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In deze bi ;drage laat Sonja Leferink zien hoe Eva Perón
"ieIschille de archetypische vrouwbeelden opriep,
manipuleerde en gebruikte om politieke invloed te
verwerve .
Van alle vrouwen in de politiek is Eva Perón ongetwijfeld één van de, zo
niet dé bekendste, hoewel ze nooit een directe machtspositie als minister,
president of vice-president heeft bekleed, zoals Peróns derde vrouw Isabel l .
Evenmin was ze 'de macht achter de schermen', want ze trad nadrukkelijk
op de voorgrond. Haar presentatie in de Argentij nse publieke en politieke
arena was nooit eenduidig. Voor de één was zij een heilige, voor de ander
een dégénéré, maar niemand liet zij onberoerd. Zijzelf, het kader van de
peronitische beweging en verschillende sectoren in de samenleving hebben
steeds verschillende beelden van haar gegenereerd die corresponderen met
een aantal 'archetypische' vrouwbeelden, zoals de Madonna/Moeder, de
Slet/Slechte Vrouwen de Amazone/Revolutionaire.
Eva Marîa Ibarguren 2 werd op 7 mei 1919 geboren als de buitenechtelijke dochter van Juan Duarte en zijn minnares Juana Ibarguren in
een dorp op de uitgestrekte pampa's van de provincie Buenos Aires. De
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Maria Estela 'Isabelita' Perón fungeerde als vice-president gedurende de derde
regeringstermijn van Perón die startte op 12 oktober 1973. Op 31 juni 1974
overleed Perón en Isabel nam het presidentschap over. Op 24 maart 1976 werd
haar regering buiten spel gezet door een militaire junta onder leiding van jorge
Videla.
Als bronnen voor de biografische gegevens van Eva Perón en het beknopte overzicht
van deze periode van de geschiedenis van Argentinië gelden J. Page, Perón, a
Biography (New York 1983), D. Rock, Argentina 1516-1987. From Spanish
Colonization la Alfonsin (Los Angeles 1987) en J.M.Taylor, Evita Perón, the Myths
of a Woman (Oxford 1979).
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vader was een man van enig aanzien in de regio. Hoewel hij zijn
buitenechtelijke kinderen weigerde te erkennen, teunde hij ze wel
financieel. Daaraan kwam een einde bij zijn dood in 1926 en de armoede
en vernedering die Eva Maria als 'bastaard' in haar plattelandsjeugd ervoer,
heeft haar persoonlijkheid en levensmissie in belangrijke mate getekend.
Argentinië behoorde in die periode tot de meest welvarende landen ter
wereld. Zijn vlees en graan vonden gretig aftrek in het door de Eerste
Wereldoorlog gewonde Europa en Argentinië ontving op haar beurt de
Europe e immigranten met open armen. In 1912 was het algemeen
kiesrecht voor mannen ingevoerd en dat had in 1916 geleid tot een electorale
overwinning voor de populistische Vnión Civica Radical (Radicale
Burgerunie, VCR) die ondanks haar naam qua politieke kleur het best te
vergelijken was met het CDA. Ook de volgende twee verkiezingen won de
VCR en zo domineerde deze partij het politieke landschap van de jaren
twintig.
Op haar vijftiende besloot Eva Maria naar de grote stad te trekken om
haar droom na te jagen: een glanzende carrière als actrice. Ze vertrok in
haar eentje naar Buenos Aires. De eerste jaren moeten ongelofelijk moeilijk
zijn geweest voor het donkere plattelandsmeisje, net zoals voor de
duizenden descamisados (hemdlozen) die van het platteland naar de tad
trokken om daar hun geluk te beproeven. Zij vormden de onderklasse, het
industriële proletariaat, in een tijdperk waarin Argentinië de weer lag van
de Grote Depressie voelde en het democratische bestuur had moeten
plaatsmaken voor een door militairen en conservatieven geleid bewind.
Dat had in 1930 de macht gegrepen en zou die tien jaar lang niet uit
handen geven. Eva leed honger, kou en talloze vernederingen, maar wist
via rollen in radiohoorspelen, het equivalent van de hedendaagse soap, en
later ook rollen in ftlms een zekere mate van bekendheid te verwerven.
Het is deze periode die de grondstof vormde voor haar latere imago als
'slechte vrouw'. Het gerucht dat zij haar carrière via haar bed een impuls
gaf, is altijd hardnekkig blijven bestaan.
Perón-biograafJoseph Page kent weinig waarde toe aan deze geruchten,
maar feit is wel dat Eva een uitstekende netwerker bleek te zijn. 3 Zij
realiseerde zich dat de militairen een belangrijke, zo niet de belangrijkste
politieke kracht in Argentinië waren en zocht contact met invloedrijke
officieren. Zo leerde zij Juan Domingo Perón kennen, een ambitieuze en
charismatische kolonel, de rijzende ster binnen het liberaal georiënteerde
3
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militaire regime dat in 1943 de macht had gegrepen uit onvrede met de
electorale fraude van de conservatieve partij. De relatie met de twee keer zo
oude Perón legde Eva's acteercarrière geen windeieren en deed haar
daarnaast de eerste schreden op het politieke pad zetten.

First lady
Perón zocht zijn machtsbasis in een tot dan toe politiek onontgonnen
sector: die van de descamisados, de stedelijke industriële onderklasse. Een
belangrijk instrument daarvoor was het Secretariaat voor Welzijn en Werk,
een organisatie die de belangen behartigde van arbeiders en hen actief
steunde in hun strijd voor betere arbeidsvoorwaarden, zoals hoger loon,
meer vakantiedagen, pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
en huisvesting. Via het Secretariaat wist Perón een aantal vakbonden onder
controle te krijgen en hij stimuleerde de oprichting van nieuwe die aan
hem gelieerd waren. Eva werd de voorzitter van de vakbond van de
Argentijnse Uitzendassociatie, die het personeel van radiozenders
organiseerde. In oktober 1945 dreigde er echter een abrupt einde te komen
aan de ambities van het tweetal. Perón bekleedde inmiddels de positie van
staatssecretaris van werkgelegenheid, minister van defensie én vicepresident, maar zijn groeiende macht was een doorn in het oog van bepaalde
conservatieve facties binnen de strijdkrachten. Die vonden bovendien de
relatie tussen Perón en de actrice aanstootgevend en vermoedden dat Eva
achter de schermen (te) veel invloed op Perón uitoefende.
Het duo moest het veld ruimen. Eva raakte haar baan bij de radio kwijt
en Perón werd zelfs in hechtenis genomen. Maar de coupplegers hadden
zich verkeken op de massale steun die Perón genoot bij de stedelijke
arbeidersklasse. Er volgende een algemene staking op 17 oktober 1945 en
honderdduizenden arbeiders trokken naar het centrum van de stad,
vastbesloten niet weg te gaan voor hun leider weer in vrijheid was gesteld.
Peróns rivalen gaven uiteindelijk toe, uit angst dat de situatie in een massale
opstand zou escaleren. Vijf dagen later trouwden Perón en Evita. In
december 1946 volgden de eerlijkste presidentsverkiezingen uit de
Argentijnse geschiedenis tot dan toe, die Perón met een overtuigende
meerderheid won. Eva had een belangrijke rol gespeeld in de campagne:
zij gaf toespraken en bepaalde het mediabeleid. 4
4
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Het echtpaar Perón betrok het pre identiële paleis en Eva, 27 jaar oud,
eiste nadrukkelijk haar autoriteit als fint lady op. Dat was tot dan toe
ongehoord in de Argentijnse politiek; de president vrouw diende slechts
een ornament op de achtergrond te zijn. De elite en de middenklas e
reageerden geschokt: een radiosterretje van bedenkelijke komaf, met een
nog bedenkelijker reputatie, een actieve rol in de politiek? De descamisados
waren echter opgetogen, zij beschouwden Evita als één der hunnen en zij
symboliseerde de kracht van de arbeidersklasse. Voortvarend ging de jonge
presidentsvrouw te werk en zij concentreerde haar aandacht op drie
terreinen: de liefdadigheid, het femini me en de arbeidersbeweging. Hoewel
ze zelf geen officiële regeringspositie bekleedde, had zij een grote stem in
de benoemingen die Perón deed.
In Argentinië was het de gewoonte dat de presidentsvrouw het
voorzitterschap van de prestigieuze Sociedad de Beneficia bekleedde, de
belangrijk te liefdadigheidsorganisatie in het land, een project van
aristocratische vrouwen. Die dachten er niet aan om een omhooggevallen
platteJandsmeisje tot hun voorzitster te maken. Eva zette de Sociedad de
Beneficia buiten spel en lichtte de tichting Eva Perón op, die miljoenen
spendeerde om de levensomstandigheden van de arme klasse te verbeteren.
Ze gaf naaimachines weg, huizen, vakanties, fietsen, auto's en speelgoed,
regelde medische hulp, huizen en banen en arme meisjes konden bij haar
terecht voor hun huwelijksuitzet. Een belangrijk deel van haar activiteiten
richtte zij op kinderen. Zelf kon ze geen kinderen krijgen, maar ze werd de
'Spirituele moeder van alle Argentijnse kinderen'. Zo werkte zij aan haar
imago als 'Dame van de Hoop' en 'Vandaaldrager van de Armen; de steun
en toeverlaat van de rechtelozen. 5
In het kader van haar feministische overtuigingen richtte zij de Associatie voor Kiesrecht voor Vrouwen op, want stemmen was tot dan een
mannelijk voorrecht. [n 1947 verkregen de Argentijnse vrouwen kiesrecht.
Ook zette Eva op grass roots niveau feministische wijkcentra op die
vrouwen verenigden in de trijd voor hun burgerrechten. Overigens moe t
het femini me van de presidentsvrouw worden gezien in de context van
die tijd: Eva beschouwde vrouwen in de eerste plaats als moeders en echtgenoten wier verantwoordelijkheden lagen bij de verzorging van het gezin.
Haar feministische strijd was erop gerich t vrouwen te bevrijden van de
problemen die hen het uitoefenen van die verantwoordelijkheid
5
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bemoeilijkten. In 1949 richtte ze de vrouwenafdeling van de peronistische
partij op, waarvan zij de eerste voorzit ter werd.
Wat haar banden met de vakbeweging betreft: zij had grote invloed op
de overkoepelende nationale vakcentrale CGT (Confederación General
de Trabajo) en zorgde dat er steeds loyale mannen werden benoemd op
sleutelposities. Zij pre enteerde zich nadrukkelijk als voorvechtster van de
arbeiders - ze was immers zelf 'een werkend meisje uit de provincie'6 - en
zocht actief de rol van bemiddelaar bij arbeidsconflicten. Zij bezocht
fabrieken in het hele land en hield vlammende toespraken.

Martelares
Het ging Argentinië in de jaren 1946-1952 aanvankelijk niet bepaald slecht.
Peróns politieke programma kende als hoofdthema's sociale gerechtigheid
en economische onafhankelijkheid. Perón stond ondanks zijn aanvankelijk
revolutionair getinte vertoog geen revolutionaire veranderingen voor. Hij
was vóór alles een nationali t en een voorstander van rust en orde. De
welvaart van de arbeidersklasse zou worden gefundeerd op een groeiend
bruto nationaal product en niet op een ingrijpende herverdeling van de
be chikbare welvaart. De economische onafhankelijkheid van Argentinië
zou moeten worden bewerkstelligd door de strategie van de
importsubstitutie, die in de ontwikkeling van een dynamische nationale
industrie zou voorzien. Een dergelijke strategie vereiste wel een voortdurend overschot op de handelsbalans om de investeringen in bepaalde
kapitaalgoederen en grondstoffen te kunnen bekostigen. Bovendien lag
voortdurend het gevaar van inflatie op de loer, onder meer vanwege de
stijgende loonkosten die Peróns beleid teweegbrachten. Deze inherente
zwakheden zorgden weliswaar voor een conjuncturele groei, maar nooit
voor een structurele en de vooruitgang die werd geboekt werd vaak weer
tenietgedaan in periodes van crisis.
Een hoogtepunt van Eva's politieke carrière tijden de eerste regeerperiode van Perón was ongetwij feld haar 'Regenboogtournee', de reis naar
Europa die zij als vertegenwoordiger van de Argentijnse natie maakte,
zonder Perón. Zij bezocht onder meer Spanje, waar zij door Franco
uitermate hartelijk werd ontvangen, en Italië, waar zij een audiëntie kreeg
bij de paus, maar tot haar verdriet geen pauselijke onderscheiding. In andere
6
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landen, zoals Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, wachtte haar een
koeler onthaal en zelfs afkeuring. De Peróns hadden in het buitenland
geen goede reputatie, maar stonden bekend als sympathisanten van de
nazi's en fascisten. Bovendien werd het als onbehoorlijk beschouwd dat
een presidentsvrouw op eigen titel staatsbezoeken aflegde. Ook in
Argentinië zelf werd met argusogen gekeken hoe Eva zich de privileges van
de president aanmat, inclusief het ondertekenen van handelsverdragen.
Tijdens deze reis ook manifesteerden zich de eer te tekenen van haar
verslechterende gezondheid.
Eva bleek baarmoederhalskanker te hebben, maar weigerde zich
aanvankelijk te laten opereren. Toen de ingreep plaatsvond, wa het in feite
al te laat. Koppig bleef ze roofbouw plegen op haar lichaam en zette zich
onverminderd in voor de peronistische zaak, al doende een imago
cultiverend van martelares die zelfs haar gezondheid en haar leven zou
opofferen voor haar volk. In 1950 bereikte Evita het hoogtepunt van haar
macht. De verkiezingen stonden voor de deur en de vakcentrale CGT en de
vrouwenafdeling binnen de peronistische partij drongen aan op Eva's
nominatie als vice-presidentskandidaat. Dat riep echter hevig verzet op bij
de strijdkrachten en Perón, pragmatisch als altijd, zag dat hij meer te
verliezen dan te winnen had bij Eva's kandidatuur. Eva, die tot dan toe bij
iedere gelegenheid haar loyaliteit en devotie aan Perón uitdrukkelijk had
uitgesproken, legde zich bij zijn oordeel neer, al kostte het haar waarschijnlijk
heel veel moeite. Het voegde een nieuw element toe aan haar opofferingen
voor het belang van Perón en haar volk.
In de aanloop naar de verkiezingen ging Eva's gezondheid snel
bergafwaarts en ze moest haar publieke optredens tot een minimum
beperken. Haar 'autobiografie' en politieke testament, geschreven door een
ghostwriter, verscheen in 1951. Saillant detail was dat het boek in opdracht
van Perón gecensureerd werd en een passage over de noodzaak van een
vrouwelijke inbreng in de politiek sneuvelde. Dat jaar won Perón de
verkiezingen op overtuigende wijze. Bij zijn inauguratie in 1952 gafEvita
voor de laatste maal acte de présence, in de ceremoniële wagen overeind
gehouden door een speciale ijzeren constructie. De hele natie leefde mee
met haar laatste dagen en op 26 juli 1952 stierf Evita, 33 jaar oud.
Maar daarmee was het verhaal van Evita niet ten einde. Perón liet haar
lichaam balsemen en opbaren in het kantoor van de vakcentrale CGT,
waar honderdduizenden diepbedroefde Argentijnen afscheid van haar
namen. Het lichaam bleef daar totdat een militaire coup in 1955 een einde
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Eva Perón slaat haar man gade tenvijl hij de ccd aflegt voor zijn tweede termijn als president op 4 juni
1952. Eva overlijdt amper een maand later. Uit: David Rock, Argel1l;lln J516-1987. Frolll pnll;sll
Co!olliznl;olllo A/follsill (Berkeley en Los Angcles 1987) 367.

maakte aan Peróns bewind. De nieuwe machthebbers wisten zich geen
raad met het lichaam van de voormalige presidentsvrouw. Zelfs dood was
Evita's invloed niet te onderschatten. Zij symboliseerde het peronisme, ja,
het volk zelf en de nieuwe machthebbers durfden het lichaam niet te
vernietigen uit angst voor massaal protest. Maar het moest op één of andere
manier buiten het bereik en het gezicht van dat volk blijven en zo begon
een postume odyssee van Evita, waarvan het deels op feiten, deels op fictie
beruste Santa Evita van de Argentijnse schrijver Eloy Martinez 7 op
intrigerende wijze verhaalt. Na een zwerftocht van tientallen jaren over
twee continenten, vond het nog steeds in perfecte staat verkerende lichaam
van Evita uiteindelijk een definitieve rustplaats op het kerkhof La Recoleta
in Buenos Aires, temidden van andere illustere en vaak niet minder
controversiële figuren uit de Argentijnse geschiedenis.R

7
8

T. Eloy Martinez, Santa Evila, a Navel (New Vork 1997).
Evita is bijgezet in het relatief eenvoudige mausoleum van haar familie, de Duartes.
Perón ligt begraven op een ander kerkhofin Buenos Aires, La Chacarita, waar ook
de beroemde tangozanger Carlos Gardel zijn laatste rustplaats heeft.
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Katholieke moraal en machismo
Eva's politieke carrière was opmerkelijk, de in die tijd geldende genderideologiën 9 in aanmerIcing genomen. In Argentinië was de conservatieve
katholieke moraal allesoverheer end. Daarnaast was er een sterke invloed
van het machi mo.
In beide ideologieën, die elkaar gedeeltelijk overlappen, is de man
zonder meer de dominante factor. In het katholicisme is die verhouding
godgegeven, in het machi mo ligt er een sterke seksuele notie aan ten
grondslag. Daarbij gaat het om de seksualiteit van mannen én vrouwen.
De mannelijke superioriteit is gegrondvest op zijn vermogen tot penetratie,
hetgeen geassocieerd wordt met controle, activiteit en agre iviteit. lO De
man beve tigt zijn mannelijkheid door zijn eigen seksuele driften zo veel
mogelijk de ruimte te geven en tegelijkertijd de seksualiteit van de vrouwen
die aan hem gelieerd zijn, zoals moeders, zussen, echtgenoten en dochters,
onder controle te houden. Inde machista en katholieke ideologie zijn er in
feite twee representaties van 'goede' vrouwelijkheid: in de eerste plaats is
dat de moeder, de zichzelf opofferende, lijdende maar nimmer ver agende
moeder en als tweede de bovenal maagdelijke, be cheiden en terughoudende jonge vrouw. Beide representaties worden ge ymboliseerd door
Maria; de eerste door de 'moeder van de smarten' en de tweede door de
jonge uitverkoren Maria, maagd en onbevlekt ontvangen. ll Het huis is
hun domein, passiviteit hun belangrijkste kenmerk en deugd. Het
tegenbeeld van deze ideaJen is de 'gevallen vrouw' die haar (seksuele) eer te
grabbel heeft gegooid, een losbandig leven leidt en haar huis verwaarloost.
Haar eksuele activiteit staat in terk contrast met de passieve kuisheid van
de (goede vrouw'.
Vrouwen die zich buitenshuis begaven om te werken, bijvoorbeeld in
9

De term genderideologieën gebruik ik om aan te geven dat het om een ideologie
gaat, een ideaalbeeld van normen en waarden, maar dat de praktijk daarvan vaak
afwijkt. Het machismo is geen rolpatroon, maar een ideologie waaruit een bepaald
rolpatroon voortkomt. Machismo schrijft mannen (en vrouwen) bepaalde beelden
voor waaraan zij zouden moeten voldoen.
10 Zie o.a. M. Melhulls en K. St0len ed., Machos, Mistresses and Madonnas. Contesting
the Power of Lal in American Gender Imagery. Introduction (New York 1996).
11 De term die voor deze ideologie wel gebruikt wordt is Marianismo. Zie E. Stevens,
'Marianismo, The Other Face of Machismo in Latin America,' in: A. PescateUo
ed., Female and Male in Latin America, Essays (Pittsburgh 1973). De term is
echter nogal omstreden en daarom zal ik haar niet gebruiken.
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Eva Perón vergezeh haar man tijdens een autorit ter gelegenheid van zijn inzwering voor een tweede
termijn als president. Uit: Thomas E. Skidmore en Peter H .. l11ilh, Modem Lati" AII/erien (New Vork en
Oxford 2001) 65.

de vleesconserven fabrieken en textielindustrie van Buenos Aires, stelden
zich al snel bloot aan het label van 'slechte vrouw'. Toch waren er ook
vrouwenberoepen die respectabel werden geacht, zoals onderwijzeres en
verpleegster. Maar dat waren beroepen die vooral voorbehouden waren
aan de midden- en hogere klassen. Zo verkreeg de heersende genderideologie ook een klassendimen ie: het waren vooral de meisjes en vrouwen
uit de lage klassen die de onrespectabele arbeidsplaatsen bevolkten en een
los e moraal kregen toegeschreven. t2
Het is op het eerste gezicht niet moeilijk om Eva in dit stramien te
plaatsen. Als arm meisje van het platteland en bovendien een buitenechtelijk kind, was haar reputatie al vroegtijdig besmet. Zij ging alleen naar
de stad en streefde bovendien een carrière na die in de ogen van de
respectabele maatschappij niet veel beter was dan die van prostituee: actrice.
12 D. Barrancos,'Mora! sexual, sexualidad y mujeres trabajadoras en el periodo de
entreguerras', in: F. Devoto en M. Madero ed., Historia de la vida privada en la
Argentina (Madrid 1999).
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u was dat nog een beroep dat tenminste met vrouwelijkheid, zij het de
on respectabele vorm daarvan, verbonden was. In die zin waren Eva's
politieke ambities in feite nóg aanstootgevender. Macht, en al helemaal
politieke macht, was het domein van mannen. Vrouwen konden in deze
arena hoogstens al ornament fungeren, maar nooit als actieve kracht op
de voorgrond. iet dat Eva haar ornamentele functie helemaal negeerde,
ze cultiveerde het imago van jonge, knappe en uiterst elegante first lady
zorgvuldig. Maar ondanks de haute couture jurken, de juwelen en de
aangeleerde etiquette stootte Eva voortdurend op de afkeurende en
denigrerende houding van de hogere middenklasse en elite, de conservatieve
facties binnen de trijdkrachten en de kerkhiërarchie die haar als het
ordinaire, volkse vrouwtje van bedenkelijk allooi bleven zien, dat haar
afkomst nooit had kunnen verloochenen en die Perón in haar (erotische)
netten had verstrikt.
Eva wilde echter een hoofdrol spelen en geen decorstuk zijn. Die
hoofdrol vond zij op het toneel dat het peronisme voor haar schiep: zij
verpersonifieerde de volksklasse, haar strijd en uiteindelijke triomf. In
plaats van haar afkomst te verloochenen, verhief zij die tot haar hoogste
kwaliteit, en maakte van descamisado een eretitel. Voor de hogere klassen
mocht zij dan het prototype van de slechte vrouw zijn, voor de
arbeidersklasse was zij een quasi-sacrale moeder, die voor haar kinderen
zorgde en de brug vormde tussen de omnipotente, goedwillende maar
enigszins afstandelijke vader en zijn kinderen. Zij kende het lijden van
haar kinderen uit eigen ervaring en offerde haar gezondheid en zelfs haar
leven op aan hun welzijn, zo was het beeld dat binnen het peronisme werd
gecultiveerd. Eva maakte niet alleen gebruik van 'moederlijke' beelden,
maar wist ook aanspraak te maken op het 'maagdelijke: Zij hield een tenger,
'maagdelijk' figuurtje in stand dat geassocieerd kon worden met fysieke en
spirituele puurheid. De relatie tussen Eva en Perón werd - niet in de laatste
plaats door Eva zelf - als aseksueel voorge teld en was altijd kinderloos
gebleven. In ieder geval in de laatste jaren van Eva's leven sliepen de twee
gescheiden vanwege haar ziekte. 13
Een derde domein van vrouwelijkheid waarop Eva zich heeft bewogen
en dat beperkte raakvlakken heeft met de heersende Argentijnse
genderideologie, is dat van de 'amazone' of revolutionaire. De amazones
symboliseren de radicale inversie van mannen- en vrouwenrollen:
13 Zie Taylor, Evita Perón, 90-1.
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agressiviteit, dominantie en geweld zijn het domein van vrouwen geworden,
terwijl mannen de ondergeschikte zorgtaken op zich nemen. In dit betoog
refereer ik met het beeld van de amazone niet zozeer aan een radicale
inversie van mannen- en vrouwenrollen, maar aan een op het eerste gezicht
radicale doorbreking van de traditionele passiviteit, niet op het gebied van
seksualiteit, maar op het domein van agressiviteit en geweld. Een goed
voorbeeld hiervan is Jeanne d'Arc, die als 'maagd van Orleans' de wapenen
opnam tegen de Engelse bezetter.
In haar talloze toespraken nam Eva de extremistische standpunten in
die Perón, met zijn militair-strategische oriëntatie en zijn streven om met
zeer uiteenlopen sectoren van de samenleving een alliantie aan te gaan,
niet kon en wilde uiten. Volgens Evita-biografe Taylor l4 sprak vooral de
radicale en provocerende Eva de links-radicale stroming binnen de
peronistische beweging aan: zij deed dingen die niemand anders durfde.
Ze trok zich niets aan van regels, brak met tradities en negeerde protocol.
Zij zag de strijd van de massa's in termen van onderdrukten versus
onderdrukkers, de descamisados tegen de oligarchie. Eva's revolutie was
een nationalistische en anti-imperialistische, geen marxistische. Dat sloot
aan bij het gedachtengoed van de radicale stromingen in het peronisme.
Eva vertegenwoordigde het zuivere ideologische, antibureaucratische aspect
van het peronisme en niet een radicale breuk met het vrouwelijk ideaal.
Gaandeweg werden haar toespraken steeds extremer en gewelddadiger van
toon. Portretten van Eva als revolutionaire, verbeeldden haar met de kin
vooruitgestoken, vlammende ogen, de vuist opgeheven en de mond geopend
in een uitroep. Zij was het die de aanzet gaf tot het oprichten en bewapenen
van een arbeidersmilitie, een stap die Perón nooit heeft willen nemen.

Hart en brein
Evita slaagde erin een bij uitstek mannelijk domein te betreden en de
paradox is dat zij dat slechts kon doen als vrouw, door te appelleren aan en
te manipuleren met de beelden die binnen de heersende genderideologie
voorhanden waren. Zij maakte van haar 'zwakheid' haar kracht, want haar
niche in de politiek lagjuist op het gebied van het vrouwelijke. Tijdgenoten
en biografen karakteriseren haar inbreng dan ook in termen van
emotionaliteit, intuïtie, grilligheid en spiritualiteit. Eva vertegenwoordigde
14 TayJor, Evita Peról1, 127-44.
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Leferink
het hart, waar Perón het brein was, zij had de ideologische inbreng, hij de
strategische" .
Ik ben ervan overtuigd dat zij een onafhankelijke politieke kracht en
een serieuze rivaal voor Perón had kunnen zijn indien zij dat gewild had.
Waarschijnlijk is dat één van de redenen geweest dat Perón haar als running
mate en vice-president weigerde bij de verkiezingen van 1951, en wellicht
ook een reden waarom zij nooit een officiële positie in de regering bekleedde.
Met het institutionaliseren van haar macht en chari ma zou Perón een
formidabel politiek instrument hebben verloren: het intermediair tussen
hem en de volk klassen. Juist de emotionele, intuïtieve, impul ieve,
radicale, uitdagende'vrouwelijke' inbreng van Evita,die een contra t vormde
met ge"institutionaliseerde macht, gelegitimeerde autoriteit en rationeel
leider chap - attributen van de mannelijke macht - verleende Peróns
populisme een tot dan toe ongekende dimensie. '6
Eva zelf echter zag zich nooit als rivaal, zelfs niet als gelijkwaardige
politieke partner van Perón. Haar raison d'être was Perón en zij stelde zich
volledig ten dienste van Perón en het peronisme. Juist daarom kon haar
echtgenoot haar de ruimte geven zich op politiek terrein te ontplooien en
er eigen politieke projecten op na te houden. Eva formuleerde haar politieke
essentie als volgt:
'He, knowing weil wat he wanted to do; I, onJy feeling it; he, with the inteUigence;
1, with the heart; he, prepared for the struggle; I, ready for everything without
knowing anything; he cultured and I simpie; he, enormous, and I, tiny; he,
the master and 1, the tudent. He, the figure and I, the shadow... He, sure of
himself and I, sure only ofhim.'17
Samenvattend kunnen we stellen dat Eva wist door te dringen op een tot
dan toe exclu ief mannelijk terrein: politieke macht waarbij ze verschillende archetypische vrouwbeelden opriep en manipuleerde. De tegenstanders
van Perón verwezen vooraJ naar haar afkomst en benadrukten het negatieve
in haar: haar volkse, dubieuze afkomst en haar gebrek aan kuisheid en
passiviteit. Voor deze sectoren vertegenwoordigde Eva vóór alles de slechte
vrouw, de slet. Eva en haar medestanders daarentegen benadrukten haar
kwaliteiten als goede vrouw; een moeder vol zorg voor haar 'kinderen',
loyaal aan haar man en leider, zichzelf opofferend en wegcijferend tot het
l5 Taylor, Evila Perón, 133.
16 Zie Taylor, Evita Perón, 127.
17 Geciteerd uit Tayior, Evita Perón, 91.
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Evita Perrón: Madonna, Slet, Amazone

Volksmenigten rouwen 0111 de dood van Eva Per6n.
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einde toe. Haar eenvoudige afkomst was voor de arbeiders geen
diskwalificatie, maar een teken van distinctie en identificatie. Eva
vertegenwoordigde hun lijden, strijd en triomf. Als 'Dame van de hoop'
verkreeg zij bijna de status van heilige, een door lijden gelouterde madonna,
hetgeen nog versterkt werd dood haar 'marteldood'. Ook de antiperonistische
krachten die in 1955 de macht grepen, bleken niet ongevoelig voor de
symboliek en macht die zelfs nog van een dode Eva uitging, getuige het feit
dat zij het gebalsemde lichaam niet durfden te vernietigen. De radicale,
linkse elementen binnen de peronistische beweging zagen Eva tenslotte
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als revolutionaire strijdster die stond voor de ideologische zuiverheid van
de peronistische 'revolutie'. Haar onorthodoxe, tegendraadse, emotionele
en intuïtieve gedrag gaf haar een ideologische bewegingsvrijheid die de
rationele, strategische leider Perón zich niet kon en wilde permitteren.
Toch was haar revolutionaire imago geen radicale breuk met vrouwelijkheid
als men het beeld van de amazone als vrouwelijk archetype in aanmerking
neemt. Nooit voerde zij dit beeld tot het uiterste, want zij benadrukte steeds
haar politieke dienstbaarheid aan Perón.
Eva's positie was uniek in de Argentijnse geschiedenis. Geen vrouw
heeft tot nu toe haar positie geëvenaard. Hoewel ze geenszins brak met
vrouwelijke idealen, integendeel, plaveide ze de weg voor vrouwelijke
inbreng in de poJjtiek, zoals Perón de onderkJasse een plaats op het politieke
toneel verschafte. Vandaag de dag zijn vrouwen in de politiek een
geaccepteerd verschijnsel in Argentinië. Eva is zelf een soort 'archetype'
geworden en verschillende vrouwen, zoals de echtgenote van de huidige
president Eduardo Duhalde, werken hard aan een 'Evita'-imago, waarbij ze
vooral refereren aan het assistentialistische aspect l8 van Evita's politieke
praktijken. In termen van geïnstitutionaliseerde macht mogen deze
vrouwen misschien machtiger zijn dan Eva, maar Eva was een unieke
grootheid die geen mens onberoerd liet. Welke andere Argentijnse politica
inspireerde ooit tot een wereldberoemde musical?

18 Assistentialisme verwijst naar een vorm van politiek bedrijven waarbij de voorzieningen in de maatschappij, waarop iedere burger recht heeft, niet als recht maar als
persoonlijke gunst worden verleend. Het gaat in feite om 'pleisters plakken'. In
plaats van een structureel en democratische gecontroleerd beleid te voeren om de
oorzaak van de problemen van de onderste lagen van de bevolking aan te pakken,
worden er allerlei noodprogramma's in het leven geroepen, die slechts een korte
termijnoplossing bieden, bv. het uitdelen van voedselpakketten. Assistentialistische
politiek heeft een sterk cliëntelistisch karakter, waarbij de 'clienten' (armen in dit
geval) via dit assistentialisme afhankelijk worden van politici. Gunsten worden
geruild voor politieke loyaliteit. Dat is een belangrijk kenmerk van de peronistische
politiek, toen en nu.
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