voelen. Ook kan men zich identificeren als zijnde een persoon van inheemse 
afkomst die zowel de inheemse taal en religie als de Spaanse taal en religie beheerst en aanhangt 
(Garcés en Rodríguez, 2000; Montecino, 1996: 39-40). In dit onderzoek is dan ook uitgegaan van de 
volgende definitie: ‘Een Mapuche is iemand die zichzelf identificeert als zijnde Mapuche’. Het kan 
dus bijvoorbeeld zo zijn dat twee personen beide een Mapuche moeder en niet-Mapuche vader hebben, 
maar dat één van hen  geïnterviewd is als Mapuche en de ander als Chileen zijnde. Het is een aantal 
keer voorgekomen dat het onduidelijk was of een respondent als Mapuche of Chileen beschouwd 
moest worden. Zo was er bijvoorbeeld een Chileense eigenaresse van een kapperszaak die vond dat 
niet zij maar haar man geïnterviewd moest worden, zijn tweede achternaam was namelijk Mapuche. 
Het doel was in dit geval de gemiddelde Chileen te interviewen, dus zij voldeed zelf prima aan de 
criteria. Ze stond er echter op dat toch haar man geïnterviewd werd, want hij zou een veel betere 
bijdrage kunnen leveren aan het onderzoek. De secretaresse van de man werd dus gebeld en stond 
even later op de stoep om de weg te wijzen naar het kantoor van haar baas. Vanzelfsprekend ontstond 
er in dit geval twijfel over de vraag of het hier nou ging om een Mapuche of om een Chileense 
respondent. Na het stellen van de eerste paar vragen ontstond er echter duidelijkheid. Deze respondent 
sprak over Mapuches als ‘zij’ en zag zichzelf dus meer als Chileen. Zijn moeder was half Mapuche en 
hij was net als zij trots Mapuche bloed te hebben. Hij leefde echter, naar eigen zeggen, op geen enkele 
manier volgens de Mapuche cultuur. Deze man is op de lijst gekomen als zijnde Chileense respondent. 
aangezien hij vanaf het begin van het interview al over Mapuches sprak in de derde persoon.  
     Een paar weken eerder was het via via gelukt contact te leggen met een jonge bouwkundige die 
Mapuche zou zijn. Deze jongeman was dolenthousiast en wilde graag over het onderwerp van 
onderzoek praten. Hij vertelde dat hij in zijn jeugd eens in een museum voor pre-Columbiaanse kunst 
was geweest en daar ontdekte wat zijn achternaam betekende. Hij ging naar aanleiding hiervan op 
zoek naar zijn afkomst. Zijn ouders kwamen uit Chiloe, uit de tiende regio, gelegen in Zuid-Chili en 
waren naar Santiago verhuist. Zelf was hij in Santiago geboren. Uit zijn zoektocht had hij geleerd dat 
hij deels afkomstig is van de Chonos, een inheemse groep uit zuid Chili en deels misschien van 
Mapuches. Deze inheemse groepen lopen een beetje door elkaar. Hij had ook ontdekt dat één van zijn 
grootouders van Spaanse afkomst was, zijn naam was echter nooit doorgegeven in de stamboom. Zijn 
ouders hielden zich niet echt bezig met hun afkomst, zijn moeder schaamde zich er een beetje voor 
Mapuche bloed te hebben. Zijn ouders hadden hem dan ook nooit veel geleerd over de Mapuche 
cultuur, maar op zijn zoektocht naar zijn afkomst vond hij deels verklaringen voor wie hij was en waar 
zijn manier van denken vandaan kwam. Hij geloofde bijvoorbeeld in de krachten van de natuur, net als 
de Mapuches, en voelt zich daarom ook Mapuche. Deze jongeman is op de lijst gekomen als zijnde 
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Mapuche, aangezien hij zelf aangaf dit te zijn, in tegenstelling tot de hiervoor genoemde man, die ook 
een Mapuche achternaam had, daar ook trots op was, maar  niet echt aangaf zelf Mapuche te zijn. 
     Het zich wel of niet identificeren als Mapuche is vaak een persoonlijke keuze die van vele factoren 
af zal hangen, de enige manier om te bepalen of iemand Mapuche is of niet, is dus niet door alleen te 
kijken naar de hoeveelheid Mapuche bloed dat iemand heeft, maar door hem of haar te vragen of hij of 
zij Mapuche is. Uiteindelijk bepaalt ieder persoon voor zich zijn eigen identiteit, ook zijn etnische 
identiteit.  
 
4.2 De etnische identiteit van Chilenen 
 
De Chileense nationale identiteit 
 
De Chileense vlag, symbool voor de Chileense nationaliteit, bestaat uit een rode band, een witte band 
en een blauw vlak met een witte ster erin16. De rode band staat voor het bloed dat de indianen verloren 
in hun heldhaftige strijd tegen de Spanjaarden, de witte band staat voor de sneeuw van de Andes, het 
blauwe vlak voor de blauwe Chileense lucht en de witte ster representeert het wapenschild op het 
vaandel dat de Araucaniërs in hun strijd tegen de Spanjaarden droegen. Oorlog en ras lijken, zoals ook 
uit de betekenis van de Chileense vlag blijkt, belangrijke elementen in de vorming van de Chileense 
nationaliteit te zijn. Chilenen zijn er trots op dat ze afstammen van twee volkeren die elk zo hun eigen 
positieve eigenschappen hebben bijgedragen aan de Chileense identiteit. De Basken waren volhardend 
en waren harde werkers. Ze werkten onder zware omstandigheden en in constante oorlog met de 
inheemse bevolking. De Araucaniërs waren moedig en lieten zich gedurende de drie eeuwen van 
overheersing nooit door de Spanjaarden verslaan. Het Chileense ras, ontstaan uit een mengeling van 
Araucaans bloed en het bloed van de Spaanse kolonisten, was een ras dat prima militaire kwaliteiten 
had. De behaalde overwinningen in verschillende oorlogen heeft dan ook flink bijgedragen aan het 
Chileense nationaal gevoel. In de onafhankelijkheidsoorlog vochten Chilenen van verschillende rassen 
zij aan zij tegen de Spaanse kolonisten. Later overwon dit Chileense ras met gecombineerde Europese 
en inheems kwaliteiten de oorlog tegen Peru en Bolivia wat uiteindelijk uitmondde in annexatie door 
Chili van grote stukken land die eerst tot Peru of Bolivia behoorden. Na de overwinning op  Peru of 
Bolivia werd het Chileense leger naar het zuiden van Chili gestuurd om daar het Araucaans verzet te 
breken en ook dit gebied te integreren in de Chileense staat. In de negentiende eeuw was Chili een vrij 
welvarend land geworden, dat vele oorlogen gewonnen had. Dit in tegenstelling tot veel buurlanden. 
De Chileense staat werd gerespecteerd in het Latijns-Amerikaanse continent en de Chilenen voelden 
zich een uitzondering in positieve zin. Ze voelden zich anders en dit versterkte de Chileense nationale 
identiteit (Silva, 2001; Larraín, 2000: 145-150). 
     De heldhaftige Chileense mesties blijkt bij nadere  bestudering niet simpelweg het product te zijn 
van de kruising van de Araucanen en de Spanjaarden. De Spaanse invloed ligt iets ingewikkelder. De 
kolonisten die men zich voorstelt kwamen dan wel uit Spanje, maar hadden bepaalde raciale 
eigenschappen die niet gewoon waren voor de gemiddelde Spanjaard. De kolonisten waren blonde, 
blanke Europeanen die naar het zuiden van Europa waren gekomen om het Romeinse rijk te 
vernietigen. Naast hun moed en kracht is van belang dat hun ras puur is gebleven. Ze hebben zich niet 
met de Spanjaarden vermengd. Het waren deze blonde Europeanen die naar Chili kwamen en waarmee 
de Chileen zich deels identificeert. Ook op economisch en wetenschappelijk gebied lijkt de Chileense 
samenleving zich vooral met Noord-Europa en niet zozeer met Spanje te identificeren. Landen als 

                                                 
16 Zie bijlage 4 voor een afbeelding van de Chileense vlag. 
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Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland zijn de bron van inspiratie voor de technische en 
wetenschappelijke vooruitgang in Chili. De Chilenen zijn trots op hun goedlopende democratische 
instituties en voelen zich het Engeland van Zuid-Amerika (Cantoni, 1977: 307-308; Larraín, 2000: 
148-149). 
     De Chilenen lijken in theorie trots te zijn op zowel hun Europese als inheemse afkomst en deze in 
de vorming van de Chileense nationale identiteit op te nemen. De vraag rijst echter of in de praktijk 
beide rassen wel echt gewaardeerd worden, of de hierboven genoemde verhalen niet slechts mythen 
zijn die in de praktijk heel anders uitpakken. 
 
Het Europese ideaal in de praktijk 
 
In een onderzoek van de UNDP werd de Chilenen de volgende vraag voorgelegd: ‘We weten allemaal 
dat de Chileense bevolking een mix is van verschillende culturen, van inheemse en buitenlandse 
culturen. Voelt u zich meer verbonden het cultuurlijke erfgoed van de inheemse volkeren of met het 
cultuurlijke erfgoed van de buitenlandse volkeren?’ 71% van de ondervraagden zei zich meer 
verbonden te voelen met het inheems erfgoed en 25% zei zich meer verbonden te voelen met de 
buitenlandse culturen (Palet en Valesco, 2002: 123).  
     Hoewel veel Chilenen misschien best trots zijn op de geschiedenis en de bijdrage daaraan van de 
Mapuches, zelf ook mesties zijn en Mapuche bloed bezitten, beschouwen ze dit vaak niet als deel van 
hun etnische identiteit. Veel Chilenen zijn zich ook niet bewust van hun afkomst. Ze weten niet in 
hoeverre ze inheems bloed hebben. Dit heeft deels te maken met de jarenlange ontkenning van de 
culturele diversiteit in het land. In Spanje was puurheid van bloed voor de koloniale tijd van grote 
betekenis, wat resulteerde in de vervolging van minderhedengroepen daar. Deze houding bracht men 
in de koloniale tijd mee naar Latijns Amerika. Ook daar werd puurheid van bloed als bijzonder 
positief gezien, terwijl veel Chilenen toch ook deels inheems bloed hebben. Iemand verwoordde dit als 
volgt. “If you shake the family tree, an Indian woman is likely to fall out”, wat letterlijk wil zeggen dat 
als je aan de stamboom schud er hoogstwaarschijnlijk een inheemse vrouw uitvalt. De gemiddelde 
Chileen zou deze historische werkelijkheid echter ontkennen en zich vooral identificeren met een meer 
Chileens-Europees zelfbeeld. Men identificeert zich niet met de inheemse achtergrond (Roraff en 
Camacho, 1998: 47). 
     Eén van de Chileense respondenten, een 33 jarige maatschappelijk werkster vertelde dat  
de familie van haar man hun stamboom had laten tekenen. Zij hadden na lang zoeken, heel ver weg 
adellijk Europees bloed gevonden. Eén van de zusjes van haar man had een iets donkerder uiterlijk, ze 
leek meer inheems. Dit vond de familie wel raar, maar ze waren niet op zoek gegaan naar mogelijke 
achtergronden hiervoor in de stamboom. Dit was volgens de respondente typerend voor de Chileen die 
zijn stamboom laat opmaken. De Chileen zoekt zijn Europese wortels en probeert zijn inheemse 
wortels uit de stamboom te laten. Een Europese afkomst wordt veel meer gewaardeerd dan een 
inheemse afkomst.  
     Veel Chilenen lijken echter niet precies te weten of ze van Europese, inheemse of gemengde 
afkomst zijn. Slechts acht van de eenentwintig Chilenen die de vraag beantwoorden of ze wisten of ze 
inheems bloed hadden zei zeker te weten of ze dit wel of niet te hebben. Twee van hen zei zeker te 
weten deels inheems bloed te hebben. Zes van hen zeiden dit zeker niet te hebben, zij waren van 
Europese afkomst. De overige dertien wisten het niet. Zij veronderstelden waarschijnlijk wel inheems 
bloed te hebben, aangezien veel Chilenen dat hebben. Het lijkt voor de Chilenen dus niet zo belangrijk 
te zijn te weten in hoeverre zij inheems of Europees bloed hebben. Zou het verhaal van de respondente 
over de familie van haar man die bewust op zoek gingen naar hun Europese voorvaderen dan niet voor 
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de meerderheid van de Chilenen gelden? Om dit na te gaan werd de Chileense respondenten de 
volgende stelling voorgelegd: ’Als ik mijn stamboom zou laten tekenen zou ik vooral zoeken naar 
mijn eventuele Europese wortels’. Slechts drie van de vijftien mensen die over deze stelling hun 
mening gaven zeiden niet perse te willen zoeken naar Europese voorouders. Zeven van de vijftien 
waren het zeker wel met de stelling eens en de overige vijf hadden hier geen mening over. Wat de 
respondente vertelde bleek dus niet zomaar uit de lucht gegrepen te zijn. Het was niet zo dat elke 
Chileen zijn stamboom wilde laten maken, op zoek naar Europees bloed, maar bijna de helft van de 
respondenten zou inderdaad wel naar zijn Europese voorouders zoeken áls hij zijn stamboom zou laten 
maken. 
     Als je als blonde Europese vrouw in Chili over straat loopt merk je ook hoezeer het hebben van een 
Europees, blond uiterlijk in je voordeel werkt. Het schoonheidsideaal is het hebben van blond haar en 
licht gekleurde ogen. Niet veel Chilenen voldoen aan dit ideaal. Het ontbreekt je als blond Europees 
meisje op straat dan ook niet aan aandacht en opmerkingen die je in het voorbijgaan toegesproken 
werden. Deze opmerkingen komen vooral van het mannelijk deel van de bevolking, maar ook 
sommige vrouwen zijn erg onder de indruk van een blonde uiterlijk. Stel je voor: Je ontmoet als jonge 
blonde Europese vrouw in een winkelcentrum een oudere vrouw die je ziet staan, terstond stilstaat, je 
hoofd in haar handen neemt en je vertelde hoe mooi je wel niet bent. Zij vraagt vervolgens aan je 
gastvrouw, die met jou in het winkelcentrum is, hoe ze toch aan je komt, of je familie bent. Als je haar 
vertelt dat je uit Nederland komt blijkt zij een zoon te hebben die met een Duitse getrouwd is en ook in 
Duitsland woont. Bovendien vertelt ze nog een zoon te hebben die nog niet getrouwd is en dringt aan 
dat je die eigenlijk eens zou moeten ontmoeten. Jij en je gastvrouw horen haar relaas perplex aan. Je 
voelt je net een zeldzaam museumstuk dat deze dame bewondert. Tot slot besluit de vrouw je met rust 
te laten, maar niet voordat ze nog even aan je haar gevoeld heeft en je Gods zegen toegezegd heeft. Dit 
verhaal is een extreem voorval en is zeker niet iets wat je dagelijks meemaakt in Santiago. Ook de 
Chilenen die dit verhaal horen vinden het erg vreemd en lachwekkend. Toch zegt het iets over hoe 
men de blanke Europeaan als ideaal ziet. Zij het alleen als schoonheidsideaal of als ideale 
schoondochter van Europese afkomst. 
     De idealisering van de blanke Europeaan gaat verder dan uiterlijke aantrekkingskracht. In de 
Chileense samenleving heerst een algemene fascinatie met het buitenland, vooral met Europa. In de 
koloniale tijd ging de hogere klasse al gekleed volgens de laatste modetrends uit Engeland en 
Frankrijk. In de tijd van de industrialisatie ging ook de voorkeur uit naar producten uit de Europese 
landen. Men wilde de moderne winkelcentra vullen met het beste van het beste uit de Europese 
wereld. De fascinatie met Europa is ook te merken aan de gastvrijheid waarmee men deze 
buitenlanders ontvangt. De reden achter deze gastvrijheid en fascinatie zou de behoefte zijn zich te 
presenteren als geciviliseerd en geavanceerd land dat zeer welvarend is (Larraín, 2000: 252). 
     Eén van de vragen in de interviews met Chilenen was of men wel van inheemse afkomst zou willen 
zijn. Slechts één vijfde van de respondenten beantwoorde deze vraag met een absoluut nee. Eén van 
hen gaf als reden op dat hij geen Mapuche zou willen zijn, omdat Mapuches domme groffe mensen 
zijn. Tweederde van de respondenten antwoordde echter: ‘Ach, ja, waarom ook niet’. Voor dit 
antwoord konden de meesten geen verklaring geven. Slechts twee respondenten gaven een reden 
waarom ze wel Mapuche zouden willen zijn. De één leek het leuk omdat je als je Mapuche was op het 
platteland woonde, waar het schoon en rustig was. De ander wilde wel Mapuche zijn, omdat het 
tegenwoordig als positief gezien wordt puur bloed te hebben. Dezelfde respondent vertelde echter ook 
dat als ze mocht kiezen ze liever Europeaan zou zijn. 
     De vraag ‘Als u mocht keizen zou u dan liever van Europese, inheemse of gemengde afkomst 
zijn?’ werd alle Chileense respondenten voorgelegd. Op deze vraag gaf men uiteenlopende 
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antwoorden. Tweederde zei gewoon te willen zijn zoals ze waren, van gemengde afkomst. Geen van 
de Chileense respondenten zou wel Mapuche willen zijn, en dit terwijl tweederde van de respondenten 
op de voorgaande vraag hadden geantwoord dat ze er niets op tegen zouden hebben van inheemse 
afkomst te zijn. Kennelijk hebben ze er niets op tegen, maar als ze mochten kiezen zouden ze geen 
Mapuche willen zijn. Het overgebleven derde deel  zou het liefst van Europese afkomst willen zijn. De 
redenen die men hiervoor opgaf waren ten eerste dat je als Europeaan blond en blank was en dus veel 
knapper. Daarnaast werd er als reden opgegeven dat Europeanen veel intellectueler en punctueler zijn. 
En tot slot was één van de redenen dat je als Europeaan niet alleen maar mooier was, maar ook meer 
mogelijkheden had. Eén van de respondenten antwoordde op de vraag waarom ze zo graag blank en 
blond zou willen zien: ‘Maar dat is toch logisch, dan heb je meer kans op een goede opleiding en een 
goede baan!’. Een andere respondent legde uit dat het voor iemand met een blanke en blond uiterlijk 
vrij gemakkelijk zou zijn een baan te vinden in Chili. Stel een blonde vrouw zonder opleiding zou 
solliciteren naar een baan en iemand anders met een inheems uiterlijk en een goede opleiding zou ook 
solliciteren, dan zou de blonde vrouw veel kans hebben de baan te krijgen. Kennelijk geeft het 
Europees uiterlijk ook meer kansen een goede sociale positie te bereiken en staat  het in verband met 
het begrip klasse. 
 
Het belang van klasse 
 
De eerder genoemde fascinatie voor Europa en zijn rijkdommen en de behoefte zich te presenteren als 
geavanceerd land gaat samen of is misschien het gevolg van het belang dat men hecht aan consumptie. 
De mate van consumptie dient in hedendaags Chili als basis voor de vaststelling van de identiteit van 
de Chilenen. Men wil zich het liefst kunnen identificeren met de rijke, hogere klasse (Larraín, 2000: 
248-251). 
     Klasse is in Chili een belangrijk begrip. De meeste Chilenen denken en handelen in termen van 
traditionele klasse verschillen. In de grote steden leven mensen behorend tot de hogere, lagere en 
midden klasse gescheiden van elkaar in aparte wijken. Door vast te stellen uit welke wijk iemand komt 
vormt men een oordeel over deze persoon en zijn stand. Vroeger waren het bepaalde rijke families, de 
grootgrondbezitters, die tot de hoogste klasse behoorden. Tegenwoordig zijn er meer mogelijkheden 
tot sociale mobiliteit in de Chileense samenleving. Mensen uit de midden of lage klasse  hebben zich 
weten op te werken tot een hogere klasse. Zij werken bijvoorbeeld in de zakenwereld of in de 
financiële sector. Dit wil echter niet zeggen dat deze nieuwe rijke mensen ook direct geaccepteerd 
worden als behorende tot de hogere of midden klasse. Feit is wel dat in het algemeen de Chilenen van 
Europese afkomst tot de hogere en midden klasse behoren, terwijl de Chilenen van mestieze en 
inheemse afkomst vaak tot de lagere klasse behoren ( Silva, 2001; Roraff en Camacho, 1998: 56-57). 
     Als een Mapuche migrant in Santiago aankomt is het vaak al duidelijk welk werk hij of zij zal gaan 
doen. Vrouwen komen terecht als hulp in de huishouding en de mannen bijvoorbeeld in de bouw of de 
bakkerij. Aangekomen in Santiago behoort men dus niet alleen tot een bepaalde culturele groep, maar 
ook meteen tot een bepaalde sociale groep, namelijk de lagere klasse. Zo lijkt de Mapuche 
problematiek ook vooral een klassenprobleem te zijn. Er mag echter niet uit het oog verloren worden 
dat het behoren tot deze lagere sociale groep wel samenhangt met het behoren tot de culturele groep. 
Een Mapuche is gedoemd broodbakker te zijn omdat hij Mapuche is en niet andersom. Een 
broodbakker is niet gedoemd Mapuche te zijn, omdat hij broodbakker is (Thayer, 2002: 55). 
     Het lijkt erop dat de heldhaftige mesties iets is van het verleden. Men is er trots op, maar deze 
mestiezen behoorden in de geschiedenis zowel als in het heden niet tot de hogere klasse. Ze behoorden 
tot de  middel of lagere klasse, het werkvolk. Tegenwoordig is civilisatie, modernisatie van belang. 
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Men moet ernaar streven zo Europees mogelijk te zijn. Chili is immers het Engeland van Latijns-
Amerika (Montecino, 1997: 127-129). 
 
4.3 Discriminatie of multiculturalisme 
 
Van economisch tot cultureel probleem  
 
Tot de jaren 70 van de vorige eeuw zag de staat het probleem van de integratie van de inheemse 
bevolking niet als een cultureel probleem. De Mapuches en andere inheemse groepen werden 
opgenomen in de staat, ze werden geassimileerd. De problemen die er waren, waren problemen van 
marginalisatie. De Mapuches hadden weinig opleiding gehad en spraken de Spaanse taal slecht 
waardoor ze in de laagste sociale klasse terecht kwamen en moeilijk hogerop konden klimmen. Men 
ontkende het bestaan van raciale discriminatie maar was trots op hun zogenaamde raciale homogeniteit 
en de puurheid van hun ras. (Cantoni, 1977: 307-309). 
     Na 1970 veranderde er, zoals in hoofdstuk twee al naar voren kwam, iets in de houding van de 
staat. Men erkende dat Chili een multiculturalistische staat was en dat de verschillende culturen 
gerespecteerd moesten worden. Zou deze visie ook tot de Chileense bevolking zijn doorgedrongen?  
Of zou de marginale positie van de Mapuches nog steeds gezien worden als een klassenprobleem en 
hebben de Mapuches nog evenveel moeite hogerop de sociale ladder te klimmen?  
     Duidelijk is dat de Chileense bevolking niet meer van mening is dat de problemen die Mapuches 
hebben in de Chileense samenleving slechts van economische aard zijn. De meeste Chileense 
respondenten waren het erover eens dat de problemen in ieder geval cultureel en economisch zijn en 
dat ze op bepaalde punten ook politiek genoemd kunnen worden. De problemen zijn economisch 
omdat Mapuches vaak arm zijn, daarom geen opleiding hebben kunnen volgen en dus weinig kans 
maken op een hoge functie binnen een bedrijf. Zo blijven ze arm. Toch werken ook de culturele 
factoren mee. Mapuches zouden een andere manier van denken hebben en worden daardoor, aldus de 
Chilenen vaak niet geaccepteerd. De Chilenen die ook politieke problemen zagen, legden uit dat het 
gevecht van de Mapuches voor teruggave van hun tierras in Zuid-Chili dit politieke probleem vormde. 
De geïnterviewde Mapuches gaven ongeveer dezelfde problemen aan. Ook zij zagen als economisch 
probleem het gebrek aan geld voor een opleiding. De culturele problemen waren volgens hen dat 
Mapuches een andere manier van leven hebben, dat Chilenen dit niet begrijpen en dat er weinig ruimte 
is de Mapuche cultuur te praktiseren. De politieke problemen die Mapuches zichzelf toeschreven 
waren divers. Sommigen vonden dat de armoede het gevolg was van het politieke probleem van het 
onteigenen van de tierras door de regering. Anderen noemden het feit dat de ley indígena niet 
nageleefd werd, dat de overheid te weinig hulp bood aan de Mapuches, of zich alleen richtte op 
Mapuches in het zuiden des lands, terwijl de helft van de Mapuches in en rond Santiago wonen.  
     Men erkent in ieder geval dat er problemen van allerlei soorten zijn, zowel culturele, politieke als 
economische en dat dus niet alleen klasse maar ook cultuur van belang is in de Mapuche-
problematiek. Duidelijk is ook dat er nog steeds problemen zijn. Dit wil echter niet zeggen dat er de 
laatste jaren geen veranderingen of verbeteringen zijn opgetreden op de hierboven genoemde punten. 
 
Mogelijkheden tot opwaartse sociale mobiliteit 
 
     Of de mogelijkheden een hoge sociale positie te bereiken voor Mapuches de laatste jaren verbeterd 
zijn valt nog te bezien. Men vertelde immers dat een blondine meer kans had op een baan dan iemand 
met een inheems uiterlijk die verder dezelfde kwaliteiten bezat. Zowel Chileense als Mapuche 

 38



respondenten waren het er echter over eens dat de situatie tegenwoordig beter is dan vroeger. Het is 
gemakkelijker geworden voor Mapuches om hogerop te komen, om een betere baan te vinden. Er zijn 
dan ook verscheidene Mapuches die een goede baan hebben gevonden of een eigen bedrijf bezitten. 
Dit bleek onder andere uit een artikel in de zaterdagbijlage van een grote krant. In dit artikel kwamen 
een aantal Mapuches aan het woord met vrij goede economische posities. Het betrof een eigenaar van 
een gerenommeerde kapperszaak, een succesvol ondernemer en een jonge Mapuche vrouw met een 
carrière als internationaal model (Simonetti, 2002). Ook onder de respondenten waren er succesvol 
ondernemers. Eén van de respondenten had bijvoorbeeld een eigen meubelmakerij, een ander 
bestuurde een distributiecentrum en een derde had een hoge functie in een scheikundig laboratorium. 
Daarentegen zijn er ook vele Mapuches die nog weldegelijk onderaan de sociale ladder staan. 
     Eén van de Mapuche respondenten was van mening dat  het feit dat Mapuches moeilijk hogerop 
komen  niet alleen de schuld van de Chileense samenleving is, maar dat Mapuches  hier zelf ook deels 
schuld aan hebben. “Mapuches moeten zelf voor hun rechten opkomen, maar doen dit vaak niet uit 
onwetendheid” was haar stelling. Deze respondente was zelf een levend voorbeeld van haar stelling. 
Ze is op haar vijftiende naar Santiago gekomen en is daar, zoals vele ander Mapuche vrouwen, terecht 
gekomen als inwonend werkster bij een Chileense familie. Op haar eerste werkplek werd ze niet goed 
behandeld. Latere werkgeefsters waren wel goed voor haar. Op dit moment woont ze in één van de 
armere wijken van Santiago. Het stuk grond waarop ze woont is van een rijke man die de armere 
bevolking toestond op zijn land voor weinig geld hun huis te bouwen. De respondente werkt nu als 
huishoudster bij een advocaat, maar heeft wel haar eigen huis. Ook met deze werkgever heeft ze een 
goede verstandhouding. Ze weet wat de regels zijn, en hoe een werkgever haar wel of niet mag 
behandelen. Ze kan voor haar rechten opkomen. Op dit moment is ze bezig een opleiding te volgen 
met als doel verpleegster te worden, om zo uit de armoede te komen. “Als je maar wilt dan lukt het 
wel” is haar stelling. Zij en met haar het overgrote deel van de andere respondenten ontkenden echter 
niet dat het toch nog steeds, ondanks de verbeteringen ten opzichte van vroeger, moeilijker is voor 
Mapuches dan voor Chilenen om hogerop te komen. 
     Het is volgens zowel Mapuches als Chilenen nog niet zover dat de inheemse bevolking echt precies 
dezelfde kansen heeft op arbeidsgebied dan de Chilenen. De twee meest genoemde redenen hiervoor, 
van zowel de Chileense als Mapuche kant, zijn dat Mapuches minder kans hebben een goede opleiding 
te volgen omdat ze toch nog gemiddeld armer zijn dan de Chilenen en dat men voor hoge functies toch 
nog steeds liever een Chileen dan een Mapuche aanneemt. Armoede en gebrek aan opleiding blijkt dus 
niet de enige factor te zijn die de Mapuches vroeger en nu nog, hoewel in mindere mate, belet een 
betere baan te vinden. Er is ook sprake van raciale discriminatie. 

 
Discriminatie  
 
Bij discriminatie denk je in eerste instantie vaak aan mensen met een donkere huidskleur die over 
straat lopen en racistische opmerkingen toegeroepen kregen. Dit is in Chili niet zozeer de manier 
waarop Mapuches gediscrimineerd worden. Dat ze gediscrimineerd worden is zeker, daar zijn zowel 
Chilenen als Mapuches het over eens. Discriminatie op straat komt wel eens voor, maar is in principe 
moeilijk omdat, zoals al eerder bleek, vaak niet aan iemands uiterlijk is af  te lezen hij wel of niet 
Mapuche is. De beste en vaak enige manier om te zien of iemand Mapuche is, is door te kijken of hij 
of zij een Mapuche achternaam heeft. Elke Chileen heeft twee achternamen, één van zijn vader en één 
van zijn moeder. Mapuche achternamen wijken nogal af van andere Chileense achternamen, dus als 
één of beide achternamen van een persoon ‘raar’ zijn is hij Mapuche. Discriminatie vindt volgens de 
respondenten toch vooral plaats op arbeidsgebied. Als men op een sollicitatieformulier een Mapuche 
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achternaam ziet staan, maakt deze persoon volgens de respondenten bij voorbaat minder kans 
aangenomen te worden. Op scholen worden kinderen vaak gepest met hun inheemse achternaam. Veel 
van de Mapuche respondenten hadden vroeger last van deze pesterijtjes. Zij zien echter zelf in dat dit 
vaak ook echt vooral kinderpesterij was. Het ging er niet zozeer om dat ze Mapuche waren, maar 
gewoon dat ze een rare naam hadden. Een ander soort discriminatie die men noemde was niet zozeer 
de persoonlijke discriminatie, maar  het feit dat in Chili over het algemeen de Mapuche cultuur 
achtergesteld wordt op de Chileense cultuur. Er wordt op scholen bijvoorbeeld geen onderwijs 
gegeven  in de Mapuche taal en er is weinig ruimte voor het praktiseren van de Mapuche cultuur. Dit 
laatste ligt vooral aan de overheid niet zozeer aan de Chileense samenleving. 
     De geïnterviewde Mapuches zeiden zelf niet zoveel last te hebben van discriminatie. Een aantal had 
hier vroeger op school meer last van, maar  nu niet meer zozeer. Velen zeiden wel eens 
gediscrimineerd te  worden, maar daar verder gaan last van te hebben, omdat ze  prima in staat waren 
zichzelf te verdedigen. Een aantal respondenten vertelde dat het wel of niet gediscrimineerd worden 
ook samenhangt met je houding. De bouwkundige die in zijn jeugd op zoek ging naar zijn Mapuche 
herkomst legde uit: 
  
     “Of je gediscrimineerd wordt hangt vooral ook af van je houding. Als je een trotse houding       
     aanneemt, heb je minder last van discriminatie. Belangrijk is ook hoe je eruit ziet. Als je je  
     goed kleed en er rijk uitziet is er weinig aan de hand, maar als je arm bent en oude kleren  
     draagt wordt je wel gediscrimineerd. Op straat wordt je niet raar aangekeken als je Ma-  
     puche bent, wel als je arm bent. … Dit wil niet zeggen dat er geen discriminatie is jegens 
     Mapuches maar alleen jegens arme mensen. Als ik op mijn werk met de directeur praat 
     dan kan dat, dan wordt ik niet anders behandeld dan ieder ander, maar als ik dezelfde  
     directeur om de hand van zijn dochter zou vragen, dan zou het weldegelijk verschil maken    
     of ik Mapuche ben of niet. Op dat gebied is er wel discriminatie”.17  
 
Kennelijk wordt je er op straat niet raar op aangekeken Mapuche te zijn en de meer afstandelijke 
contacten zijn ook geen probleem. Dat een Mapuche trouwt met je naaste familie lijkt meer problemen 
te geven evenals, zoals eerder al bleek, het aannemen van een Mapuche in een hoge positie in je 
bedrijf. 
     Uit een onderzoek van de UNDP naar discriminatie bleek dat 88% van de bevolking in en rond 
Santiago geloofde dat de Mapuches door Chilenen gediscrimineerd worden (Palet en Valesco, 2002: 
122). Geen van de Chilenen die voor het onderzoek betreffende deze scriptie werd geïnterviewd gaf 
echter toe zelf Mapuches te discrimineren. Om te pijlen of de gemiddelde Chileen niet toch zo dacht 
als de Mapuche respondent vertelde, kregen vijftien Chilenen twee stellingen voorgelegd rondom deze 
onderwerpen. De eerste stelling luidde: ’Ik zou het niet leuk vinden als mijn dochter met een Mapuche 
trouwde’. Slechts vier van de vijftien respondenten ontkenden dit niet leuk te vinden, zij zouden er dus 
geen bezwaar tegen hebben als hun zoon of dochter met een Mapuche trouwde. Vijf andere 
respondenten waren het met de stelling eens en verklaarden het niet leuk te vinden als hun zoon of 
dochter met een Mapuche zou trouwen. De  overige zes gaven aan hier geen antwoord op te kunnen of 
willen geven.  
     Om te toetsen of Mapuches op arbeidsgebied achtergesteld werden bevatte het interview de 
volgende stelling: ’Als ik directeur was van een bedrijf zou ik geen Mapuche aannemen in een hoge 

                                                 
17 Dit  citaat van een respondent is door mij vrij vertaald vanuit het Spaans. Dit geldt ook voor eventuele andere 
citaten van respondenten die aan bod zullen komen in deze scriptie. 
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functie’. Zeven van de vijftien respondenten waren het oneens met de stelling en zouden er geen 
bezwaar tegen hebben een Mapuche aan te nemen in een hoge functie. Vier respondenten zouden dit 
wel bezwaarlijk vinden. De overig vier respondenten hadden geen mening. Uit deze resultaten blijkt 
geen overduidelijk gelijk van de Mapuche respondent. Toch sprak ongeveer een derde deel van de 
respondenten zichzelf tegen door eerst te zeggen dat ze niet discrimineerden en vervolgens wel toe te 
geven dat ze  toch  bij voorkeur geen Mapuche als schoonzoon of schoondochter wensten of bij 
voorkeur geen Mapuche wensten aan te nemen in een hoge positie in hun denkbeeldige bedrijf. Dit 
lijkt overeen te komen met een stelling die naar voren kwam in de uitkomsten van het onderzoek van 
de UNDP over de Chileense bevolking. Volgens deze stelling zouden Chilenen toleranter zijn in hun 
algemene opvattingen over de ander dan in concrete situaties die hen persoonlijk raken (Palet en 
Valesco, 2002: 250).  
     De discriminatie zoals die beschreven werd, bestaat dus in ieder geval wel. Niet zeker is welk deel 
van de Chileense bevolking discrimineert. Om dat te weten te komen is meer onderzoek nodig. Iets 
waar zowel Mapuches als Chilenen het zeker over eens zijn is dat de discriminatie jegens de inheemse 
bevolking van Chili de laatste jaren is afgenomen. De discriminatie is niet alleen afgenomen, maar is 
vooral ook subtieler, minder agressief geworden. Of en in hoeverre dat ligt aan de veranderde 
instelling van de overheid is een kwestie waarover een aantal respondenten hun mening gaven. De 
veranderde overheidshouding was niet de enige bepalende factor die genoemd werd. De afgenomen 
discriminatie zou vooral te danken zijn aan de afnemende onwetendheid van de Chilenen en het  
toegenomen contact tussen Mapuches en Chilenen. Vroeger wist de gemiddelde Chileen uit Santiago 
vrij weinig over de Mapuches. Mapuches waren een volk uit het zuiden. Nu wonen veel Mapuches in 
Santiago en komen Chilenen meer met hen in contact. Daardoor neemt de onwetendheid over wie en 
wat Mapuches zijn af. De media en moderniteit helpen hier ook aan mee. Via de tv ziet men beelden 
van de inheemse bevolking in Chili, maar ook van inheemse groepen in ander landen en hoe men in 
deze landen omgaat met deze problematiek. Men gaat er zelf dan ook meer over nadenken en 
verandert al dan niet zijn houding.  
     De respondent die zich bezig houdt met het maken van radioprogramma’s speciaal voor de 
inheemse bevolking en het schrijven van stukken over de problematiek rond de inheemse 
minderheidsgroepen stelde dat er een tweetal redenen waren voor de afgenomen discriminatie: 
 
      “Een eerste reden voor de afgenomen discriminatie hangt samen met het feit dat onder  
     Pinochets regime veel Chilenen naar het buitenland vluchtten. Toen zij na de dictatuur       
     terugkwamen hadden zij in het buitenland zelf vernomen hoe het is om gediscrimineerd te       
     worden en konden ze meer begrip opbrengen voor de Mapuches. Dit resulteerde in een  
     afname van de discriminatie. De tweede reden voor de verminderde discriminatie is de  
     mobilisatie van de Mapuches zelf. De Mapuches zijn hun cultuur meer gaan benadrukken  
     en naar buiten brengen. Zo hebben zo meer respect en sympathie verkregen. Dit is deel van  
     een heel proces. De Mapuches in Santiago begonnen zich de laatste tien tot vijftien jaar  
     juist te organiseren en activeren omdat ze ontevreden waren over de discriminatie die er  
     jegens hen was en is. Deze ontevredenheid moet geuit worden. Men gaat haar dus naar  
     buiten brengen, waardoor de discriminatie afneemt”. 
 
De tweede door de respondent genoemde oorzaak voor de verminderde discriminatie werd door de 
meeste andere respondenten die hierover spraken ook genoemd als zijn bepalend voor de verminderde 
discriminatie. Kennelijk zijn de inspanningen van de Mapuches zelf medebepalend geweest voor de 
afgenomen discriminatie. De Mapuches zijn de laatste 10 tot 15 jaar hun etnische identiteit pas meer 
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gaan benadrukken, wat tot gevolg had dat de Chilenen hen beter leerden kennen en hen meer gingen 
respecteren. Hierdoor nam de discriminatie af.     
     Wat ook de oorzaak van de afnemende discriminatie is en in hoeverre deze ook verminderd is, feit 
blijft dat er nog steeds discriminatie is. Men ziet Mapuches kennelijk op bepaalde punten nog steeds 
als minderwaardig of slechter dan Chilenen. Hier moet een bepaald negatief beeld mee samenhangen 
dat Chilenen toch nog steeds van Mapuches hebben. 
 
Beeldvorming over Mapuches 
 
De Chilenen zouden Mapuches zien als een ruraal volk. Je bent Mapuche als je een Mapuche 
achternaam hebt, in Araucanië woont en vecht voor je grond. Dit terwijl meer dan de helft van alle 
Mapuches naar de grote steden zijn gemigreerd. Er zouden ook een aantal vooroordelen bestaan over 
Mapuches die de Chilenen een negatief beeld van hen geeft. Mapuches zouden luie dronkaards zijn die 
cultureel achterlopen en agressief zijn. De media dragen bij aan deze beeldvorming. Ze laten beelden 
zien van landbezettingen en gewapende conflicten tussen Mapuches en landeigenaren zodat een beeld 
ontstaat van Mapuches als  arme en gewelddadige mensen (Aravena, 2001; Barrera, 1999: 7-8). De 
vraag is of dit beeld ook nog bestaat in het Santiago van de eenentwintigste eeuw. 
     Op de vraag aan de Chilenen of ze wisten dat 50% van de Mapuches in en rond Santiago woonden 
antwoordde viervijfde deel van hen dat ze hiervan niet op de hoogte waren. Dit wil niet meteen zeggen 
dat deze Chilenen Mapuches dus slechts zien als een ruraal volk uit het zuiden, het zegt alleen dat ze 
niet verwachtten dat zoveel Mapuches in het midden des lands wonen. Zeker is dat het beeld van de 
rurale Mapuche wel bestaat. Op een dag had ik een afspraak met een respondent bij een café in de wijk 
waar ik woonde. Ik stond buiten het café te wachten en kwam in gesprek met drie jonge, blanke 
Chilenen. Ik vertelde hen dat ik onderzoek deed naar de etnische identiteit van Mapuches in Santiago. 
Ze keken mij verbaasd aan en zeiden: “Oh, maar dan moet je in het zuiden zijn hoor, hier zijn geen 
Mapuches”. Ik legde hen uit, dat ik toch werkelijk interviews had gedaan met Mapuches in Santiago. 
Ze keken mij verbaasd aan. Ik vertelde hen dat bijna de helft van de Mapuches in en rond Santiago 
woonden. Dit vonden ze heel bijzonder, “misschien zat er op het terras dan ook wel een Mapuche”. Zo 
extreem onwetend als deze drie jongmannen waren, zijn niet alle Chilenen. De gemiddelde Chileen 
weet waarschijnlijk wel dat er Mapuches in Santiago wonen. Zoals al eerder bleek weten velen echter 
niet dat meer dan 50% van hen in en rond Santiago woont. Dit wil echter niet zeggen dat het beeld 
zoals dat aan het begin van deze paragraaf geschetst werd niet klopt. Velen Chilenen spraken over 
Mapuches als zijnde een ander volk, dat toch ver van hun bed staat en waarvan het grootste deel toch 
in het zuiden van Chili, op het platteland  woont.  
     Volgens de genoemde literatuur zien Chilenen de Mapuches niet alleen als ruraal, maar ook als 
luie, te veel drinkend en gewelddadig. Op de vraag wat de karaktereigenschappen van Mapuches 
waren kwamen enkel van deze vooroordelen ook naar voren. Eenmaal vertelde een respondent naar 
aanleiding van het verzoek te beschrijven wat de karaktereigenschappen van Mapuches waren. Dat ze 
lui waren. Twee maal werd als antwoord op dezelfde vraag genoemd dat Mapuches toch gauw naar de 
fles grijpen en drie personen vertelden dat Mapuches volgens hen toch wat gewelddadig waren. Eén 
persoon noemde hen ronduit een primitief volk. Deze uitspraken deden de respondenten spontaan, 
zonder dat hen uitdrukkelijk gevraagd werd of ze bijvoorbeeld vonden dat Mapuches agressief waren. 
Om nog eens te testen of misschien niet meer mensen, die dit niet spontaan hadden gezegd, het toch 
met deze uitspraken eens waren, kwamen aan het eind van het interview een aantal stellingen aan bod 
waarvan men kon aangeven in hoeverre men het met de stellingen eens was. Met de stelling ‘Ik vind 
dat Mapuches over het algemeen lui zijn’ waren vier van de vijftien respondenten het eens. Zeven 
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waren het niet met de stelling eens en de overige vier hadden hierover geen mening. Toch vonden vier 
keer zoveel respondenten als in eerste instantie gedacht weldegelijk dat Mapuches lui waren. Het 
aantal van vier van de vijftien personen is echter niet zo groot. Het vooroordeel bestaat dus wel, maar 
wordt zeker niet door iedereen aangehangen. De resultaten van de stelling ‘Ik denk dat Mapuches over 
het algemeen gewelddadiger zijn dan Chilenen’ waren verrassender. Twaalf van de vijftien 
respondenten die deze stelling voorgelegd kregen was het met de stelling eens. De overige drie waren 
het er niet mee eens. Kennelijk leeft het beeld van de gewelddadige Mapuche inderdaad onder een 
groot deel van de Chileense bevolking.  
     In de gesprekken met Chilenen viel op dat het gewelddadige imago van de Mapuches op een 
bepaalde manier misschien ook positief uitgelegd kan worden. In de interviews kwam de vraag voor 
welke eigenschappen het Chileense volk van de Mapuches geërfd had. Zij stamden tenslotte deels van 
dit volk af. De meeste respondenten wisten hier geen antwoord op. Er waren slechts vier respondenten 
die dit wel konden vertellen. Zij dachten alle vier dat dit hun kracht en vechtlust was. Zou de nationale 
trots op de strijdlustige Mapuche die zich niet aan de Spanjaarden overgaf dan toch nog leven in de het 
hedendaags Chili?       
     Mogelijkerwijs leeft het beeld van de strijdlustige Mapuche uit het verleden inderdaad nog. Dit 
beeld verschilt echter wel met het beeld dat men heeft van de Mapuche van het heden. Misschien 
hebben sommige Chilenen het beeld van de heldhaftige Mapuche uit het verleden omgezet naar het 
beeld van de gewelddadige Mapuche uit het heden. Op tv verschijnen immers de beelden van 
Mapuches die vechten voor hun land. Vroeger deden zij hetzelfde, maar toen was het moedig, nu ziet 
men het gewelddadige aspect van hun strijd.  
     Helaas was in de interviews met Chilenen geen stelling opgenomen over het alcohol gebruik van de 
Mapuches, maar de beschrijving van het beeld dat Chilenen van Mapuches hebben, zoals dat in het 
begin van deze paragraaf geschetst werd, lijkt gezien de interviews toch deels te kloppen. De overgrote 
meerderheid van de geïnterviewde Chilenen zagen Mapuches inderdaad als gewelddadig en ook het 
beeld van de luie Mapuche was aanwezig, hoewel minder sterk dan die van de gewelddadige 
Mapuche. Ook verbaasde het de meeste respondenten dat vele Mapuches in dezelfde stad woonden als 
zijzelf. We mogen echter niet vergeten dat er weldegelijk ook vele Chilenen zijn die niet in het 
geschetste beeld geloven. Naar aanleiding van het interviewen van vijftien tot twintig mensen is het 
natuurlijk niet mogelijk iets te zeggen over het beeld dat de gehele Chileense populatie heeft van 
Mapuches. Naar aanleiding van deze onderzoeksgegevens valt niet te zeggen hoeveel procent van de 
Chilenen gelooft dat Mapuches gewelddadiger zijn dan Chilenen. Om zulke grootse conclusies te 
trekken, zijn veel meer respondenten nodig dan de vijftien uit dit onderzoek. Bovendien is dit 
onderzoek slechts gedaan onder Chilenen in Santiago. De Chilenen die in het zuiden wonen zouden 
een heel ander beeld kunnen hebben van de Mapuches. De enige mogelijk te trekken conclusie is dat 
het geschetste beeld van de rurale, luie, agressieve Mapuche weldegelijk bestaat in de gedachten van 
de Chilenen uit Santiago, maar dat zeker niet elke Chileen uit Santiago of daarbuiten dit beeld heeft. 
Hoewel Chilenen minder onwetend zijn over Mapuches, meer met hen in contact staan en via de 
massamedia zien hoe men in andere landen over de minderhedenproblematiek denkt, zijn ze het 
negatieve beeld dat ze hebben van Mapuches nog  niet helemaal kwijt. 
  
Differentiatie of assimilatie  
 
Zoals gezegd is de Chileense overheid haar land vanaf 1989 officieel gaan beschouwen als 
multicultureel land, waar de verschillende culturen erkend en gerespecteerd moeten worden. Er kwam 
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ook een nieuwe wet, de ley indígena waarin het beleid aangaande de inheemse bevolking en hun 
rechten vastgelegd werd (Bengoa, 1999: 183-187).  
De vraag is echter of de Chileense bevolking deze multiculturele ideologie van de staat ook 
overgenomen heeft, of dat men toch nog de assimilatie ideologie aanhangt en wil dat Mapuches 
gewoon Chileen worden net als alle andere Chilenen en hun cultuur niet te veel benadrukken. Om dit 
te weten te komen werden gedurende de interviews een aantal stellingen omtrent deze vraag 
gelanceerd, waarop de Chileense respondenten wederom hun goedkeuring of afkeuring mochten 
geven. 
     Veertien van de vijftien respondenten verklaarden er geen bezwaar tegen te hebben als de regering 
meer geld zou besteden aan het behouden van de Mapuche cultuur. De overgebleven respondent had 
geen mening. Met de stelling ‘Ik zou graag meer over de Mapuche cultuur willen weten’ waren alle 
respondenten het eens. Ditzelfde gold voor de stelling ‘Het zou goed zijn als op scholen meer over de 
Mapuche cultuur onderwezen wordt’. Ook vonden veertien van de vijftien respondenten dat het het 
goed recht van de Mapuches is hun gronden in het zuiden op te eisen en meer respect voor hun cultuur 
van de overheid en Chileense bevolking te verwachten. Gezien deze antwoorden lijken de Chileense 
respondenten de multiculturele ideologie aan te hangen. Er waren echter ook een aantal stellingen 
waaruit bleek dat dit misschien toch niet het geval is.  
    Met de stelling ‘Het is in het eigenbelang van de Mapuches zich aan de Chileense samenleving aan 
te passen’ waren tien van de vijftien Chilenen het eens. Twee Chilenen waren het hier niet mee eens en 
de overige drie hadden geen mening. Zouden de meeste Chilenen dan toch liever één nationaal volk 
hebben, zonder cultuurverschillen die de nationale eenheid aantasten?  Niet alle Chilenen willen zover 
gaan. Vier van de vijftien respondenten was het echter wel eens met de stelling dat het verzet dat 
Mapuches plegen antipatriottisch is en de nationale eenheid aantast. Zeven anderen waren het niet met 
deze stelling eens.  
     Tot slot kregen de respondenten de volgende stelling voorgelegd: ‘ Het is niet goed dat het bestaan 
van de verschillende etnische identiteiten in Chili te veel benadrukt wordt’. Verrassend genoeg waren 
de Chilenen het bijna unaniem met deze stelling eens. Slechts één van hen bleef het antwoord 
schuldig, de overig veertien waren het met de stelling eens.  
     Kennelijk vindt de gemiddelde Chileen uit Santiago het een goede zaak dat er door de overheid en 
scholen meer aandacht wordt besteed aan de verscheidene inheemse culturen die er in Chili zijn en 
zouden zij zelf ook wel meer over bijvoorbeeld de Mapuche cultuur willen leren. Ook vinden zij het 
het goed recht van Mapuches hun verloren gronden in het zuiden van Chili op te eisen en  meer respect 
van de overheid en Chileense bevolking te verwachten.  
Aan de andere kant vindt men ook dat Mapuches zich moeten aanpassen aan de Chileense cultuur, en 
dat het bestaan van verschillende etnische identiteiten in Chili niet te veel benadrukt moet worden. 
Men lijkt zichzelf tegen te spreken. Het lijkt zo te zijn dat het besef van de multiculturele samenleving 
al wel is doorgedrongen en goedbevonden wordt, maar dat men in de praktijk het idee van assimilatie 
nog niet helemaal heeft losgelaten. Misschien zijn het de Mapuches zelf die hier het beste over kunnen 
oordelen. 
     De geïnterviewde Mapuches waren niet altijd even positief over de manier waarop zij 
geïncorporeerd worden in de Chileense samenleving. Volgens velen zou er nog geen sprake zijn van 
echte integratie van de inheemse culturen in de Chileense samenleving. Eén van de respondenten 
verwoordde dit als volgt: “Er is geen sprake van integratie maar van assimilatie. Integratie betekent dat 
je van elkaar leert en met elkaar samenleeft. Dit moet niet van één kant komen zoals nu het geval is. 
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Nu moeten Mapuches zich aanpassen. Zij moeten bijvoorbeeld Castellano18 leren, Chilenen leren geen 
Mapudungun”. Naast deze kritiek ziet men echter ook de positieve vooruitgang. De staat is al 
begonnen de inheemse culturen een plek te geven binnen de Chileense samenleving. Dit is echter een 
langzaam proces. “Er is in ieder geval communicatie en er wordt naar ons geluisterd”, vertelden een 
aantal respondenten. Anderen zijn het hier niet helemaal mee eens en verwijten de overheid niet te 
luisteren naar wat de Mapuches willen. Duidelijk is dat de Mapuche cultuur in ieder geval erkend 
wordt en dat men de cultuur mag praktiseren. Aanpassen is natuurlijk nodig. Als je als Mapuche in 
Santiago wilt wonen moet je wel Castellano leren, het Chileens eten eten en Chileens onderwijs 
volgen. Dat is ook niet erg. Wat belangrijk is volgens de Mapuches is dat de Chileense samenleving de 
verschillen in de culturen accepteert en dat Mapuches ondanks dat ze zich noodzakelijkerwijs 
aanpassen, toch Mapuche kunnen blijven en dat dit gerespecteerd wordt. Aan dit laatste schort het 
volgens hen nog wel eens. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Castellano is het Chileense woord voor de Spaanse taal. 
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Hoofdstuk 5: De etnische identiteit van Mapuches in Santiago 
 
Dit hoofdstuk zal gaan over de invloed die het leven in de grote stad heeft op de vorming van de 
etnische identiteit. Voelt de Mapuche in Santiago zich nog wel Mapuche, of meer Chileen en ontkent 
of benadrukt men bewust zijn Mapuche afkomst? Uit het vorig hoofdstuk bleek dat Mapuches in 
Santiago minder gediscrimineerd worden dan vroeger. Discriminatie is er echter nog wel. 
Mogelijkheden tot opwaartse sociale mobiliteit zijn er ook. Of dit de vorming van de etnische 
identiteit van Mapuches direct beïnvloed is naast de andere hierboven genoemde vragen één van de 
kwesties die in dit hoofdstuk behandeld zullen worden. Om dit alles zo goed mogelijk te kunnen 
beschrijven is wederom gebruikt gemaakt van de onderzoeksgegevens uit het veldwerk aangevuld met 
literatuur rondom dit onderwerp. 
 
5.1 De mogelijkheid tot Mapuche zijn in de stad 
 
‘Awinkamiento’ 
 
Het woord Mapuche betekent zoals gezegd letterlijk mensen van de aarde. De tierras, de aarde, 
stukken natuur staan in het geloof en de gebruiken binnen de traditionele Mapuche cultuur centraal. 
Als je als Mapuche naar een stad verhuist, valt dit belangrijke element weg. Is het dan nog wel 
mogelijk Mapuche te zijn als je in de stad woont ver verwijdert van je tierras en je familie? Het 
antwoord is ja.  
     Cultuur en daarmee ook etnische identiteit zijn niet statisch. Vanaf het moment dat de kolonisten in 
de zestiende eeuw Chili binnentrokken en in kontact kwamen met de Mapuches zijn er dingen 
verandert in de Mapuche cultuur. Deze veranderingen zijn normaal en komen in elke cultuur voor. 
Elke cultuur verandert in de loopt de tijd door nieuwe invloeden en modernisering. Culturen die met 
elkaar in contact komen nemen automatisch bepaalde aspecten van elkaar over. Etnische identiteit is 
dan ook een dynamisch begrip dat mee kan veranderen met elke culturele verandering. Iemands 
etnische identiteit wordt constant geherconstrueerd en bewerkt. Zo ook de Mapuche identiteit die sinds 
de koloniale tijd constant in transformatie is geweest. Men gebruikt in Chili vaak de term 
awinkamiento, wat wil zeggen dat men de winka manier van leven aanneemt. Winka is een Mapuche 
woord voor de niet inheemse Chileense bevolking. Awinkamiento betekent dus zoiets als chilenisering. 
Dit wil niet zeggen dat een Mapuche dan meteen ophoudt Mapuche te zijn, maar dat men delen van de 
Chileense cultuur selecteert en deze opneemt in de eigen cultuur om mogelijk ook de eigen identiteit te 
versterken. Dit gebeurt zowel op het platteland als in de stad. In een stad als Santiago zijn 
veranderingen of aanpassingen die nodig zijn echter vaak groter dan op het platteland, omdat men 
bijvoorbeeld het aspect van de natuur en het land kwijt is. Het kan dus zo zijn dat in de stad de 
Mapuche cultuur op een andere manier geherconceptualiseerd wordt dan op het platteland. Dit 
betekent niet dat de Mapuches in de stad minder Mapuche zijn dan de Mapuches op het platteland 
(Aravena, 2000; Curivil, 1999: 86). 
     Er is nog een ander aspect dat ervoor zorgt dat de Mapuche cultuur in Santiago anders zal zijn dan 
die op het platteland. In Santiago wonen Mapuches afkomstig uit vele verschillende groepen uit Zuid 
Chili, die elk zo hun eigen gewoontes en ideeën meebrengen. Niet elke groep is immers precies gelijk, 
allen vallen slechts onder de verzamelnaam Mapuches. Wat er in de stad gebeurt is dat er van deze 
mengelmoes weer één nieuwe identiteit gevormd wordt, die van de urbane Mapuche. Dit wil nogmaals 
niet zeggen dat de Mapuches in de stad minder Mapuche zijn dan die op het platteland (Cuminao, 
1998: 100). 
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    Het bovengenoemde wordt duidelijker aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk. Uit 
onderzoek naar religiositeit van de Mapuches in de región Metropolitana bleek dat 72% van hen 
katholiek, 14% evangelisch en 1% protestants was. De overige 13% was atheïst of hing een andere 
godsdienst aan. Het christendom is dus goed vertegenwoordigd onder de Mapuches. Bijna 100% van 
de Mapuches wil zijn kind graag laten dopen zodat God het kind zal beschermen tegen kwade 
krachten. Ondanks dat vele Mapuches het christelijk geloof hebben overgenomen blijft de guillatún de 
belangrijkste religieuze plechtigheid waar vele Mapuches aan mee doen. Met ander woorden, de 
Mapuche cultuur is gebleven, maar is aangevuld met elementen uit de cultuur van de kolonisten (Díaz, 
2001). 
    De guillatún is ook een goed voorbeeld van hoe men een belangrijke religieus evenement aanpast 
aan het leven in de stad. Wat bijvoorbeeld gebeurt, is dat men de religie gaat zien als het fundament 
van de cultuur. Het element Tierra wordt minder belangrijk. Op het platteland zijn er speciale heilige 
plekken met bepaalde kenmerken die gebruikt worden om de guillatún te houden. Zo’n plek is er in 
Santiago niet. In Santiago moet de guillatún gehouden worden op publiek terrein, in bijvoorbeeld een 
park of op een voetbalveld. Dit klopt niet met de bedoelingen en voorwaarden die samengaan met deze 
religieuze festiviteit, want de heilige grond waarop men de ceremoniën uitvoert is het belangrijkste 
element. Het is het fundament waarop de religie en cultuur van de groep gebouwd is. De guillatún en 
zijn voorschriften moeten dus aangepast worden om zijn uitvoering in Santiago mogelijk te maken. 
Om dit mogelijk te maken moet de religiositeit dus boven de heilige grond komen te staan, zodat de 
ceremonie ook op publiek terrein uitgevoerd kan worden. Een voetbalveld kan dan bijvoorbeeld voor 
de tijd dat de ceremonie duurt als heilige grond gezien worden. De religie wordt het fundament waarop 
de grond en de cultuur gebaseerd zijn (Curivil, 1999: 87). 
    De respondenten beaamden dat je ook in de grote stad best Mapuche kunt zijn. Dit wil niet zeggen 
dat er geen verschil is tussen Mapuches in de stad en Mapuches op het platteland. In de stad heeft men 
een andere manier van leven, men heeft een sneller ritme van leven. Volgens een drietal respondenten 
verandert hierdoor ook de manier van denken van Mapuches, ze gaan als stedelingen denken. Volgens 
andere respondenten wordt de Mapuche manier van denken echter niet aangetast, alleen de manier van 
leven verandert. De omstandigheden in de stad maken het volgens de respondenten echter wel 
moeilijker om volgens de Mapuche cultuur te leven, men moet zich aanpassen aan het stadsleven. Men 
viert bijvoorbeeld wel oud en nieuw, maar doet dit, bij gebrek aan middelen op een andere manier dan 
op het platteland gebeurt.  
     Volgens één van de geïnterviewde studenten gaan tradities verloren in de stad. In de stad gaat alles 
zo snel, men moet studeren en werken en heeft geen tijd meer voor traditie.  Volgens sommige 
respondenten kan ook het tegenovergestelde waar zijn. Doordat je je bevindt in een omgeving waar je 
in de minderheid bent en veel contact hebt met niet-Mapuches kun je je juist verplicht voelen te laten 
zien dat je anders bent. Volgens een respondent die zelf ook over de Mapuche problematiek publiceert, 
doe je juist meer je best je cultuur te behouden als de omstandigheden in de stad dit moeilijker maken. 
De cultuur wordt volgens hem dan juist extra benadrukt.     
 
Gebrek aan ‘espacio’  
 
Uit de literatuur en interviews met Mapuches bleek dat een groot probleem dat men heeft bij de 
pogingen de Mapuche cultuur en haar tradities in de stad in ere te houden en in de praktijk te brengen 
het gebrek aan espacio is dat er is om dit te doen. Men bedoelt hiermee dat er geen ruimte is voor de 
ten uitvoer brenging van de cultuur. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het gebrek aan een speciaal stuk 
grond om religieuze ceremoniën uit te voeren of om het gebrek aan een plek waar Mapuches hun 
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waren kunnen verkopen. Zo zijn er op het platteland bijvoorbeeld zoals gezegd speciale heilige 
plekken die gebruikt worden om de guillatún te houden. Zo’n plek is er in Santiago niet. In Santiago 
moet de guillatún gehouden worden op publiek terrein, in bijvoorbeeld een park of op een voetbalveld. 
Dit klopt niet met de bedoelingen en voorwaarden die samengaan met deze religieuze festiviteit. De 
guillatún en zijn voorschriften moeten dus aangepast worden. De Mapuches zouden het liefst een 
speciaal terrein ter beschikking hebben om op de juiste manier de guillatún te kunnen vieren (Díaz, 
2001).  
     Naast fysieke ruimte kan met het gebrek aan espacio ook aangeduid worden dat er op scholen geen 
onderwijs wordt gegeven in de Mapuche taal en cultuur. Op dit moment zijn er in Santiago nog geen 
scholen waar binnen het normale lesrooster aandacht wordt besteed aan bijvoorbeeld inheemse talen. 
Er bestaan wel  projecten hieromtrent maar die vinden tot op heden nog buiten de normale lesroosters 
plaats.19

     Op de vraag wat de respondenten zouden willen veranderen aan de situatie van de Mapuches in 
Santiago noemde 50% van degenen die deze vraag beantwoorden de espacio die ontbrak om de 
cultuur in de praktijk te brengen. Ze zouden willen dat er een eigen plek was waar ze hun ceremoniën 
kunnen uitvoeren en dat er op scholen zowel in het Mapadungun als in het Spaans wordt lesgegeven. 
Dit is mede van belang omdat je, als je in Santiago woont,  je in de minderheid bent en moeite moet 
doen een espacio te zoeken om je cultuur te behouden. Dit in tegenstelling tot de mensen die in het 
zuiden wonen en tussen de Mapuches leven. Zij hoeven weinig moeite te doen een espacio te zoeken. 
Als het te moeilijk is in Santiago een espacio te vinden, kan dit tot gevolg hebben dat men geen moeite 
meer doet Mapuche te zijn en de cultuur te behouden. 
     Duidelijk is dat het wel mogelijk is de Mapuche cultuur in de stad te behouden en Mapuche te zijn 
in de stad. De vraag is echter of dit ook gebeurt. Of men in de stad niet toch de Mapuche identiteit 
achter zich laat en meer Chileens wordt. Of dat dit misschien per persoon verschilt. 
 
5.2 Ontkenning en benadrukking van de etnische identiteit 
 
Naamsverandering als ontkenning van de identiteit 
 
Volgens Aravena zorgt het negatieve beeld dat Chilenen van Mapuches hebben ervoor dat Mapuches 
geneigd zijn hun etnische identiteit te verwerpen of te verbergen. Kinderen wordt vaak alleen Spaans 
geleerd en niet het Mapadungun. Op deze manier willen ouders het hun kinderen gemakkelijker maken 
te integreren in de Chileense samenleving. Ook verandert men vaak zijn achternaam, omdat je 
achternaam duidelijk laat zien dat je van inheems afkomst bent. Om in de stad te overleven moeten de 
Mapuches volgens Aravena hun afkomst wel camoufleren. Ze moeten zich voordoen als ‘normale 
stedelingen’ om te kunnen integreren en aan de discriminatie te ontkomen (Aravena, 2001). 
       Dit betoog lijkt wat overdreven, aangezien we in het vorige hoofdstuk al vaststelden dat de 
discriminatie de laatste jaren is afgenomen en veel Mapuches zelf weinig last zeggen te hebben van 
discriminatie. Toch zijn er wel Mapuches die hun achternaam veranderen. De beste manier om je 
Mapuche afkomst te verbergen is het veranderen van je Mapuche achternaam in een meer Europees 
klinkende naam. Vanaf 1970 zouden zo’n 10.000 Mapuches hun naam hebben laten veranderen. Dit 
heeft hoofdzakelijk te maken met de discriminatie op arbeidsgebied. De meeste Mapuches die naar 
Santiago komen zijn toch op zoek naar een betere toekomst waar een goede baan bij hoort. Ze zouden 

                                                 
19 Over deze projecten meer in paragraaf 5.2 
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hun inheemse achternaam als een opstakel zien dit te bereiken. Er is echter ook een andere mogelijke 
reden tot naamsverandering door Mapuches. Dit is een vorm van zelfdiscriminatie en heeft te maken 
met het proces van verwestersing van het inheemse individu. Men wil gewoon zo westers mogelijk 
zijn en het liefst ook een westerse naam hebben. Deze reden zou minder belangrijk zijn dan de 
daarvoor genoemde, maar kan toch niet buiten beschouwing gelaten worden (Díaz, 2001: 114). 
    De mensen die hun naam veranderen, willen hierop weinig commentaar geven en willen ook hun 
beweegredenen niet naar buiten brengen. In El diario official waarin de naar voren gebrachte 
beweegredenen voor een officiële aanvraag van naamsverandering worden genoteerd, staat vooral de 
reden dat de inheemse naam aanzet tot spot genoemd. Een vaak genoemde beweegreden is ook dat 
men al jarenlang bekend is onder een andere naam. Dit is naast de reden dat de naam aanzet tot spot 
één van de redenen die in de wet genoemd worden als zijnde geldige redenen tot naamsverandering. 
Men moet dan wel door middel van twee getuigen kunnen aantonen dat men ook daadwerkelijk al 
meer dan vijf jaar bekend staat onder de nieuwe naam. Een ander praktische reden voor een 
naamsverandering die niet rechtsgeldig 
is, kan zijn dat de wet een Mapuche verbiedt Mapuche land te verkopen aan een niet-Mapuche. Als 
een Mapuche een Europese naam aanneemt en land verkoopt valt het niet op dat hij Mapuche is en kan 
de transactie gemakkelijk voltooid worden (LUN, 8/2/02; LUN, 9/2/02). 
    Uit een onderzoek naar naamsverandering onder Mapuches tussen 1970 en 1990 bleek dat er in dat 
tijdsbestek in totaal 31.597 aanvragen tot naamsverandering waren geweest. 2.056 van deze zaken 
waren door Mapuches ingediend. Dit betekent dat 6,5% van de naamsveranderingen tussen 1970 en 
1990 door Mapuches is aangevraagd. Van de gehele Chileense bevolking is 7,2% Mapuche. Relatief 
gezien zijn er dus niet bijzonder veel Mapuches die hun naam veranderen, er zijn relatief minstens net 
zoveel Chilenen die dat doen. Toch bestaat de naamsverandering en heeft deze voor Mapuches vaak 
een speciale betekenis. Het kan een breuk zijn met de etnische identiteit. Het onderzoek wees uit dat 
het in 50% van de aanvragen tot naamsverandering door Mapuches ging om afwijzing van de 
Mapuche naam. In de andere 50% van de gevallen was deze afwijzing niet zo duidelijk. Men wilde 
zijn naam bijvoorbeeld veranderen in een andere Mapuche naam, de spelling van de naam aanpassen 
of men wilde zich laten inschrijven onder zijn echte naam, omdat degenen waaronder men was 
ingeschreven niet klopte. Ook waren er aanvragen ter verandering van sekse of geboortedata. Al deze 
mensen die wisten dat naamsverandering mogelijk was en dat ze hun Mapuche naam konden 
uitvlakken deden dit niet. Toch bleven de redeneringen van een aantal hierboven genoemde 
naamsveranderingen onduidelijk. Veel van de Mapuches die de spelling van hun naam veranderden of 
een andere Mapuche naam aannamen deden dit mogelijk toch met als doel een Mapuche naam te 
vinden die minder aanleiding tot spot gaf of men veranderde de spelling zodat de naam mee Chileens 
zou klinken (Llanquileo, 1996). 
      Hoe je het ook went of keert, er zijn Mapuches die hun naam veranderen uit overwegingen die te 
maken hebben met discriminatie. Daarnaast zijn er zeker ook Mapuches die hun Mapuche-naam juist 
willen behouden. Uit andere literatuur en de onderzoeksgegevens verkregen in Santiago bleek ook dat 
niet elke Mapuche voorstander is van de naamsveranderingen. 
    In een artikel in de krant kwamen een aantal Mapuches aan het woord die naar eigen zeggen nooit 
zouden overwegen hun Mapuche naam in te ruilen voor een meer Europees klinkende naam. Ze willen 
hun afkomst niet verloochenen, ze zijn er trots op Mapuche te zijn. Dat anderen hun naam wel 
veranderen en een Europese identiteit willen aannemen vinden ze jammer. Wat deze Mapuches uit het 
artikel gemeen hebben is dat ze allemaal succesvol ondernemer zijn. Ze begrijpen wel waarom andere 
Mapuches hun naam veranderen, maar volgens hen is de enige manier om barrières te doorbreken hard 
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werken en doorzetten. Je identiteit proberen te veranderen helpt volgens hen niet. Ze roepen dan ook 
op dat niet te doen (LUN, 8/2/02; LUN, 9/2/02). 
     Uit gesprekken met Mapuches in Santiago bleek dat niet alleen succesvolle Mapuche ondernemers 
tegen zijn op de naamsverandering. Vrijwel alle Mapuche respondenten zowel jong als oud, arm en 
rijk waren het erover eens dat het veranderen van de Mapuche naam in een meer Europees klinkende 
naam niet goed was. Velen van hen begrepen wel waarom anderen dit deden, zij werden 
gediscrimineerd en wilden om dat te doen stoppen hun naam veranderen om niet meer herkenbaar te 
zijn als Mapuche, zelf zouden zij dit echter niet doen. 
Want je moet trots zij op de naam die je hebt, op de naam waarmee je geboren bent. Een aantal 
respondenten noemden het veranderen van je achternaam het verloochenen van je familie of het 
afvallen van één van je ouders. Het is tenslotte hun naam die je inwisselt voor een andere naam. 
Slechts twee van de tweeëntwintig respondenten waren er niet zeker van dat ze zelf nooit hun naam 
zouden veranderen. Eén van hen, een 38 jarige vrouw  werkzaam op de technische afdeling van een 
laboratorium voor controle van voedingsmiddelen, zei misschien wel bereid te zijn haar naam te 
veranderen als ze daadwerkelijk gediscrimineerd werd. Zij had echter zelf, evenals de andere 
respondenten, weinig last van discriminatie. Dezelfde respondente dacht dat de generatie jongeren van 
nu hun naam ook niet meer zouden veranderen. Onduidelijk bleef waarom niet. De geïnterviewde 
jongeren hadden zoals gezegd dezelfde mening als de volwassenen over het onderwerp 
naamsverandering. Slechts één van hen, een zeventien jarige scholier zei niet zeker te weten nooit zijn 
naam te willen veranderen. Want aan de ene kant was hij wel trots op zijn naam, maar aan de andere 
kant vond hij zijn naam ook lelijk.   
      Uit de antwoorden van de respondenten lijkt op te maken te zijn dat de meeste Mapuches er niet 
aan moeten denken hun naam te veranderen in een meer Europees klinkende naam. Dit kan echter een 
vertekend beeld zijn. Uit andere onderzoeken bleek immers dat er wel degelijk mensen zijn die hun 
naam wel veranderen. Het probleem is echter dat het niet mogelijk is deze respondenten te 
interviewen. Het is moeilijk met hen in contact te komen, juist omdat ze hun etnische identiteit niet 
naar buiten willen brengen en deze verbergen. Als zij al gevonden kunnen worden, zouden zij 
waarschijnlijk ook niet bereid zijn over het onderwerp etnische identiteit te praten. Duidelijk is in ieder 
geval dat er zowel mensen zijn die hun etnische identiteit willen verbergen als mensen die dat juist 
niet willen. 
 
Hernieuwde opkomst van de Mapuche  identiteit 
 
In een artikel over urbane Mapuches schrijft De Val dat migranten die decennia geleden naar Santiago 
kwamen inderdaad een wat hij noemt ‘sociale camouflage’ van hun etnische identiteit’ ontwikkelden. 
Ze toonden hun afkomst niet publiekelijk, alleen in de privé-sfeer. Men hanteerde de defensieve 
strategie van het verbergen van de eigen etniciteit om discriminatie tegen te gaan. Men leerde de 
kinderen inderdaad zoals ook Aravena zei geen Mapadungun of veranderde zelfs zijn achternaam. Dit 
had tot gevolg dat de volgende generatie Mapuches in de stad hun etnische achtergrond snel vergaten. 
Volgens De Val is echter de laatste 10 tot 15 jaar een verandering opgetreden in deze situatie. Na 
verloop van tijd zijn de gemigreerde Mapuches of hun kinderen en kleinkinderen in de stad meer 
aandacht gaan schenken aan de herwinning van hun inheemse identiteit. Men vond het weer belangrijk 
de Mapuche taal te spreken en zich te verenigen met andere Mapuches om zo de cultuur levendig te 
houden (De Val, 2002). Men wilde niet alleen onderling met de Mapuche cultuur bezig zijn, maar men 
begon ook op te komen voor de rechten van de inheemse bevolking in Chili. Men wilde erkend en 
geaccepteerd worden als inheems groep en pleitte voor intercultureel onderwijs en de ter beschikking 
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stelling van ruimtes om de cultuur te praktiseren en zich te kunnen organiseren. Dit lijkt samen te gaan 
met het proces dat in heel Latijns Amerika rond deze tijd aan de gang was en bekend staat als de 
emergencia indígena20 (Bengoa, 2000; González, 2000). 
     Dat vele Mapuches tegenwoordig weigeren hun Mapuche identiteit te ontkennen of op te geven, 
blijkt alleen al uit het feit dat er zoveel Mapuche organisaties bestaan in Santiago21. De Mapuche 
respondenten beamen daarbij ook dat er inderdaad nieuwe bewegingen zijn om de cultuur in de stad 
weer te herwinnen. Een respondent die werkzaam is op het bureau voor inheemse zaken in la Pintana22 
vertelde: 
      
     “Vroeger toen ik student was, was ik ook al actief in organisaties. Het ging ons toen echter       
     om sociale gelijkheid. We wilden mogelijkheden tot goed onderwijs en een goede baan.    
     Het thema cultuur kwam niet voor. Ten  tijde van de dictatuur werd de ontwikkeling van  
     de inheemse culturen verboden, men mocht alleen Spaans spreken en Mapuches moesten  
     Chilenen, zoals alle andere Chilenen worden. Na de dictatuur begon men met het her- 
     vinden van de cultuur in zowel de stad als op het platteland. Leiders van gemeenschappen 
     en andere Mapuches realiseerden zich dat de identiteit en cultuur het belangrijkst is en dat 
     deze in stand gehouden moeten worden”.  
 
De meest andere respondenten waren het met hem eens. Slechts één respondent antwoordde dat er 
juist nu meer Mapuches hun identiteit ontkennen dan dat vroeger het geval was. De anderen vonden 
dat juist de laatste decennia Mapuche hun identiteit juist meer zijn gaan benadrukken. De 
respondenten vonden niet dat de verminderde discriminatie de oorzaak was van de herinteresse in de 
Mapuche identiteit. De Mapuches zelf waren degene die dit mogelijk hadden gemaakt. Zij hadden 
gestreden voor meer respect. Veel Mapuches in Santiago hebben nu een goede opleiding. Ze wilden 
hogerop komen, kwamen meer in contact met Chilenen en wilden hun cultuur weer levend maken. Het 
was het werk van de Mapuches dat ervoor zorgde dat Chilenen meer over hen leerden en waardoor er 
meer respect kwam. Dat men pas de laatste decennia meer is gaan strijden om de Mapuche identiteit te 
hervinden of behouden kan verschillende redenen hebben. De respondenten noemden bijvoorbeeld als 
reden dat de ontevredenheid over de discriminatie zover was opgelopen dat dit gewoon geuit moest 
worden. Ook is het mogelijk dat men na de dictatuur besefte dat men actie moest en kon ondernemen 
om de cultuur niet te verliezen. Ook kan het zo zijn dat men vroeger geen tijd en ruimte had om zich 
met de identiteit bezig te houden. Men moest werken om te overleven. Er zijn nu meer Mapuches die 
zichzelf hogerop gewerkt hebben zonder hun identiteit te verliezen en voorbeeld doet volgen. Dat men 
heeft ingezien dat men recht heeft zijn eigen identiteit te uiten zou tot slot ook met de globalisatie 
samen kunnen hangen. Men ziet op tv bijvoorbeeld hoe de Basken in Spanje hiermee omgaan en stelt 
dit als voorbeeld voor de eigen situatie.    
 
Projecten ter benadrukking van de Mapuche identiteit 
 
Tijdens het veldwerk kwam naar voren dat er in Santiago verschillende projecten liepen die als doel 
hadden de Mapuche cultuur onder de aandacht te brengen en een espacio te creëren voor de 
ontwikkeling en het behoud van de Mapuche identiteit. Om een beeld te geven van dit soort projecten 
volgen hier een aantal voorbeelden. 
                                                 
20 Dit proces kwam in hoofdstuk 1 aan de orde. 
21 Zie hoofdstuk 2. 
22 La Pintana is één van de armere gemeenten in Santiago waar veel Mapuches wonen. 
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     In een zaaltje van een universiteit vond de presentatie van de film Porque nos llamamos Mapuches 
plaats. De film was gemaakt door verschillende Mapuche organisaties in samenwerking met Conadi, 
de gemeente en de universiteit. De titel Porque nos llamamos Mapuches betekent ‘waarom wij 
Mapuches heten’.De film ging dan ook over de geschiedenis en het oorsprongsverhaal van de 
Mapuches zoals dat in paragraaf 2.1 verteld is. De film had als doel zowel Chilenen als Mapuches 
meer te leren over de Mapuche cultuur. Eén van de Chileense sprekers zei dat hij het eigenlijk een 
schande vond dat Chilenen niks weten over de Mapuche cultuur en dat hij trots was meegewerkt te 
hebben aan het maken van de film. In de zaal zaten veel mensen van Mapuche organisaties en 
representanten van Conadi en de overheid. Ook de pers was aanwezig. De Mapuches die meegewerkt 
hadden aan de film en spraken op de presentatie waren gekleed in traditionele Mapuche kledij en 
deden hun woord in zowel het Spaans als het Mapadungun. Het was de bedoeling dat de film ook in 
andere gemeentes in Santiago en in andere plaatsen in Chili getoond zou worden.  
     Vanaf februari 2002 werd op Cerro Blanco, een berg in het centrum van Santiago, elk weekend 
gewerkt aan de bouw van een Aymara huis, een Mapuche ruka en ceremoniële centra. Het waren 
mensen van het centrum voor inheemse kunst en cultuur, Conacin genaamd, die elk weekend in de 
brandende zon werkten om een oude droom te verwezenlijken, het creëren van een plek voor de 
inheemse bevolking in Santiago. Na lang overleg hadden de betrokken overheidsinstanties en de 
beheerder van de berg ingestemd met de ter beschikking stelling van de 2,8 hectare grond voor het 
plan. Voorlopig werd het vijf jaar ter beschikking gesteld om het plan te ontwikkelen en als er geen 
problemen zouden optreden zou deze tijdsduur automatisch verlengd worden. In juni werd het project 
officieel geopend. De inheemse volkeren hadden vanaf die tijd officieel hun eigen ceremonieel 
centrum. Het was de bedoeling om zes verschillende plekken te creëren. Eén voor elke inheems groep 
die vroeger het territorium dat nu Chili heet bewoonde. Ten tijde van de opening was het project nog 
lang niet klaar. Er waren al een ceremonieel altaar, een balspel veld, een Aymara huis en moderne 
Mapuche ruka van de grond gekomen. De rest zou later volgen (Arce, 2002 1(1); Arce, 2002 1(2)). 
     In oktober 2002 nodigde iemand van Conacin mij uit mee te gaan met een groep jongeren en 
kinderen die werden rondgeleid op Cerro Blanco. Als het hele park af was zou het ook dagelijks 
opengesteld worden voor publiek, maar dat was nog niet het geval. Deze groep jongeren, scouts, 
waren de eerste groep die op Cerro Blanco een rondleiding kregen. Het project bleek nog lang niet af 
te zijn. De Mapuche ruka en het Aymara huis waren al gebouwd, maar nog niet ingericht, ook de 
ceremoniële plekken rondom de twee huizen waren af. De Mapuche ruka zou gaan dienen als 
bibliotheek en ruimte om seminars, cursussen in bijvoorbeeld dans of muziek en andere educatieve 
cursussen te houden. De realisatie hiervan liet echter nog op zich wachten. Het geld was op dat 
moment op. Om verder te kunnen werken aan de bouw van de overige huizen en inrichting moest men 
wachten op sponsoren die dit alles wilden financieren. Het doel van het hele project was niet alleen het 
creëren van een eigen espacio voor de inheemse bevolking, maar had ook een educatief doel. Zowel 
de Chileense als de inheemse bevolking zou naar Cerro Blanco kunnen komen om meer over de 
inheems culturen van Chili te weten te komen. 
     In La Pintana, één van de gemeenten van Santiago bestaat sinds een jaar of 6 een oficina de asuntos 
indígenas, wat wil  zeggen dat er in de gemeente een bureau voor inheemse zaken bestaat. La Pintana 
is de enige gemeente in Santiago die zoiets heeft. Eén van de Mapuches die daar werkt, vertelde dat 
andere gemeentes vaak geen oficina de asuntos indígenas hebben, omdat de Mapuches en ander 
inheemse groepen geen vertrouwen hebben in de gemeente en de politiek in het algemeen. Dat het 
oficina de asuntos indígenas in La Pinta wel bestaat is omdat twee Mapuche organisaties daarvoor 
gepleit hebben en overleg gepleegd hebben met de gemeente. In La Pintana woont 10% van de 
inheemse bevolking van Santiago. 99% van hen is Mapuche. La Pintana is hiermee de gemeente met 
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het op drie na hoogste percentage inheemse bevolking in Santiago. Het doel van de oficina de asuntos 
indígenas is het verenigen van de inheemse bevolking in La Pintana. De respondent vertelde dat de 
Mapuches in Santiago erg verdeeld zijn. Hierdoor verliezen ze snel hun identiteit. Mapuche vrouwen 
die naar Santiago komen hebben het bijvoorbeeld erg moeilijk. Ze werken vaak als inwonend 
dienstmeisje bij een Chileens gezin en zijn daar als het ware opgesloten en afgesloten van hun cultuur. 
Asuntos indígenas besteed hier bijvoorbeeld aandacht aan. Ze proberen vrouwen zover te krijgen hun 
rechten te verdedigen, zich gaan verenigen en hun cultuur behouden. 
 
Tweetalig onderwijs 
 
Niet alleen de Mapuches zelf maar ook de overheid doet, in tegenstelling tot wat een deel van de 
Mapuches denken, haar best mee te werken aan het creëren van een espacio voor de inheemse 
culturen. Zoals gezegd stond ze toe het project op Cerro Blanco te beginnen en houdt ze zich bezig 
met het invoeren van het tweetalig onderwijs. 
    In 1996 werd mede in het kader van de onderwijshervormingen door Conadi en het ministerie van 
onderwijs in Santiago een project opgezet met de naam Educación Intercultural Bilingue, oftewel 
intercultureel tweetalig onderwijs. De inheemse groepen moesten opgenomen worden in de discussie 
over onderwijs vanwege twee redenen. De eerste houdt verband met gelijkheid. De inheemse groepen 
worden in dit geval gezien als een sociale groep, als een van de armste sociale groepen welteverstaan, 
die evenveel mogelijkheden moeten hebben tot het volgen van onderwijs dan andere sociale groepen. 
De tweede reden houdt verband met de erkenning van inheemse groepen als culturele groep. Er moet 
een onderwijssysteem komen dat de waarde van de inheemse culturen en talen respecteert en deze in 
stand houdt (Chiodi, 1998: 41). 
     Uit gesprekken met een maatschappelijk werkster voor studenten met een beurs voor inheemse 
jongeren en een vouw die bij de overheid werkt op de afdeling die gaat over de EIB23 kwam naar 
voren dat zowel deze beurzen als het tweetalig onderwijs onderdeel uitmaken van de EIB. De beurzen 
worden uitgereikt aan studenten die aan kunnen tonen dat ze van inheemse afkomst zijn. Dat wil in dit 
geval zeggen dat ze aan moeten kunnen tonen dat zijzelf of één van hun voorouders tot drie generaties 
terug een inheemse achternaam heeft. Volgens de maatschappelijk werkster was het ook van belang 
dat iemand die een beurs aanvraagt actief bezig is met zijn of haar cultuur. Lid zijn van een organisatie 
was een pré. Onduidelijk is of hier altijd op gelet wordt. Een geïnterviewde bouwkunde student die 
ook zo’n beurs had vertelde dat zijn vader hem op het bestaan van de beurs had gewezen. Hij was zelf 
niet actief bezig met de Mapuche cultuur en voelde zich ook niet Mapuche.  
     Het is de bedoeling dat het intercultureel onderwijs op drie manieren of niveaus uitgevoerd wordt. 
Men geeft geld aan inheemse organisaties om projecten op dit gebied uit te voeren, bijvoorbeeld het 
geven van taal- of cultuur cursussen. Ook is het de bedoeling dat op universiteiten mensen van 
inheemse organisaties worden opgeleid tot cultureel raadsman in een bepaalde gemeente. Deze 
culturele raadsmannen of vrouwen zouden dan vervolgens in samenwerking met de gewone docenten 
op scholen les gaan geven in de inheemse talen en culturen. Helaas gebeurt dit laatste nog niet in 
Santiago.  
     Volgens de wetgeving moet het gebruik en behoud van de inheemse talen naast het Spaans 
plaatsvinden in gebieden waar een groot percentage van de bevolking van inheemse afkomst is. 
Projecten hebben zich dan ook vooral afgespeeld in de rurale gebieden van het land, daar waar de 
inheemse culturen zich ontwikkeld hebben. Hoewel het grootste deel van de Mapuches in steden 

                                                 
23 EIB staat voor Educación Intercultural Bilgue. 

 53



woont, is het percentage Mapuches in verhouding tot de andere Chilenen in de steden niet zo groot. 
Het tweetalig onderwijs zou hier dus volgens de wet niet direct uitgevoerd hoeven worden. Ook zijn er 
praktische problemen. In Santiago is het Mapadungun geen veel gesproken taal. Het is dan ook 
moeilijk docenten te vinden die deze taal kunnen onderwijzen. Het lijkt moeilijk de EIB in Santiago te 
realiseren (Abarca, 2000: 42). De coördinatrice van de EIB in de región Metropolitana legde uit: “De 
projecten die we in Santiago doen worden niet op alle scholen uitgevoerd. De scholen moeten dit zelf 
willen. Als 
51% van de leerlingen Mapuche zou  zijn, zou de overheid hen verplicht kunnen stellen aan de 
projecten mee te doen”. Hierboven al genoemde Abarca, afgestudeerd in interculturele tweetalig 
onderwijs en sinds kort werkzaam bij de overheid op deze afdeling, heeft toch een positieve visie op 
de overheid gekregen, ze ziet nu een creatieve staat. In een gesprek met haar bleek dat wat volgens 
haar fundamenteel is in de EIB niet alleen het tweetalig onderwijs is, maar vooral het herschrijven van 
de geschiedenis. De staat heeft altijd een uniculturele staat willen zijn, geen multiculturele staat. In de 
Chileense geschiedschrijving draait het vooral om de trots op de overwinningen van de verschillende 
oorlogen, waaronder die van de pacificatie van Araucanië en dus de overwinning op de inheems 
groepen. Men moet de geschiedenis herschrijven en daarbij ook uitgaan van de visie van de Mapuches 
op de geschiedenis. Deze hernieuwde geschiedenis moet dan aan de kinderen op school onderwezen 
worden. Als een Mapuche kind begrijpt wat zijn verleden is en waarom hij bijvoorbeeld geen 
Mapadungun spreekt zal hij een andere kijk krijgen op zijn identiteit. 
 
5.3 Etnische identiteit nu en in de toekomst 
 
Identificatie als Mapuche of Chileen 
 
We weten nu dat het mogelijk is Mapuche te zijn in de stad en dat er mensen zijn die hun etnisch 
identiteit verbergen en dat er mensen zijn dit juist niet willen doen. Ook hebben we gezien dat er de 
laatste jaren een hernieuwde opkomst van de etnische identiteit heeft plaatsgevonden. Wat nog niet 
duidelijk is, is in hoeverre de respondenten zich Mapuche voelen en in hoeverre ze zich ook Chileen 
voelen. Dat de respondenten zeggen hun Mapuche- zijn niet te ontkennen of niet de behoefte te voelen 
hun naam te veranderen wil immers nog niet zeggen dat ze zich ook daadwerkelijk Mapuche voelen en 
leven volgens de Mapuche cultuur. 
     Uit een onderzoek naar de etnische identiteit van Mapuches in Santiago bleek dat 41% van hen 
aangaven zichzelf Chileens te voelen. De overige 59% voelde zich Mapuche. Deze cijfers kunnen een 
vertekend beeld geven, aangezien de gestelde vraag een gesloten vraag was met als twee categorieën, 
Mapuche en Chileen. Het zou dus kunnen zijn dat er respondenten waren die zich bijvoorbeeld zowel 
Chileen als Mapuche voelden. Wel is uit deze gegevens op te maken dat er in ieder geval een groot 
percentage Mapuches is die zich ook Chileens voelt. Toen de antwoorden van de respondenten 
vergeleken werden met hun afkomst, dus of één of beide ouders Mapuche waren bleek het volgende: 
Als iemand zegt zich Mapuche te voelen, heeft hij noodzakelijkerwijs minstens één ouder die ook 
Mapuche is. Dit wil niet zeggen dat elk persoon die één Mapuche ouder heeft zich Mapuche voelt. Om 
jezelf Chileen te voelen is het niet nodig dat één van beide ouders Chileen is. Er zijn veel kinderen van 
Mapuches die zich Chileen voelen. Daarentegen zijn er geen kinderen van Chilenen die zich Mapuche 
voelen (Thayer, 2002: 79-80). 
     Gedurende het veldwerk in Santiago viel het op dat onder de meeste jongeren en studenten de 
identificatie met het Mapuche-zijn anders lag dan bij de geïnterviewde volwassenen. De volwassen 
Mapuche respondenten antwoordden zonder uitzondering volmondig ‘ja’ op de vraag of ze trots waren 
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op het feit dat ze Mapuche waren. Een aantal van hen gaven toelichting bij hun antwoord. Ze zeiden 
dingen als “Onze geschiedenis is mooi”, of “Het verklaart waarom ik ben wie ik ben”. Een 48 jarige 
werkster en tevens studente verpleegkunde vertelde: “Als er journalisten komen voor een interview of 
als ik naar een bijeenkomst of demonstratie ga trek ik vaak mijn Mapuche kledij aan”. Het overgrote 
deel van de volwassen respondenten voelde zich alleen Mapuche of in ieder geval meer Mapuche dan 
Chileen. “Chileen ben je of je nou wilt of niet, je woont tenslotte in Chili” is het vaak genoemde 
commentaar. Er zijn echter ook andere invloeden die hen deels ook Chileens maakt. De één houdt 
bijvoorbeeld van Chileense muziek, de ander voelt zich deels Chileens omdat hij of zij Chileens 
onderwijs heeft gevolgd en Chileense producten consumeert. Weer anderen voelen zich geïntegreerd 
in de Chileense samenleving. Ondanks deze Chileense elementen blijven ze echter bovenal Mapuche. 
Twee van de respondenten verklaarden zich eigenlijk evenveel Chileens als Mapuche te voelen. Een 
jonge bouwkundige voelde zich evenzeer Chileens als Mapuche omdat hij in Santiago op was 
gegroeid en dingen gemeen had met Chilenen. Op latere leeftijd was hij pas op zoek gegaan naar zijn 
Mapuche afkomst. Een andere respondente, laborante van beroep vertelde dat voor haar het Mapuche 
zijn niet boven alles staat: 
 
     “ Ik voel me evenzeer Chileen als Mapuche. Dat ik lid ben van een organisatie komt vooral      
     doordat mijn broer daarvan de leider is en er fanatiek mee bezig is. Het Mapuche zijn is  
     niet het belangrijkste in mijn leven, het staat niet boven alles. Als ik zou mogen kiezen of  
     ik Mapuche of Chileense zou zijn zou ik een beetje van beide willen zijn. Ik zou de manier  
     van denken van een Mapuche willen hebben, maar de mogelijkheden tot educatie voor  
     mijn kinderen van de Chilenen. Dit heb ik nu ook. Ik heb twee kinderen die ook Chileense  
     doelen hebben. Ze willen en zo hoog mogelijke opleiding volgen. Toch voelen zij zich ook    
     deels wel Mapuche”. 
 
De andere respondenten zouden er voor kiezen Mapuche te zijn, want waarom zou je Chileen willen 
zijn. Chilenen kunnen moeilijk definiëren wie ze zijn, ze hebben geen eigen cultuur, de Mapuches wel. 
Voor hen zou het niet gemakkelijker zijn Chileen te zijn omdat ze dan minder gediscrimineerd zouden 
worden. Eerder vertelden ze al persoonlijk niet veel last te hebben van discriminatie. In tegenstelling 
tot het overgrote deel van de jongeren zeiden de volwassenen weldegelijk te leven volgens de 
Mapuche cultuur. Belangrijk is vooral de manier van denken die je Mapuche maakt. Genoemde 
voorbeelden waren het respect en geloof in de natuur en het belang dat je stelt in de gemeenschap in 
tegenstelling tot het individu dat in de Chileense cultuur centraal staat. Het bijeenkomen met andere 
Mapuches om samen te praten over de cultuur was één van de genoemde manieren om de cultuur in de 
praktijk te brengen. Ook de religie en taal van de Mapuches waren elementen die thuishoorden in het 
leven van de respondenten. Vele respondenten echter spraken de taal niet of nauwelijks. Dit gold ook 
voor de religie. Sommige respondenten waren katholiek en andere waren katholiek opgevoed maar 
gingen zich gedurende hun leven steeds meer interesseren voor de Mapuche religie. Katholiek of niet, 
een aantal respondenten zei ook religieuze Mapuche bijeenkomsten bij te wonen. 
      Niet elke persoon die zichzelf identificeert als Mapuche lijkt dus op dezelfde manier zijn of haar 
cultuur te praktiseren. Dit maakt hen zoals uit paragraaf 5.1 al bleek niet meer of minder Mapuche, 
want elke identiteit, collectief of individueel, wordt voortdurend bewerkt of geherconstrueerd. Vanuit 
dit perspectief moeten we ook de Mapuche identiteit bestuderen, die door het constante contact met de 
Chileense samenleving verkeerd in een situatie van crisis en transformatie (Curivil, 1999: 86). 
     De jonge respondenten hadden op bepaalde punten een ander houding dan de volwassenen. Zeven 
van de geïnterviewde scholieren en studenten zei weliswaar trots te zijn op het feit dat ze Mapuche 
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waren, maar hadden hiervoor andere redenen dan de volwassenen. Ze wilden wel meer over de 
Mapuche cultuur weten, vonden de Mapuches een groot volk of hadden geleerd iedereen te 
respecteren, dus ook Mapuches. Eén van hen antwoordde op de vraag of hij er trots op was Mapuche 
te zijn. “Jawel, maar niet overdreven”. Vijf van deze zeven jonge respondenten voelden zich evenzeer 
Chileen als Mapuche. Van de overige twee voelde zich er één toch meer Chileens dan Mapuche. De 
ander zag geen verschil tussen een Mapuche en Chileen en kon dus geen antwoord geven op de vraag 
of hij zich meer Mapuche of meer Chileen voelde. Als ze konden kiezen zouden vijf van de zeven 
liever Chileen zijn. Twee van hen gaven als reden hiervoor op dat ze liever een Chileense achternaam 
wilden hebben,  omdat ze dan later misschien minder kans liepen gediscrimineerd te worden. Een 
ander zei liever Chileen te willen zijn omdat ze niet als Mapuche leefde. Deze respondente was niet de 
enige die niet als Mapuche leefde. Alle zeven hierboven besproken respondenten zeiden op geen 
enkele manier volgens de Mapuche cultuur te leven en zich ook niet anders te voelen dan andere 
Chilenen. Een 23 jarige student bouwkunde die een speciale beurs voor inheemse studenten had 
vertelde dan wel een inheemse achternaam te hebben, maar zich niks anders te voelen dan de andere 
Chilenen. Op de vraag waarom hij een beurs speciaal voor inheemse studenten had gekregen 
antwoordde hij: “Ik wist eerst niet van het bestaan van zo’n beurs af. Mijn vader kwam ermee en ik 
kreeg de beurs. Het enige wat je moet hebben is een inheemse achternaam. Ik heb verder niks met de 
Mapuche cultuur”. Deze jongeren hadden een wat onverschillige houding jegens het onderwerp. Het 
was niet iets waar ze zich dagelijks mee bezig hielden of over na dachten. 
    Twee van de negen studenten hadden echter een duidelijk andere houding dan de overige zeven. Zij 
waren er trots op Mapuche te zijn en voelden zich ook meer Mapuche dan Chileen. Chileen waren ze 
deels ook wel, ze hadden immers Chileens onderwijs gevolgd en consumeerden Chileense producten. 
Dit deed echter niks af aan hun Mapuche identiteit. Als zij voor de keus zouden worden gesteld als 
Mapuche of Chileen door het leven te gaan, zouden zij zeker Mapuche willen zijn. Zij houden zich in 
het dagelijks leven ook met de Mapuche cultuur bezig. De 25 jarige studente antropologie was niet 
alleen in haar studie met het onderwerp bezig, maar ging ook vaak naar Mapuche organisaties en 
woonde guillatúns bij. Ook sprak ze met haar familie veel over haar cultuur. Haar leeftijdsgenoot die 
architectuur studeerde vertelde dat zijn manier van het leven volgens de Mapuche cultuur vooral 
draaide om de houding die je jegens anderen had. Voor hem en andere Mapuches was het contact met 
de gemeenschap belangrijk. Ook sprak hij een beetje Mapadungun. Als hij in het buitenland rond zou 
reizen zou hij als men zou vragen waar hij vandaan kwam zeggen: “Ik ben Mapuche en woon in het 
territorium dat Chili heet”.  
     Het lijkt zo te zijn dat de mate van identificatie als Mapuche onder jongeren niet te generaliseren is. 
Hoewel de meerderheid van de jonge respondenten zich niet zozeer identificeerde als Mapuche of zich 
in elk geval niet zozeer bezig hield met de Mapuche cultuur, waren er ook jongere respondenten die 
dat wel deden. Opvallend was ook dat de geïnterviewde scholieren wel interesse toonden in de 
Mapuche cultuur, maar deze nog niet zozeer als hun eigen cultuur zagen. Zij zouden er graag meer 
over willen weten, want de Mapuches waren een groots volk. Deze observatie komt overeen met wat 
Cuminao schreef. Zij legde uit dat de Mapuche jongeren in de stad de Mapuche cultuur op een andere 
manier leren kennen dan hun voorouders op het platteland. De jongeren die al hun hele leven in 
Santiago wonen hebben niet zoals hun ouders of grootouders de herinneringen aan de tradities en het 
leven op het platteland. Jongeren die in de stad opgroeien groeien in een overwegend Chileense 
omgeving op en vinden vaak op een bepaald moment in hun leven de behoefte meer over hun cultuur 
te weten. Zij leren dit dan door boeken te lezen of informatie te vragen aan hun ouders. Interessant is 
dat veel jongeren de traditie voort willen zetten, terwijl hun ouders juist alle manieren om deze cultuur 
aan hun kinderen door te geven hadden stilgelegd. De jongeren beginnen dus aan een proces om van 
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buitenaf en niet van binnenuit hun cultuur te leren kennen (Cuminao, 1998: 100-103). Mogelijkerwijs 
zullen een aantal van de geïnterviewde scholieren later meer interesse krijgen in de cultuur van hun 
voorouders, zich hier meer in verdiepen en zich misschien langzamerhand meer gaan identificeren met 
deze cultuur. Net zoals dit bijvoorbeeld gebeurde met de jonge bouwkundige die op latere leeftijd zelf 
op ontdekkingstocht naar zijn herkomst ging en daar verklaringen voor zijn persoonlijkheid vond. 
     Het lijkt zo te zijn dat de oudere Mapuches zich over het algemeen sterker identificeren als zijnde 
Mapuche dan de jongeren en ook meer leven volgens de traditionele waarden, normen en gewoontes 
van deze cultuur. Dit valt deels te verklaren uit het feit dat de jonge generaties hun cultuur zoals 
gezegd op een andere manier leren kennen dan hun voorouders. Dat het overgrote deel van de 
volwassen respondenten zich duidelijk manifesteert als zijnde Mapuche is in het geval van dit 
onderzoek niet geheel toevallig. Deze mensen waren vrijwel allemaal actief bezig met het behouden 
van de Mapuche cultuur of identiteit. Ik was met hen in contact gekomen via verenigingen of 
organisaties die de Mapuche cultuur is stand wilden houden. Het bleek op korte termijn niet mogelijk 
andere mensen dan bestuursleden van organisaties en hun naaste kennissen te interviewen. Het vinden 
van de ‘gemiddelde Mapuche’ die misschien niet of weinig actief was in een organisatie of juist  zijn 
‘Mapuche-zijn’ ontkende bleek niet goed mogelijk. De onderzoeksresultaten zullen dus niet geheel 
representatief zijn voor de gehele Mapuche populatie. Om toch een beter beeld te krijgen van hoe de 
gemiddelde Mapuche over zijn etnische identiteit dacht, werd een aantal respondenten de vraag voor-
gelegd hoe volgens hen de meeste Mapuches over hun Mapuche identiteit dachten. Zo’n 50% van hen 
dacht dat er zeker ook Mapuches waren die zich meer Chileens voelden. De andere 50% dacht dat de 
meest Mapuches zich toch net zoals zij altijd Mapuche zou blijven voelen. Toch hebben vele 
respondenten beide gevallen gezien. Mapuches die alleen Mapuches willen zijn en Mapuches die 
zoveel mogelijk Chileen willen zijn.  
 
Mapuche identiteit in de toekomst 
 
De respondenten hadden zo hun eigen gedachtes over de vraag of  in de volgende generaties 
Mapuches in Santiago steeds meer zullen Chileniseren en zo de Mapuche identiteit steeds minder 
aanwezig zal zijn. In het onderzoek kwamen de vragen aan bod of de identiteit van de jongere 
Mapuches van nu anders was die van vorige generaties en of zij minder Mapuche zouden zijn en meer 
Chileen en dat op den duur misschien het verschil tussen de Mapuche en Chileense identiteit zou 
verdwijnen. De respondenten waren geen van allen van mening dat de Mapuche cultuur in de 
toekomst zou verdwijnen. Wel was één van de respondenten van mening dat de hedendaagse jonge 
Mapuches door de bestaande discriminatie en het gebrek aan erkenning van de Mapuche cultuur, geen 
Mapuche wilden zijn. Dit lijkt niet overeen te komen met wat de jongeren zelf zeiden over hun 
Mapuche identiteit. Ook de overige respondenten zagen het niet zo somber in. Een aantal van hen was 
van mening dat er weliswaar jonge Mapuches zijn die geen Mapuche willen zijn, maar dat er ook 
jongeren zijn die dat juist wel willen. Dit hangt deels ook af van hoe de ouders hun kinderen 
opvoeden. Sommige ouders leren hun kinderen niks over de cultuur, anderen juist wel. Opvoeding 
zegt echter ook niet alles, denk maar aan de respondent die in zijn jeugd zelf op zoek ging naar zijn 
Mapuche achtergrond. Zijn ouders hadden hem niets geleerd over de cultuur. Sommige jongeren gaan 
op in de Chileense samenleving en anderen willen juist iets leren over de Mapuche cultuur. Bijna de 
helft van de respondenten die over bovengenoemde vragen hun mening gaven dacht niet alleen dat 
veel jongeren nog wel Mapuche zou willen zijn, maar dat de aandacht voor de Mapuche identiteit 
onder jongeren zelfs zou toenemen. Er zou nog steeds een proces van hernieuwde benadrukking van 
de etnisch identiteit aan de gang zijn. Jongeren zouden geen schaamte meer voelen en zich meer bezig 
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gaan houden met de etnisch identiteit. Jongeren willen graag Mapuche zijn, zelfs Chileense jongeren 
zouden hun Mapuche achtergronden ontdekken en er meer over  willen weten. Dit bleek ook uit het 
feit dat aan een cursus Mapudungun naast Mapuche jongeren ook Chileense jongeren deelnamen. Zij 
interesseerden zich in de cultuur of vonden de taal mooi en wilden er meer over leren. Ook vertelde 
iemand dat veel jonge Mapuches juist willen trouwen met een Mapuche. Zo blijft de cultuur in stand. 
Een vrouw die erg actief was binnen Conacin, een vereniging voor het behoud van de Mapuche 
cultuur vertelde:  
 
     “Mijn ouders dachten er niet bij na Mapuche te zijn. Ik wel en mijn dochter ook, ze is er  
     trots op Mapuche te zijn en heeft geen last van discriminatie. Als mijn dochter op school  
     mee moet doen aan een christelijke activiteit zegt ze, nee, ik geloof in iets anders. De  
     kinderen in haar klas begrijpen dit”.  
 
Dat men gelooft dat de Mapuche identiteit onder jongeren van volgende generaties in Santiago niet zal 
verdwijnen wil niet zeggen dat men ook gelooft dat er geen verandering zal optreden, dat Mapuches in 
de toekomst hetzelfde zullen zijn als Mapuches uit het verleden. Jongeren die al hun hele leven in 
Santiago wonen hebben de mentaliteit van de stad, ze denken anders dan Mapuches in het zuiden. Ze 
begrijpen bijvoorbeeld niet waarom mensen uit het zuiden niet alles doen om hogerop te komen, om 
een zo hoog mogelijk onderwijsniveau te bereiken. Jongeren zijn volgens één van de respondenten 
ook radicaler, ze zijn boos vanwege de discriminatie. 
     Uit een onderzoek van Curivil kwam naar voren dat het de jonge Mapuches, geboren in de stad, 
zijn die de traditionele cultuur en gebruiken van de Mapuches in hun pure vorm willen herstellen. Ze 
stellen zich fundamentalistisch op en willen als het ware terugkeren naar het verleden. Dit terwijl ze 
nooit zelf in het zuiden op het platteland, temidden van de traditionele cultuur geleefd hebben. Het 
zouden de ouderen, afkomstig uit het zuiden, zijn die inzien dat het nodig is de cultuur in de stad aan 
te passen, haar te hercreëren op een dynamische en creatieve manier. In de gemeenschap waar het 
onderzoek van Curivil werd uitgevoerd was een discussie gaande over de uitvoering van de guillatún. 
Een oudere machi, afkomstig uit het zuiden had hier veel aanzien en vond evenals de oude leider van 
de gemeenschap dat de guillatún ook wel op een voetbalveld gehouden kon worden, bij gebrek aan een 
plek speciaal bedoeld om rituele activiteiten uit te voeren. Het gaat tenslotte vooral om het geloof, dat 
is het belangrijkste. Dat men zich bij de praktiseren hiervan in de stad moet aanpassen is niet erg. De 
22 jarige leider van de gemeenschap, die geboren is in Santiago, was het hier niet mee eens. Hij wilde 
de traditie in stand houden, exact zoals die vroeger was. Hij was fel tegen op Mapuches die naast de 
traditionele Mapuche religie ook het protestantisme of katholicisme aanhangen. De guillatún kon 
volgens hem ook niet op een voetbalveld gehouden worden. Het is tenslotte geen heilige grond en 
bovendien komen er toeschouwers, dat kan echt niet. Ondanks zijn fundamentalistische en opstandige 
houding wilde deze jongeman wel het Chileense democratisch principe invoeren in de gemeenschap, 
want ieders mening moest gehoord worden (Curivil, 1999). 
     In het beschreven verhaal over de radicale jonge leider werd wel vermeld dat niet alle jonge 
Mapuches zo met hun cultuur bezig zijn. Velen zijn niet echt trots op hun Mapuche- zijn, maar 
anderen zoals de jonge leider wel. De jongeren die fanatiek met hun Mapuche identiteit bezig zijn, 
stellen zich kennelijk vrij fundamentalistisch op. Ook dit zal echter niet voor alle jongeren uit die 
groep gelden. 
     Jongeren nemen hoe dan ook steeds meer elementen van de Chileense cultuur over. Ook de 
fundamentalistische jonge Mapuche leider pleitte voor het gebruik van het moderne Chileense 
democratische principe. Volgens één van de respondenten is het zo dat de oudere Mapuches ‘totaal’ 
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Mapuches zijn en dat de jongeren dit ‘simpeler’zijn. Dat wil echter niet zeggen dat ze minder 
Mapuche worden. Wat de respondenten zeggen is dus dat ze niet geloven dat de Mapuche cultuur in 
de toekomst uit Santiago zal verdwijnen. Ze zien zelfs een toenemende aandacht voor het hervinden 
van de Mapuche identiteit onder de jongeren. Een deel van de jongeren zal er voor kiezen zich niet als 
Mapuche te identificeren, maar een ander deel zal dit ook juist wel blijven doen. Hoewel dit misschien 
niet altijd overeenkomt met de manier waarop hun voorouders dit deden, doet dit niks af aan de 
echtheid van hun Mapuche-zijn. 
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Conclusie 
 
Het doel van het in deze scriptie beschreven onderzoek naar etnische identiteit was te bepalen in 
hoeverre de houding van de dominante Chileense bevolkingsgroep de vorming van de eigen etnische 
identiteit van de Mapuches bepaalde. Als uitgangpunt van onderzoek namen we de visie die etnische 
identiteit ziet als een strategie die groepen of individuen kunnen gebruiken om iets voor zichzelf of de 
groep gedaan te krijgen. Welke strategie groepen of individuen volgen, hing volgens verschillende 
auteurs af van bepaalde variabelen. Zo was er de benadering van Baud et al. waarin drie bepalende 
variabelen naar voren kwamen. Namelijk het karakter van de migratie van een minderheidsgroep naar 
de dominante samenleving, het beeld dat de dominante samenleving heeft van de migranten en de 
mogelijkheden tot opwaartse sociale mobiliteit die de minderheidsgroep heeft. Het beeld dat de 
dominante samenleving van de minderheidsgroep heeft, leek het belangrijkst aangezien beide andere 
variabelen daarop teruggeleid konden worden. Als de groep een negatief imago heeft leidt dat tot het 
volgen van defensieve etnische strategieën. Ook Cantoni geloofde dat dit beeld dat de dominante 
samenleving heeft van de minderheidsgroep een bepalende factor is. In zijn benadering is het de 
perceptie van raciale discriminatie die het wel of niet volgen van etnische strategieën bepaalt. Ook 
Bengoa en González zien op een bepaalde manier de houding van de samenleving als bepalend voor 
het volgen van etnische strategieën van minderheidsgroepen. In dit geval gaat het echter niet direct om 
het beeld dat men van de minderheidsgroep heeft, maar om een meer algemeen veranderde houding 
jegens alle groepen in de samenleving, het democratisch principe. Dit moderne principe dat in de 
Latijns-Amerikaanse landen rond 1989 zijn intrede deed zou de inheemse bevolking meer bewust 
hebben gemaakt van de mogelijkheden hun etnische identiteit naar voren te brengen in de hoop 
daarmee sociale gelijkheid te creëren. Naast deze moderniteit in het land zelf is volgens beide auteurs 
ook globalisatie van invloed. De manier van leven van mensen over de hele wereld wordt via de massa 
media wereldwijd verspreid, men ziet in Latijns Amerika hoe in andere landen etnische identiteiten 
hoog in het vaandel staan en men gaat dit zelf ook navolgen. 
     In de benadering van Baud et al. werd al aangegeven dat er in geval van een negatief beeld van de 
ontvangende samenleving twee mogelijk te volgen strategieën zijn die kennelijk een persoonlijke 
keuze vereisen. Dat de te volgen strategieën van vele factoren afhankelijk zijn, waaronder ook van 
persoonlijke keuzes, bleek ook uit onderzoek dat Widmark deed naar etnische strategieën van 
Aymaras die gemigreerd zijn naar de grote stad. Uit haar onderzoek bleek dat de etnische strategieën 
die deze mensen gebruiken van vele factoren afhangen waaronder de situatie waarin men verkeert, de 
relatie met andere groepen en de persoonlijke keuze voor een strategie. Mensen van gelijke afkomst 
die onder dezelfde condities leefden, kozen voor verschillende etnische strategieën om hun 
economische en sociale positie te verbeteren. Deze keuze voor een bepaalde strategie kon volgens 
Widmark niet gegeneraliseerd worden. 
     Uit de verschillende benaderingen kwam naar voren dat de houding van de ontvangende 
samenleving, zij het in het algemeen of specifiek jegens een minderheidsgroep, de vorming van de 
etnische identiteit of etnische strategieën mogelijk bepaalt. Ook persoonlijke keuze en globalisatie 
kwamen als mogelijke bepalende variabelen naar voren.  
     Voordat ik verder in zal gaan op de resultaten van het onderzoek zoals die na het drie maanden 
durend veldwerk naar voren zijn gekomen, wil ik er nogmaals op wijzen dat dit onderzoek gedaan is in 
een relatief kort tijdsbestek en op basis van interviews met slechts 25 Mapuches, 20 Chilenen en een 
aantal experts. Dit is statistisch gezien zo’n klein gedeelte van de populatie dat het eigenlijk niet goed 
mogelijk is hieruit significante conclusies te trekken betreffende de situatie in het onderzoeksgebied. 
Tevens bleek het niet mogelijk te zijn op korte termijn respondenten uit alle sociale klassen en mensen 
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met bepaalde standpunten te interviewen om zo goede vergelijkingen te kunnen trekken. Om 
generaliserende conclusies te kunnen trekken moet onderzoek gedaan worden onder een veel groter 
deel van de bevolking of onder meerdere bevolkingsgroepen in verschillende landen. Dit concluderend 
hoofdstuk gebaseerd op het gedane onderzoek is dan ook vooral een kwalitatieve beschrijving van de 
situatie zoals die leek te zijn in Santiago de Chile op basis van de onderzoeksgegevens, aangevuld met 
informatie uit reeds bestaande literatuur.   
      Uit het onderzoek in Santiago bleek dat ondanks de veranderde overheidsinstelling, het negatieve 
beeld dat de Chilenen van de Mapuche hebben nog niet helemaal weg was. Er zijn echter wel 
verbeteringen opgetreden. Zo ziet men nu in dat de problemen die de Mapuches hebben niet alleen van 
economische aard zijn, zoals men vroeger beweerde, maar dat zij ook weldegelijk cultureel van aard 
zijn. Er zijn vele Mapuches die vrij hoog op de sociale ladder zijn weten te klimmen. Maar vele van 
hen is dit ook niet gelukt. Discriminatie op arbeidsgebied bestaat nog steeds. Het hebben van een 
inheemse achternaam werkt zeker niet in het voordeel bij een sollicitatiegesprek. Ook lijken Chilenen 
in hun algemene opvattingen over de ander toleranter te zijn dan in concrete situaties die hen 
persoonlijk raken. Zowel Chilenen als Mapuches zijn het er echter over eens dat de discriminatie de 
laatste jaren wel afgenomen is en vooral ook subtieler, minder agressief is geworden. De meeste 
respondenten hadden zelf weinig last van discriminatie. Een vorm van discriminatie anders dan de 
persoonlijke discriminatie op straat of bij sollicitaties was het feit dat in Chili over het algemeen de 
Mapuche cultuur achtergesteld wordt op de Chileense cultuur. Er wordt bijvoorbeeld geen 
Mapadungun onderwezen op de Chileense scholen. Dit is iets waar de respondenten zich vooral 
zorgen om maken en dat ze graag anders zouden zien. 
     Eén ding is duidelijk als het gaat om de etnische identiteit van de Mapuches in Santiago. Het is ook 
in de stad mogelijk Mapuche te zijn, ondanks het gebrek aan tierras en familie die in de traditionele 
Mapuche cultuur zo belangrijk zijn. In de stad wordt de cultuur gedwongen geherconceptualiseerd bij 
gebrek aan bepaalde elementen, maar dit wil niet zeggen dat men in de stad minder Mapuche is of kan 
zijn.  
     Dat het mogelijk is Mapuche te zijn wil nog niet zeggen dat elke Mapuche zich ook daadwerkelijk 
tegenover de buitenwereld wil voordoen als zijnde Mapuche. Er zijn Mapuches die hun achternaam 
hebben laten veranderen in een meer Europees klinkende naam om zo hun Mapuche identiteit te 
verbergen. Dit zou te maken hebben met de discriminatie die er is of gewoon met de wil zoveel 
mogelijk Europees te zijn. De respondenten waren allen tegen op naamsverandering, zij zouden zelf 
nooit overwegen hun inheems achternaam in te ruilen voor een meer Europees klinkende naam, dat 
zou verloochening van je voorouders en je cultuur zijn. Toch begrepen velen wel waarom anderen hun 
naam veranderden, ze wilden niet gediscrimineerd worden. Uit de antwoorden van de respondenten 
leek op te maken te zijn dat de meeste Mapuches er niet aan moeten denken hun naam te veranderen in 
een meer Europees klinkende naam. Dit kan echter een vertekend beeld zijn. Uit andere onderzoeken 
bleek immers dat er wel degelijk mensen zijn die hun naam wel veranderen. Het probleem is echter dat 
het niet mogelijk is deze respondenten te interviewen. Het is moeilijk met hen in contact te komen, 
juist omdat ze hun etnische identiteit niet naar buiten willen brengen en deze verbergen. Als zij al 
gevonden kunnen worden zouden zij waarschijnlijk ook niet bereid zijn over het onderwerp van de 
etnische identiteit te praten. Duidelijk is in ieder geval dat er zowel Mapuches zijn die hun etnische 
identiteit wel willen verbergen als Mapuches die dat juist niet willen. 
     In Chili lijkt de laatste 10 tot 15 jaar een verandering te zijn opgetreden die overeenkomt met het 
proces van de emergencia indígena dat ik heel Latijns Amerika rond die tijd aan de gang was. 
Vroeger, tot zo’n 15 jaar geleden, camoufleerden de Mapuches hun etnische identiteit om zo 
discriminatie tegen te gaan. Maar na verloop van tijd zijn ze meer aandacht gaan besteden aan het 
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levendig houden van de eigen etnische identiteit. Men wilde erkend en geaccepteerd worden als 
inheemse groep en pleitte voor intercultureel onderwijs en de ter beschikking stelling van meer 
espacio ter praktisering van de cultuur. Dat dit proces gaande was bleek niet alleen uit de 
bevestigingen die respondenten daarop gaven, maar ook uit de verschillende projecten die in Santiago 
liepen aangaande deze problematiek. 
     Deze hernieuwde aandacht voor de etnische identiteit zou volgens de respondenten niet van 
voorbijgaande aard zijn. Ze zien onder de jongeren van nu die in de stad geboren zijn een toenemende 
aandacht voor de eigen etnische identiteit. Dit kwam niet overeen met de resultaten uit de interviews 
met jongeren. Er waren zeker jongeren die fanatiek met hun etnische identiteit bezig waren, maar er 
waren er ook velen die dat in het geheel niet waren. Mogelijkerwijs zullen zij op een later moment in 
hun leven zich alsnog meer met de Mapuche cultuur gaan bezighouden en zich daar dan ook meer mee 
gaan identificeren. Feit blijft dat er ook jongeren zullen zijn die er bewust of onbewust voor kiezen 
zich niet te identificeren met de cultuur waarvan zij of hun ouders afstammen. Ditzelfde geldt voor de 
volwassen Mapuches die op dit moment in Santiago wonen. De geïnterviewde volwassen Mapuche 
respondenten waren dan wel alle bewust bezig met hun etnische identiteit, maar zij kenden allen ook 
Mapuches die daar niet mee bezig waren, of die hun etnische identiteit ontkenden. Het is zoals één van 
mijn respondenten antwoordde op de vraag of zij dacht dat alle Mapuches zich net als zij meer 
Mapuche voelden dan Chileen. ‘Hay de todo...’ Wat zoiets betekent als ‘je hebt van alles wat’. Er zijn 
dus Mapuches die bewust hun Mapuche-zijn benadrukken, maar ook Mapuches die dat bewust of 
onbewust niet doen. Dit geldt voor jongeren zowel als voor ouderen. Voor de volwassen respondenten 
die in het zuiden geboren zijn is het echter vaak een bewuste keus om of de identiteit te benadrukken 
of deze juist te verbergen. Voor de jongeren die in de stad geboren zijn is deze keus, vooral in hun 
jonge jaren misschien meer onbewust. Het is vaak niet zo dat zij er bewust voor kiezen hun Mapuche 
identiteit te verbergen, ze voelen zich gewoon niet zozeer Mapuche of anders dan de andere Chilenen. 
De vorming van de etnische identiteit hoeft dus niet altijd een strategie te zijn. 
     Deze beschrijvingen van de situatie in Chili geeft nog geen antwoord op de onderzoeksvraag die 
ten grondslag lag aan het onderzoek, namelijk de zoektocht naar bepalende variabelen voor de 
vorming van de etnische identiteit.  
     De benadering van Cantoni die ervan uitgaat dat, zodra men zich bewust is van raciale 
discriminatie, men de etnische identiteit meer benadrukt, komt niet overeen met de beschreven situatie 
in Chili. Tot zo’n 15 jaar geleden waren de Mapuches in Chili immers niet zo actief bezig met het 
benadrukken van de eigen etnische identiteit, men verborg deze juist en ging haar pas meer 
benadrukken op het moment dat de discriminatie minder werd. De benadering van Baud et al. past 
mogelijkerwijs wel in dit verhaal. Volgens deze benadering zijn er in geval van discriminatie, oftewel 
een negatieve houding van de dominante samenleving jegens de minderheidsgroep, twee mogelijk te 
volgen strategieën namelijk die van het verbergen van de eigen etnische identiteit, zoals dat in Chili tot 
voor 15 jaar geleden gebeurde en de strategie van de benadrukking van de etnische identiteit zoals dat 
nu gebeurt, in een tijd dat de discriminatie weliswaar minder is maar nog niet verdwenen is. De vraag 
is echter wat dan de verandering van strategie teweeg heeft gebracht. Als dit de verminderde 
discriminatie is, komt dit niet overeen met de benadering van Baud et al.. Want bij verminderde 
discriminatie zou men zich minder moeten gaan bezig houden met etnische strategieën, wat niet het 
geval lijkt te zijn. Kennelijk zijn er andere factoren die de veranderingen in te gevolgde etnische 
strategieën teweeg heeft gebracht. Dit wil echter niet zeggen dat de discriminatie geheel onbelangrijk 
is in het proces en meteen moet worden afgeschreven als bepalende variabele. 
     De afgenomen discriminatie is volgens de respondenten niet slechts het gevolg van de veranderde 
overheidshouding, maar zou vooral te danken zijn aan de afnemende onwetendheid van de Chilenen. 
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Het contact tussen Mapuches en Chilenen is toegenomen en via de media en opkomende moderniteit 
ziet men hoe men in andere landen met de inheemse problematiek omgaat. Hierop past men zijn 
houding aan. Een belangrijke factor van de afgenomen discriminatie is volgens de respondenten ook 
de inspanning van de Mapuches zelf. Doordat de Mapuches hun etnische identiteit de laatste 10 tot 15 
jaar meer zijn gaan benadrukken, hebben ze bij de Chileense bevolking meer respect afgedwongen en 
is de discriminatie afgenomen. In dit geval is de discriminatie dus niet de bepalende factor voor de 
vorming van de etnische identiteit, maar is de vorming van de etnische identiteit van de 
minderheidsgroep, in dit geval de benadrukking van etnische identiteit, juist bepalend voor de mate 
van discriminatie die er is. Er werd echter ook opgemerkt dat de Mapuches zich de laatste tien tot 
vijftien jaar juist zijn gaan organiseren omdat ze ontevreden waren over de discriminatie die er jegens 
hen was De ontevredenheid over de discriminatie was zover opgelopen dat dit gewoon geuit moest 
worden. Ook dit komt niet geheel overeen met de benadering van Baud et al. Men benadrukt wel de 
etnische identiteit naar aanleiding van het negatieve beeld dat de dominante samenleving van de groep 
heeft, maar dit is niet, zoals in de benadering gesuggereerd wordt, een manier om bescherming te 
zoeken in de eigen etnische identiteit, het is juist een vorm van protest, een uiting van ontevredenheid. 
De discriminatie wordt echter wel gezien als oorzaak van de toegenomen benadrukking van de 
etnische identiteit, terwijl daarvoor werd gesuggereerd dat het verband juist andersom lag. Mogelijker-
wijs is het zo dat niet de één de ander bepaald, maar dat beide processen elkaar versterken.  
    Naast de ontevredenheid over de discriminatie die genoemd werd als reden voor de hernieuwde 
aandacht voor de etnische identiteit, noemden de respondenten ook andere mogelijke bepalende 
factoren. Het zou volgens hen zo kunnen zijn men na de dictatuur besefte dat men actie moest en kon 
ondernemen om de eigen cultuur en etnische identiteit niet te verliezen. Ook hadden de migranten die 
vroeger naar de stad kwamen geen tijd en ruimte om zich met de etnische identiteit bezig te houden. 
Men moest werken om te overleven. Er zijn nu meer Mapuches die zichzelf hogerop gewerkt hebben 
zonder hun identiteit te verliezen en voorbeeld doet volgen. Allerlei omstandigheden in de 
samenleving en het leven van de Mapuches in de stad hebben er dus voor gezorgd dat de vorming van 
de etnische identiteit van de Mapuches in Santiago verliep zoals het verliep.  
     Naast de omstandigheden in de samenleving zelf werden ook de omstandigheden in de wereld in 
het algemeen genoemd als mogelijk bepalende factor. Dat men heeft ingezien dat men recht heeft de 
eigen etnische identiteit te uiten zou ook met de globalisatie samenhangen. Men ziet bijvoorbeeld op 
tv hoe de Basken in Spanje omgaan met de problematiek rondom etniciteit en stelt dit als voorbeeld 
voor de eigen situatie. Hier zien we de bepalende variabelen beschreven door  Bengoa en González 
terug. 
     Naast de landelijke en globale omgevingsfactoren bleek ook uit het onderzoek dat bepaalde 
achtergrondvariabelen verschillen in de vorming van de etnische identiteit teweeg kunnen brengen. 
Het ging om de factor leeftijd. De leeftijd van de respondenten leek zoals gezegd verschil te maken in 
de vorming van de etnische identiteit. Misschien is het echter niet zozeer de factor leeftijd die hiermee 
te maken heeft, maar vooral de tijdsfactor of het verschil tussen de vorming van de etnische identiteit 
van Mapuches die zelf naar Santiago gemigreerd zijn en volgende generaties die in Santiago geboren 
zijn. Tweede- of derdegeneratie Mapuches groeien op met de Chileense cultuur en leren de Mapuche 
cultuur op een andere manier kennen. Sommige van hen krijgen pas op latere leeftijd echt interesse in 
de Mapuche cultuur en gaan zich dan pas mogelijkerwijs meer identificeren met de Mapuche 
identiteit.  
     Of de vorming van de etnische identiteit tevens afhangt van andere achtergrondvariabelen zoals 
sekse of sociale klasse is iets dat in dit onderzoek niet is vast te komen staan. Mogelijkerwijs is dit wel 
het geval, maar kwam het in dit onderzoek niet naar voren. De geïnterviewde Mapuche respondenten 
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kwamen uit verschillende sociale klassen, hoewel de meeste niet tot de allerarmsten behoorden. Zij 
verborgen geen van allen hun Mapuche zijn. Feit is wel dat het niet gelukt is interviews te doen met 
volwassen eerste generatie Mapuches die hun etnische identiteit verborgen. Het kan dus zijn dat deze 
mensen wel tot een bepaalde klasse behoren of dat er andere aspecten zijn die zij gemeen hebben. Om 
dit te kunnen bepalen moet meer onderzoek gedaan worden. De variabele sekse leek ook niet van 
invloed te zijn op de onderzoeksresultaten. Er waren geen specifieke verschillen te ontdekken tussen 
de houding van mannen en vrouwen. 
     Het is duidelijk dat de vorming van de etnische identiteit een proces is dat bepaald wordt door vele 
verschillende factoren, en tevens zelf ook weer invloed heeft op een aantal van deze factoren. Het 
proces van globalisatie en de invloed hiervan op de modernisatie van de Chileense samenleving en de 
houding van zowel Chilenen als Mapuches heeft invloed gehad op het proces van hernieuwde opkomt 
van de etnische identiteit. Maar ook de omstandigheden in Chili waaronder de overgang van dictatuur 
naar democratie en de veranderde positie van de Mapuches in de stad hebben hieraan bijgedragen. 
Omgekeerd hebben ook de inspanningen van de Mapuches om hun  cultuur te behouden invloed gehad 
op de houding van de Chileense samenleving.  
      Hoewel er in het algemeen een proces van hernieuwde benadrukking van de etnische identiteit aan 
de gang is, zijn er ook Mapuches die zich niet zozeer meegaan in dit proces. Zij verbergen hun 
etnische identiteit nog steeds of voelen zich gewoon niet zozeer Mapuche maar meer gewoon Chileen. 
Mapuche die onder dezelfde sociale omstandigheden leven en dezelfde persoonlijke achtergrond 
hebben kunnen er toch voor kiezen anders met hun etnische identiteit om te gaan. Dit bleek 
bijvoorbeeld uit de verschillen zoals die beschreven werden tussen de houding van jongeren. Het is 
dus zoals Widmark zei. De manier waarop men met etnische identiteit omgaat hangt niet alleen af van 
de situatie waarin men verkeerd en de relatie met andere groepen, maar ook van de persoonlijke keuze 
die elk individu maakt. 
     Kortom, de vorming van de etnische identiteit of etnische strategieën is een complex proces 
waarvan moeilijk is vast te stellen wat nou precies de bepalende variabelen zijn die dit proces 
beïnvloeden. De variabelen zoals die hierboven beschreven zijn, gelden slechts voor het onderzochte 
gebied en kunnen in andere samenlevingen weer heel anders zijn.          
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Bijlage 1:  De Vragenlijsten            
 

Vragenlijsten in het Spaans 
 
Los Chilenos 
 
1. ¿Cuantos años tiene? 
2.  Sexo 
3. ¿Que estudios ha hecho? 
4. ¿Cuál es su profesión? 
5. ¿Está casado? 
 
6a. ¿Existe en Chile una distinción clara entre Mapuches y otros Chilenos? 
     (¿Es posible de distinguir en la calle entre quien es Chileno y quien no es Chileno?) 
 b. ¿Puede usted darme una descripción  de un Mapuche y un Chileno? ( Como es su      
     apariencia, como es su cultura, como es su comportamiento, cual son sus características    
     positivos y negativos) . 
 
d. -si=>¿Cree que es bien que esta distinción exista? 
   -no=>¿Cree que esta distinción debería existir? 
 
7.¿Cree que es posible de cambiar su identidad étnica, que es posible que un Mapuche   
     pudiera cambiarse en ser Chileno? 
 
8a. ¿Sabe usted si tiene sangre indígena? 
  b. –si=> ¿Le gusta tener sangre indígena? 
      –no=> ¿Le gustaría tener sangre indígena? 
 
9. ¿Si pudiera elegir entre ser chileno, europeo o indígena, que querría ser? 
 
10a. ¿Sabe usted que la mitad de todos los Mapuches viven en la región Metropolitana?   
    b. ¿Qué piensa de eso? 
  
11a. ¿Como se trata a los Mapuches en la sociedad Chilena? 
    b. ¿Cuál es su opinión sobre eso? 
    c. ¿ Que piensa usted sobre los mapuches? 
    d. ¿ Piensan sus amigos y familia igual que usted sobre ese tema? 
 
12. ¿Tiene usted amigos  Mapuches? 
 
13a.¿ Es igualmente posible para todos en Chile de lograr un posición social mejor, sin    
      tener  en cuenta su origen étnico? 
    b. ¿Era diferente antes? 
    c. ¿Cambiará en el futuro? 
 
14a. ¿Qué factores piensa usted que impiden que los mapuches salgan adelante en la    
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        sociedad chilena? 
   b. ¿Hasta que punto son las problemas de los mapuches en Santiago de la naturaleza  
         económica, política y cultural? 
   c. ¿ Que grado de responsabilidad propia tienen los mismos los  Mapuches respecto a la  
         situación de relativo pobreza en que s´encuentran? 
 
15a.¿ Que sabe usted de los organizaciones Mapuches? ¿Puede enumerar unos? 
    b.¿Qué piensa usted de estas organizaciones? 
 
16a. En Chile existe una instancia que se llama conadi y que debe defender los intereses de  
      los Mapuches. ¿Conoce esta instancia? 
   b. ¿Que piensa usted de esa instancia y de la política del gobierno respecto a los    
        Mapuches? 
 
17. Aquí tengo algunas suposiciones. ¿Puede usted marcar uno  de los números entre 1 y 5  
      para  indicar hasta que punto esta de acuerdo con estas suposiciones?  
 
1.Me parece bien que el gobierno destine mas plata para conservar la cultura Mapuche. 

 
         1                         2                         3                           4                          5 

    muy de acuerdo     de acuerdo     indiferente/no sé     en desacuerdo     muy en desacuerdo 
 
2. No me gustará que mi hija se casara con un jóven de origen Mapuche. 

 
         1                         2                         3                           4                          5 

    muy de acuerdo     de acuerdo     indiferente/no sé     en desacuerdo     muy en desacuerdo 
 
3. Los Chilenos somos más indígenas de lo que queremos recononcer 
 

         1                         2                         3                           4                          5 
    muy de acuerdo     de acuerdo     indiferente/no sé     en desacuerdo     muy en desacuerdo 
 
4. Si fuera efecutivo de una empresa, no pondría a un Mapuche en alto puesto. 
 

         1                         2                         3                           4                          5 
    muy de acuerdo     de acuerdo     indiferente/no sé     en desacuerdo     muy en desacuerdo 
 
5. Me gustaría saber más sobre la cultura Mapuche. 
 

         1                         2                         3                           4                          5 
    muy de acuerdo     de acuerdo     indiferente/no sé     en desacuerdo     muy en desacuerdo 
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6. Estaría bueno que se enseñara más sobre la cultura Mapuche en los colegios. 
 

         1                         2                         3                           4                          5 
    muy de acuerdo     de acuerdo     indiferente/no sé     en desacuerdo     muy en desacuerdo 
 
7. Creo que en general los Mapuches son flojos. 
 

          1                         2                         3                           4                          5 
    muy de acuerdo     de acuerdo     indiferente/no sé     en desacuerdo     muy en desacuerdo                           
 
8. No emplearía una mujer Mapuche para cuidar a mis niños y mi casa. 
 

         1                         2                         3                           4                          5 
    muy de acuerdo     de acuerdo     indiferente/no sé     en desacuerdo     muy en desacuerdo 
 
9. Creo que en general los Mapuches son más violentes que los Chilenos. 
 

         1                         2                         3                           4                          5 
    muy de acuerdo     de acuerdo     indiferente/no sé     en desacuerdo     muy en desacuerdo 
 
10. Chile ha avanzado más que los países vecinos porque hay menos indígenas. 
 

          1                         2                         3                           4                          5 
    muy de acuerdo     de acuerdo     indiferente/no sé     en desacuerdo     muy en desacuerdo 
 
11. Es en el propio interés de los Mapuches que se adapten  a la sociedad Chilena. 
 

         1                         2                         3                           4                          5 
    muy de acuerdo     de acuerdo     indiferente/no sé     en desacuerdo     muy en desacuerdo 
 
12. Si hiciera dibujar mi árbol genealógico, buscaría sobre todo mis raíces europeas. 
 

         1                         2                         3                           4                          5 
    muy de acuerdo     de acuerdo     indiferente/no sé     en desacuerdo     muy en desacuerdo 
 
 
13. La resistencia Mapuche es anti-patriotica y no ayuda a la unidad nacional. 
 

         1                         2                         3                           4                          5 
    muy de acuerdo     de acuerdo     indiferente/no sé     en desacuerdo     muy en desacuerdo 
 
14. La causa Mapuche se ha politizado demasiado y está siendo utilizada por grupos no- 
      Mapuches para fines políticos. 
 

         1                         2                         3                           4                          5 
    muy de acuerdo     de acuerdo     indiferente/no sé     en desacuerdo     muy en desacuerdo 
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15. No es bueno que se subrayen demasiado las diferencias étnicas en nuestro país, ya  
      sean Mapuches o de cualquier origen. 
 

         1                         2                         3                           4                          5 
    muy de acuerdo     de acuerdo     indiferente/no sé     en desacuerdo     muy en desacuerdo 
 
16. Los Mapuches están en su derecho cuando exigen la devolución de sus tierras y   
      mayor respecto por parte del gobierno y la población de Chile. 
 

         1                         2                         3                           4                          5 
    muy de acuerdo     de acuerdo     indiferente/no sé     en desacuerdo     muy en desacuerdo 
 
 
Los Mapuches  
 
1. ¿Cuantos años tiene? 
2.  Sexo 
3. ¿Que estudios ha hecho? 
4. ¿Cuál es su profesión? 
5. ¿Está casado? 
6. ¿Cuantos años vive ya en Santiago? 
 
7a. ¿Existe en Chile una distinción clara entre Mapuches y otros Chilenos? 
     (¿Es posible de distinguir en la calle entre quien es Chileno y quien no es Chileno?) 
  b. ¿Puede usted darme una descripción  de un Mapuche y un Chileno? ( Como es su      
     apariencia, como es su cultura, como es su comportamiento, cual son sus características    
     positivos y negativos) . 
 c. -si=>¿Cree que es bien que esta distinción exista? 
    -no=>¿Cree que esta distinción debería existir? 
 
8a. ¿Como se trata a los Mapuches en la sociedad Chilena? 
  b. ¿Cual es su experiencia en esto? 
  c. ¿Como era hace 10 años? 
  d. ¿Como piensa usted que será la relación entre Mapuches y Chilenos en el futuro? 
 
9.  ¿Hasta que punto son las problemas de los mapuches en Santiago de la naturaleza  
       económica, política y cultural? 
 
10a.¿ Es igualmente posible para todos en Chile de lograr un posición social mejor, sin    
         tener  en cuenta su origen étnico? 
    b. ¿Era diferente antes? 
    c. ¿Cambiará en el futuro? 
 
11a. ¿Como está la integracion de Mapuches en Santiago? 
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    b. ¿Hasta donde quiere usted integrarse en la sociedad chilena? 
    c. ¿Cree que los Mapuches tienen que adaptarse a la sociedad chilena? 
 
12. ¿Tiene usted muchos amigos chilenos no-mapuches? 
 
13. ¿Está orgulloso de su raices mapuches? 
 
14a. ¿Se siente mas Chileno o mas Mapuche? 
    b. ¿Cree que la mayoria de los Mapuches se siente lo mismo? 
 
15a. ¿Si pudiere elegir entr ser Chileno o Mapuche, que eligiria? 
    b. ¿Cree  que la mayoria de los Mapuches eligiria lo mismo? 
16. ¿Acentua uted para el mundo exterior que es Mapuche o a veces tambien esconde su  
      raices? 
 
17a. He leído en un periodico que muchos Mapuches cambian sus apellidos en apellidos mas    
        europeas. ¿Cual es su opinion sobre eso? 
    b. ¿Consideraria usted cambiarse su apellido? 
 
18a. ¿Es verdad que antes los mapuches escondieron su raices mas que ahora y que ahora  
        acentúan mas que son Mapuches? Porque? 
    b. ¿Cree que eso tiene relacion con la cambio de opinion de Chilenos sobre Mapuches? 
 
19a. ¿Hay diferencia entre la actitud de Mapuches jovenes y mas viejos sobre su identidad  
        Mapuche? 
    b. ¿Hay diferencia entre la actitud de Mapuches rico y pobre sobre su identidad  
        Mapuche? 
   c. ¿Hay diferencia entre la actitud de mujeres y hombres mapuches sobre su identidad  
        Mapuche? 
 
20. ¿Hasta que punto vive usted según la cultura tradicional mapuche? 
 
21a. ¿ Existen peronas que son mas o menos Mapuches que otras? 
    b. ¿ Es la identidad etnica una cosa fija, es verdad que si nació como Mapuche morirá como  
          Mapuche o puede cambiarse su identidad étnica? 
    c. ¿ Cree que la prócima generación Mapuches será menos Mapuche y mas Chileno porque  
           hay mas educación y mas integración? 
   
22a. ¿Son los Mapuches en Santiago diferentes a Mapuches en el sur? 
    b. ¿ Es iqualmente possible de vivir según la cultura Mapuches en Santiago y en el sur? 
23. ¿Tiene mucho contacto con amigos o familia mapuche en el sur? 
 
24. ¿Aconsejaría usted a Mapuches que viven en el sur de cambiarse a Santiago? 
 
25. ¿Cree que usted estaría mejor si viviera en el sur? 
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26. ¿Cree usted que las organizaciones Mapuches representan el sentir de todos los Mapuches  
      en Santiago? 
 
27. ¿Es usted miembro de una organizacion Mapuche? ¿Porque si or no? 
 
28a. En Chile existe una instancia que se llama conadi y que debe defender los intereses de  
        los Mapuches. ¿Conoce esta instancia? 
   b. ¿Que piensa usted de esa instancia y de la política del gobierno respecto a los    
        Mapuches y sus derechos? 
 
29. ¿Que querría usted cambiar a la situacion actual de los Mapuches en Santiago? 
 
 
Vragenlijsten in het Nederlands 
 
De Chilenen 
 
1. Wat is uw leeftijd? 
2. Sekse 
3. Wat is uw hoogst gevolgde opleiding? 
4. Wat is uw beroep? 
5. Wat is uw burgerlijke staat? 
 
6a. Bestaat er in Chili een duidelijk cultureel of etnisch onderscheid tussen Mapuches en  
     Chilenen? (Is het mogelijk op straat te onderscheiden wie Mapuche en wie Chileen is?) 
  b. Kunt u een beschrijving geven van een Mapuche en een Chileen? (uiterlijk, cultuur,      
      gedrag, positieve en negatieve karaktereigenschappen) 
  c. ja=> Vindt u het een goede zaak dat dit onderscheid bestaat? 
      Nee=> Vindt u dat er onderscheid zou moeten bestaan? 
 
7. Is je etnische identiteit iets vaststaands, is het zo dat je als je als Chileen of Mapuche     
    geboren bent je ook zo sterft, of kun je je etnische identiteit veranderen? 
 
8a. Weet u of u of uw voorouders Inheems bloed hebben? 
  b. – ja => Vindt u het leuk inheems bloed te hebben? 
      - nee => Zou u inheems bloed willen hebben? 
 
9. Als u mocht kiezen of u van inheems, Chileense of Europese afkomst was, wat zou u dan  
    kiezen? 
 
10a. Wist u dat de helft van alle Mapuches in Chili in en rond Santiago wonen? 
    b. Wat vindt u hiervan? 
 
11a. Hoe worden Mapuches volgens u in de Chileense samenleving behandeld? 
   b.Wat vindt u hiervan? 
   c.Wat is het beeld dat u zelf heeft van de Mapuches? 
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   d. Denkt u dat uw familie en vrienden uw mening hierover delen? 
 
12. Heeft u vrienden of  kennissen die Mapuche zijn? 
 
13a. Is het voor iedereen in Chili, ongeacht zijn etnische afkomst, evengoed mogelijk een        
        hogere status te  bereiken.? 
    b. Hoe was dit vroeger? 
    c. Zal dit in de toekomst veranderen? 
 
14a. Welke factoren verhinderen de Mapuche hogerop te komen in de Chileense  
        samenleving? 
    b. In hoeverre zijn de verschillen en eventuele problemen tussen Mapuches en Chilenen  
       volgens u  van economische, politieke of culturele aard? 
    c. In hoeverre zijn de Mapuches zelf verantwoordelijk voor de situatie van relatieve  
        armoede waarin ze verkeren? 
 
15a. Wat weet u van de Mapuche-organisaties die er in Chili zijn? Kunt u er een aantal  
        opnoemen? 
    b. Wat vindt u van deze organisaties? 
 
 
15. Vindt u het goed dat er meer geld ter beschikking wordt gesteld aan het  behouden van de  
      Mapuche-cultuur in Chili? 
 
16a. Er bestaat in Chili een overheidsinstantie Conadi genaamd die de belangen van de   
       Mapuches moet behartigen. Kent u deze instantie? 
    b.Wat vindt u van deze instantie en het overheidsbeleid ten aanzien van de Mapuches en  
       hun rechten? 
 
17. Ik heb hier een aantal veronderstellingen. Zou u een van de nummers tussen 1 en 5 willen  
      aankruisen om aan te geven in hoeverre u het eens bent met de veronderstellingen? 
 
1. Het lijkt me een goede zaak als de regering meer geld zou besteden aan het behouden  
    van de Mapuche cultuur. 
 

             1                        2                      3                        4                            5 
    helemaal mee eens     mee eens     geen mening     niet mee eens     helemaal niet mee eens     
 
 
 
2. Ik zou het niet leuk vinden als mijn zoon of dochter met een Mapuche trouwde. 
 

             1                        2                      3                        4                            5 
    helemaal mee eens     mee eens     geen mening     niet mee eens     helemaal niet mee eens     
 
3. Chilenen zijn meer inheems dan we willen erkennen. 
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             1                        2                      3                        4                            5 

    helemaal mee eens     mee eens     geen mening     niet mee eens     helemaal niet mee eens     
 
4. Als ik directeur van een bedrijf was zou ik geen Mapuche aannemen in een hoge  
    positie. 
 

             1                        2                      3                        4                            5 
    helemaal mee eens     mee eens     geen mening     niet mee eens     helemaal niet mee eens     
 
5. Ik zou graag meer over de Mapuche cultuur weten. 
 

             1                        2                      3                        4                            5 
    helemaal mee eens     mee eens     geen mening     niet mee eens     helemaal niet mee eens     
 
6. Het zou goed zijn als men op scholen meer over de Mapuche cultuur zou onderwijzen. 
 

             1                        2                      3                        4                            5 
    helemaal mee eens     mee eens     geen mening     niet mee eens     helemaal niet mee eens     
 
7. Mapuches zijn over het algemeen lui. 
 

             1                        2                      3                        4                            5 
    helemaal mee eens     mee eens     geen mening     niet mee eens     helemaal niet mee eens     
 
8. Ik zou geen Mapuche aannemen als kindermeisje en huishoudster. 
 

             1                        2                      3                        4                            5 
    helemaal mee eens     mee eens     geen mening     niet mee eens     helemaal niet mee eens     
 
9. Mapuches zijn over het algemeen gewelddadiger dan Chilenen. 
 

             1                        2                      3                        4                            5 
    helemaal mee eens     mee eens     geen mening     niet mee eens     helemaal niet mee eens     
 
10. Chili is meer ontwikkeld dan haar buurlanden omdat het percentage inheemse  
      bevolking lager is. 
 

             1                        2                      3                        4                            5 
    helemaal mee eens     mee eens     geen mening     niet mee eens     helemaal niet mee eens     
 
11. Mapuches moeten zich om eigen bestwil aanpassen aan de Chileense samenleving. 
 

             1                        2                      3                        4                            5 
    helemaal mee eens     mee eens     geen mening     niet mee eens     helemaal niet mee eens     
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12. Als ik mijn stamboom zou laten maken zou ik vooral naar mijn Europese wortels  
      zoeken. 
 

             1                        2                      3                        4                            5 
    helemaal mee eens     mee eens     geen mening     niet mee eens     helemaal niet mee eens     
 
13. Verzet van de Mapuches is anti-patriotisch en werkt de nationale eenheid tegen. 
 

             1                        2                      3                        4                            5 
    helemaal mee eens     mee eens     geen mening     niet mee eens     helemaal niet mee eens   
 
 
14. De Mapuche problematiek is te veel gepolitiseerd en  wordt door andere  
      groepen gebruikt voor politieke doeleinden.  
 

             1                        2                      3                        4                            5 
    helemaal mee eens     mee eens     geen mening     niet mee eens     helemaal niet mee eens     
 
15. Het is niet goed dat de verschillende etniciteiten in Chili te veel worden benadrukt. 
 

             1                        2                      3                        4                            5 
    helemaal mee eens     mee eens     geen mening     niet mee eens     helemaal niet mee eens     
 
16. Het is het goed recht van de Mapuches om teruggave van hun gronden en meer  
     respect van de overheid en Chileense bevolking te eisen.  
 

             1                        2                      3                        4                            5 
    helemaal mee eens     mee eens     geen mening     niet mee eens     helemaal niet mee eens     
 
 
De Mapuches  
 
1. Wat is uw leeftijd? 
2. Sekse 
3. Wat is uw hoogst gevolgde opleiding? 
4. Wat is uw beroep? 
5. Wat is uw burgerlijke staat? 
6. Hoe lang woont u al in Santiago? 
 
7a. Bestaat er in Chili een duidelijk cultureel of etnisch onderscheid tussen Mapuches en  
     Chilenen? (Is het mogelijk op straat te onderscheiden wie Mapuche en wie Chileen is?) 
  b. Kunt u een beschrijving geven van een Mapuche en een Chileen? (uiterlijk, cultuur,      
      gedrag, positieve en negatieve karaktereigenschappen) 
  c. ja=> Vindt u het een goede zaak dat dit onderscheid bestaat? 
      Nee=> Vindt u dat er onderscheid zou moeten bestaan? 
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8a. Hoe worden Mapuches volgens u in de Chileense samenleving behandeld? 
  b.Wat zijn uw eigen ervaringen hiermee? 
  c.Hoe was de situatie tien jaar geleden? 
  d. Hoe zal de relatie tussen Chilenen en Mapuches volgens u in de toekomst zijn? 
    
9. In hoeverre zijn de verschillen en eventuele problemen tussen Mapuches en Chilenen  
    volgens u  van economische, politieke of culturele aard? 
 
10a. Is het voor iedereen in Chili, ongeacht zijn etnische afkomst, evengoed mogelijk een        
        hogere status te  bereiken.? 
    b. Hoe was dit vroeger? 
    c. Zal dit in de toekomst veranderen? 
 
11a. Hoe is de integratie van Mapuches in Santiago? 
    b. In hoeverre wilt u zelf integreren in de Chileense samenleving? 
    c. Vindt u dat de Mapuches zich aan de Chileense samenleving moeten aanpassen? 
     
12. Heeft u veel Chileense vrienden die niet Mapuche zijn? 
 
13. Bent u trots op uw Mapuche afkomst? 
 
14a. Voelt u zich meer Mapuche of meer Chileen? 
    b.Denkt u dat de meeste Mapuches dit hetzelfde voelen? 
 
15a. Als u mocht kiezen of u Mapuche of Chileen zou zijn, wat zou u dan kiezen? 
    b. Denkt u dat de meest Mapuches ditzelfde zouden kiezen? 
16. Laat u aan de buitenwereld duidelijk blijken dat u Mapuche bent of verbergt u dit ook wel  
      eens? 
 
17a. Ik las in een artikel in de krant dat veel Mapuches hun achternaam veranderen in een  
        meer europees klinkende naam. Wat vindt u hiervan? 
    b. Zou u zelf overwegen uw achternaam te laten veranderen? 
 
18a. Is het waar dat Mapuches in Santiago vroeger hun afkomst meer verborgen dan  
       tegenwoordig en dat ze nu voor de buitenwereld juist meer benadrukken dat ze Mapuche    
       zijn? 
    b. Denkt u dat dit verband houdt met de veranderde houding van de Chileense samenleving  
        jegens de Mapuches? 
 
19a. Is er een verschil tussen de houding van jongeren en ouderen als het gaat om hun  
        Mapuche identiteit? 
     b.  Is er een verschil tussen de houding van armere en rijkere Mapuches als het gaat om  
         hun Mapuche identiteit? 
     c. Is er een verschil tussen de houding van mannen en vrouwen als het gaat om hun  
        Mapuche identiteit? 
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20. In hoeverre leeft u volgens de Mapuche cultuur? 
 
21a. Is het mogelijk dat de ene persoon meer Mapuche is dan de ander? 
    b. Is etniciteit een vaststaand iets of is het mogelijk je etnische identiteit te veranderen, kan  
        een Mapuche bijvoorbeeld Chileen worden? 
    c. Denkt u dat de volgende generatie Mapuches in Santiago minder Mapuche zal zijn en  
        meer Chileens omdat ze meer opleiding hebben gehad en meer geïntegreerd zijn? 
 
22a. Is er een verschil tussen Mapuches in Santiago en Mapuches in het zuiden? 
    b. Is het evengoed mogelijk in Santiago volgens de Mapuche cultuur te leven dan dat het in  
        het zuiden is? 
 
23. Heeft u veel contact met familie en vrienden in het zuiden? 
 
24. Zou u Mapuches die in het zuiden wonen adviseren naar Santiago te verhuizen? 
 
25. Denkt u dat u het beter zou hebben als u in het zuiden woonde? 
 
26. Denkt u dat de Mapuche organisaties die er zijn de ideeën en gevoelens van alle  
     Mapuches in Santiago representeren? 
 
27. Bent u lid van een Mapuche organisatie? Waarom wel of niet? 
28a. Er bestaat in Chili een overheidsinstantie, Conadi genaamd, die de belangen van de   
       Mapuches moet behartigen. Kent u deze instantie? 
    b.Wat vindt u van deze instantie en het overheidsbeleid ten aanzien van de Mapuches en  
       hun rechten? 
 
29. Wat zou u willen veranderen aan de huidige situatie van de Mapuches in Santiago?  
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Bijlage 2: Achtergrondgegevens van de respondenten 
 
Mapuche respondenten 
 
Respondent Sekse Leeftijd Huwelijkse 

staat 
Opleiding24 Beroep Aantal jaar 

in Santiago 
1 v 48 gescheiden Bezig met 

opleiding tot 
verpleegkundige 

Werkster 32 jaar 

2 v 48 getrouwd Tot 8e jaar Onderwijzeres cursussen 
vereniging 

30 jaar 

3 m 73 getrouwd  Met pensioen, vroeger 
bakker 

55 jaar 

4 v 35 getrouwd Medio completo Huisvrouw en werkt in 
Conacin 

16 jaar 

5 m 31 getrouwd Estudio technico Verkoper in Centro de 
arte indígena 

11 jaar 

6 m 40-50  Gestudeerd in 
zuiden 

Representeert stedelijke 
inheemse bevolking in 
Conadi 

Niet 
geboren in 
Santiago 

7 v 67  Geen Hoofd gemeenschap en 
leider van la mesa 
regional indígena y 
independencia 

Niet 
geboren in 
Santiago 

8 m 52 getrouwd  Tercero medio Meubelmaker, eigen 
bedrijf 

40 jaar  

9 v 38 getrouwd Nivel technico en 
cursussen 

Technische afdeling 
laboratorium 
voedingsmiddelen 
controle 

Hele leven 

10 m +/- 30 ongehuwd Universiteit Technisch tekenaar Hele leven 
11 m 64 getrouwd Medio completo Ondernemer (distributie 

bedrijf) 
Hele leven 

                                                 
24 De opleidingen van respondenten zijn af en toe in Chileense termen weergegeven. Dit omdat het 
opleidingssysteem in Chili niet helemaal hetzelfde is als dat in Nederland. ‘Primaria’ komt ongeveer overeen 
met de basisschool in Nederland en als je het ‘medio’ niveau hebt afgerond komt dat overeen met een 
middelbareschool diploma in Nederland. De technische opleidingen komen overeen met het Nederlandse MBO 
niveau. Het universitair niveau is in beide landen hetzelfde. In Chili moet je echter toelatingsexamens doen om 
een universitaire studie te mogen volgen. 
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12 m 40/50 getrouwd Universiteit Radioprogramma en 
organisatie voor 
inheemse bevolking en 
publiceert over 
Mapuche-problematiek 

In Santiago 
geboren, 
van 8e tot 
na 
universiteit 
in het 
zuiden 
gewoond 

13 v 36  Universiteit 
Antropologie 

Doet projecten voor 
inheemse bevolking in 
Cerc 

Hele leven 

14 m 50-60  Universiteit Afdeling inheemse 
zaken in de gemeente la 
Pintana 

Vanaf heel 
jong 

15 m 37  Universiteit Godsdienstonderwijzer 
en project tweetalig 
onderwijs 

Hele leven 
Op 20e naar 
het Zuiden 
gegaan om 
taal en 
cultuur te 
leren 
kennen 

16 v 32 getrouwd  Werkt bij Cerc in 
projecten 

In Santiago 
geboren, in 
zuiden 
gestudeerd 

17 m 25 ongehuwd Universiteit Student 7 jaar 
18 m 23 ongehuwd Universiteit Student Komt uit 

Puerto 
Mont 

19 v 25 ongehuwd Universiteit Student Hele leven 
20 m 17 ongehuwd Middelbare 

school 
Scholier Hele leven 

21 m 18 ongehuwd Middelbare 
school 

Scholier Hele leven 

22 v 17 ongehuwd Middelbare 
school 

Scholier Hele leven 

23 m 16 ongehuwd Middelbare 
school 

Scholier Hele leven 

24 v 17 ongehuwd Middelbare 
school 

Scholier Hele leven 

25 m 18 ongehuwd Middelbare 
school 

Scholier Hele leven 
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Chileense respondenten25

 
Respondent Sekse Leeftijd Huwelijkse 

staat 
Opleiding Beroep 

1 v 33 getrouwd  Maatschappelijk 
werkster 

2 m 49 gescheiden Primaria Fotograaf 
3 v 23 alleenstaand Journalistiek Studente 
4 m 32 gescheiden Rechten Administrateur 
5 v 53 getrouwd   Primaria Huisvrouw 
6 m 63 alleenstaand 4e medio Leraar 
7 m 40 gescheiden Empresario 

técnico 
Ondernemer 

8 m 49 getrouwd Medio completo Secretaris 
9 v 38 getrouwd Secretaresse 

opleiding 
secretaresse 

10 v 28 alleenstaand Universiteit Studente 
11 v 65 alleenstaand Handel Eigenaresse 

winkel 
12 m 40 getrouwd Universiteit Boekhouder 
13 v 30 getrouwd Nivel medio Kleuterleidster 
14 v 57 getrouwd Kappersopleiding Kapster 
15 m 22 alleenstaand Universiteit Student 
16 v 41 gescheiden Bouwkunde Pr-

medewerkster 
17 m 26 alleenstaand Media completa Verkoper 
18 v 45 getrouwd Universiteit Verpleegster 
19 m 42 getouwd Técnica empresa Ondernemer 
20 v 46 getrouwd 4e medio Huisvrouw 
 
Overige gesprekken met experts26

 
1. Decaan voor studenten met inheemse beursen 
2. Coördinatrice van beursen voor inheemse studenten in de región Metropolitana 
3. Werkneemster ministerie van onderwijs tevens schrijfster scriptie over de hercreatie van de    
    Mapuche cultuur in Santiago. 
4. werknemer van Conadi 
5. werknemer van Conadi, (coördinator van programma EIB) 
6. Man werkzaam op jongeren centrum heeft scriptie geschreven over jonge Mapuches. 
7. Docent universiteit, gespecialiseerd in de Mapuche-problematiek 

                                                 
25 De eerste vijf Chileense respondenten zijn geïnterviewd met een oude vragenlijst. De laatste vijftien met de 
nieuwe vragenlijst die ook de meerkeuzevragen bevatte. 
26 Naast deze experts zijn er onder de Mapuche respondenten ook personen die als expert gezien zouden kunnen 
worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de medewerker van het bureau voor inheemse zaken in la Pintana en voor 
respondent nr. 12 die ook over de Mapuche problematiek publiceert.  
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Bijlage 3: Kaart van Chili 
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Bijlage 4: De Chileense vlag 
 
 

 
 
 
 
                                             

 
                                           Bron: Maes en Zeijlstra, Atlas encyclopedie  
                                                    (Lisse: Rebo, 1999), p. 127. 
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