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Samenvatting

Worstelen met het verleden. De mensenrechtenbeweging en de strijd om 
de herinnering van het dictatoriale verleden in Argentinië (1983-2006).

De militaire dictatuur die van 1976 tot 1983 Argentinië in zijn greep hield, blijft de 
gemoederen bezighouden in dat land. Pogingen van de regering om het onderwerp af 
te sluiten blijven op sterke tegenstand stuiten van mensenrechtenactivisten, journalisten, 
intellectuelen en kunstenaars. Tot op heden is het hen gelukt om het verleden op de publieke 
agenda te houden. Dit proefschrift is een studie van de Argentijnse mensenrechtenbeweging 
en haar strijd voor de waarheid, gerechtigheid en herinnering zoals deze gevoerd werd in de 
jaren van 1983 tot 2006. Een historische analyse van deze strijd en de dilemma’s die daarmee 
gepaard gingen, moest inzicht verschaffen in de manier waarop Argentinië betekenis 
probeerde te geven aan de periode van de militaire dictatuur. De analytische hamvraag is: 
hoe heeft de strijd van de Argentijnse mensenrechtenbeweging voor waarheid, gerechtigheid 
en herinnering zich in de loop der tijd ontwikkeld in een dynamische wisselwerking met 
haar sociale en politieke omgeving? De studie is opgezet rondom twee onderzoeksgebieden. 
Het eerste is de analyse van de actoren die erin slaagden om het verleden op de politieke 
agenda te houden, de ‘agenten’ van het collectieve geheugen: wie zijn zij, wat drijft hen, wat 
is hun doel en hun strategie, wat is hun politieke programma? De tweede onderzoekt de 
wisselwerking tussen deze ‘agenten’ van het collectieve geheugen en hun politieke en sociale 
omgeving, hoe ze erdoor werden beïnvloed, maar ook hoe het hen lukte om die omgeving te 
veranderen.

De onderzoeksmethode combineert een historisch met een antropologisch perspectief. 
Het biedt niet alleen een breed historisch verslag van de ontwikkelingen die zich 
hebben voorgedaan sinds het begin van de jaren tachtig van de 20e eeuw, maar ook meer 
gedetailleerde case studies om de microdynamica van de mensenrechtenbeweging en haar 
wisselwerking met de sociale en politieke omgeving te analyseren. De onderzochte periode 
begint met de overgang naar de democratie in 1983, en loopt tot het einde van 2006. Het 
zwaartepunt ligt op de periode van 1996 tot 2006, waarop ook de case studies betrekking 
hebben. Vanaf de tweede helft van de jaren negentig van de 20e eeuw kwam het onderwerp 
van het recente verleden steeds meer in de publieke aandacht en die belangstelling is 
sindsdien alleen maar gegroeid. Geografisch concentreert het onderzoek zich op de 
hoofdstad Buenos Aires, het politieke, economische en demografische hart van het land.

Analytisch gezien put het onderzoek uit verschillende inzichten. Door 
toepassing van theorieën en ideeën uit de literatuur over transitionele justitie en de 
democratiseringsliteratuur wordt de Argentijnse ervaring in een wijdere context geplaatst en 
wordt duidelijk met wat voor institutionele en politieke beperkingen een maatschappij heeft 
te kampen als nasleep van een terreurregime. Het bijzondere aan de Argentijnse ervaring is 
de volharding en de creativiteit van de Argentijnse mensenrechtenbeweging. De literatuur 
over de collectieve herinnering verschafte nuttige inzichten voor het ontrafelen van de 
sociale en politieke processen die lezingen van de geschiedenis doen ontstaan en veranderen. 
Heel pertinent is het theoretische inzicht dat de soms heftige meningsverschillen over de 
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juiste interpretatie van het verleden politiek geladen zijn; dit geldt des te meer als het om 
pijnlijke historische episoden gaat. Bovendien beïnvloedt het heden voortdurend de wijze 
waarop mensen het verleden begrijpen en interpreteren. De onderhavige studie bevestigt 
deze theoretische inzichten. Door de lens van de sociale beweging wordt de opkomst en de 
groei van allerlei initiatieven en pressiegroepen voor waarheid, gerechtigheid en herinnering 
bekeken. De toepassing van dit perspectief maakte het tevens mogelijk de rol van de 
mensenrechtenbeweging in de openbare discussie over het recente verleden te analyseren.

In het eerste hoofdstuk wordt het methodologische en theoretische kader van het 
boek uiteengezet. In de daaropvolgende hoofdstukken wordt het kernthema van het boek 
chronologisch en thematisch uitgebouwd. In hoofdstuk twee wordt de overgang naar 
democratie in 1983 besproken en het officiële beleid ten aanzien van de mensenrechten-
schendingen door de militaire dictatuur dat de toen net gekozen nieuwe regering invoerde. 
Het toont aan hoe de mensenrechtenbeweging die opkwam tijdens de militaire dictatuur 
een belangrijke politieke en maatschappelijke actor werd in de overgangsfase naar de 
democratie. Zo slaagde zij erin de grote lijnen van het beleid ten aanzien van het ter 
verantwoording roepen voor misdaden begaan tijdens de militaire dictatuur te bepalen. De 
wijze waarop er met de erfenis van mensenrechtenschendingen moest worden omgegaan 
werd een van de kernvraagstukken in de overgangsperiode. Het was Raúl Alfonsín, die als 
kandidaat-president beloofde om de waarheid boven tafel te krijgen over de verdwijningen 
en om de daders te vervolgen, die de verkiezingen won in 1983. Zodra hij zijn ambt betrok 
stelde Alfonsín een waarheidscommissie in en kondigde hij een verordening af om drie van 
de vier militaire junta’s te vervolgen die onder de dictatuur hadden gediend. Tegelijkertijd 
bouwde hij een serie voorwaarden in om het aantal gerechtelijke processen te beperken en te 
voorkomen dat het leger in zijn geheel, als instelling, zou worden veroordeeld.

Op de instelling van de waarheidscommissie en de berechting van de junta’s werd de 
Argentijnse democratie gegrondvest. Het rapport van de waarheidscommissie wees uit dat 
de schendingen van de mensenrechten begaan tijdens het militaire regime systematisch 
waren gepland binnen de hoogste rangen van de strijdkrachten. Het strafproces tegen de 
junta’s bevestigde de bevindingen van het rapport. De versie van de militairen werd nietig 
verklaard en de versie van de slachtoffers werd juist gelegitimeerd. Maar deze commissie en 
de gerechtelijke vervolging werden ook op een andere manier cruciaal. Ze functioneerden 
op basis van een interpretatie van het verleden die beantwoordde aan de behoeften van 
de Argentijnse maatschappij van dat moment: de zogenaamde ‘theorie van de twee 
duivels’. Deze zag de militaire dictatuur als het resultaat van een confrontatie tussen de 
guerrillaorganisaties en de strijdkrachten. Beiden droegen volgens deze uitleg evenveel 
verantwoordelijkheid voor het geweld dat deze periode tekende. En de burgermaatschappij 
zat gevangen tussen deze twee vuren en was zo slachtoffer geworden van het geweld dat 
beide duivels hadden ontketend. Deze theorie werd onder Alfonsín de officiële versie en 
bepaalde in de daaropvolgende jaren de teneur van het debat. Mede hierdoor bleef de rol 
van de burgerbevolking in de komst van de militaire dictatuur vrijwel onbesproken. Deze 
interpretatie van het recente verleden liet geen ruimte voor de analyse van de politieke 
oorzaken van de onderdrukking.

Deze a-politieke interpretatie werd vanaf medio jaren negentig van de 20e eeuw en daarna 
steeds meer betwist. Na de berechting van de militaire top keerde Alfonsín terug naar zijn 
oorspronkelijke idee om het aantal strafprocessen te beperken. Hij stond ook steeds meer 
onder druk van de strijdkrachten die een paar maal in opstand kwamen uit protest tegen 
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de rechtsvervolgingen. Daarop werden in 1986 en 1987 twee wetten aangenomen die de in 
het verleden gepleegde misdaden tijdens de militaire dictatuur van strafrechtelijke vervolging 
uitsloten. De tot wet verheven straffeloosheid werd nog versterkt toen de Peronist Carlos 
Menem het presidentschap in 1989 overnam in een klimaat van economische crisis en 
hyperinflatie. Een van zijn eerste maatregelen betrof de verordening van twee presidentiële 
pardons, waaronder een gratieverlening aan de juntaleiders die waren veroordeeld in 1985. De 
maatregelen waren het teken dat de staat zich wenste te distantiëren van de discussie over het 
recente verleden. Daarmee werd een periode van publieke stilte ingeluid ten aanzien van het 
tijdperk van de militaire dictatuur. Dit stilzwijgen duurde tot medio jaren negentig van de 20e 
eeuw.

Deze ontwikkelingen worden in hoofdstuk drie besproken. Daarbij wordt vooral aandacht 
geschonken aan de jaren negentig. Het hoofdstuk beschrijft hoe de staat steeds verder 
ging in het formeel vastleggen van de onstrafbaarheid voor de misdaden van de dictatuur 
en hoe het recente verleden weer de kop opstak in het openbare leven vanaf medio jaren 
negentig. Ook de ontwikkelingen die tot deze hernieuwde belangstelling leidden komen 
aan bod. Tevens zien we hoe de mensenrechtenbeweging een periode van isolement wist 
te doorbreken en haar kracht hervond als actor in de oppositie. Ze begon nu de nadruk 
te leggen op de doorwerking van de mensenrechtenschendingen uit het verleden op 
het heden en hoe het ongestraft blijven van deze misdaden het verleden met het heden 
verbond. Zo slaagde de beweging erin om haar eisen te herformuleren en aan te passen aan 
het veranderde politiek-maatschappelijke klimaat. De beweging combineerde een aantal 
strategieën. Met gerechtelijke stappen trachtte ze de staat te dwingen verantwoordelijkheid 
te nemen voor de misdaden gepleegd onder het militaire regime en zij zocht naar mazen in 
de wet die rechtsvervolging mogelijk maakten. Tegelijkertijd probeerde ze door middel van 
campagnes en alternatieve vormen van protest (zoals protestacties bij de daders op de stoep) 
de publieke opinie te beïnvloeden en de gewone burgers bewust te maken van dit gebrek aan 
gerechtigheid. In deze context drong de constructie van een collectieve herinnering zich op 
als een apart programma. Het herinneren op zich werd gezien als een manier om ontkenning 
en straffeloosheid tegen te gaan en om zo’n situatie in de toekomst te voorkomen.

Vanaf de tweede helft van de jaren negentig kreeg de mensenrechtenbeweging steeds meer 
maatschappelijke steun voor haar eisen. Deze steun kwam tot uitdrukking in de groeiende 
deelname van nieuwe actoren in de strijd om waarheid, gerechtigheid en herinnering, zoals 
studenten, buurtcommissies en voormalige leden van de revolutionaire bewegingen uit de 
jaren zeventig. De deelname van deze actoren bracht nieuwe vormen van herdenking van 
het recente verleden met hernieuwde discussie over de feitelijke toedracht en hoe dit alles 
moest worden herdacht. Dit debat werd op zijn beurt sterk beïnvloed door de institutionele, 
politieke en economische crisis van 2001-2002. Hoofdstuk vier en vijf bevatten een analyse 
van de groeiende veelstemmigheid van het debat als gevolg van de deelname van deze nieuwe 
actoren.

In hoofdstuk vier wordt de decentralisatie van herdenkingsinitiatieven in Buenos Aires 
besproken. Er komen allerlei initiatieven in verschillende wijken. Overal in de stad werden nu 
plekken gemarkeerd en gedenktekens aangebracht. Diverse initiatieven werden ondernomen 
om gebouwen en locaties te verkrijgen die tijdens de militaire dictatuur als geheime 
detentiecentra gediend hadden. Deze zouden dan als herdenkingscentra kunnen worden 
ingericht. Het hoofdstuk bevat een case studie van de strijd om het voormalige geheime 
detentiecentrum El Olimpo tot herdenkingscentrum te maken. Dit gebouw bevindt zich in 
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het hart van een stadswijk in Buenos Aires en in de jaren negentig was het in gebruik door 
de Federale Politie. Vanaf het midden van de jaren negentig voerden lokale wijkorganisaties 
in samenwerking met mensenrechtenorganisaties, overlevenden van El Olimpo en familie 
van slachtoffers actie om dit gebouw. Ze oefenden druk uit op de plaatselijke overheid om 
de politie elders onder te brengen en het gebouw tot een herdenkingscentrum om te dopen. 
Opmerkelijk was in dit geval de betrokkenheid van de wijkorganisaties, een aanwijzing dat 
het maatschappelijke draagvlak van de eis voor waarheid, gerechtigheid en herinnering 
groeiende was. Dit vergrootte echter ook het potentieel voor interne conflicten over 
inhoud en vorm van die herdenking. Toen de staat onder het presidentschap van Kirchner 
de verhuizing van de politie goedkeurde en het gebouw tot herdenkingscentrum bestemde, 
bracht dit een compleet nieuwe dynamiek t.a.v dit project teweeg. De groep werd een steeds 
bonter gezelschap van actoren toen ook de mensenrechtenorganisaties, overlevenden van El 
Olimpo en zelfs de lokale overheid van Buenos Aires zich actiever gingen bemoeien met het 
project. Er ontstonden ernstige geschillen over de rol van de staat in het project, over wat 
voor soort nagedachtenis er eigenlijk moest worden gepresenteerd in El Olimpo en hoe, en 
wie er eigenlijk het recht had over zulke zaken te beslissen.

In hoofdstuk vijf zijn de schijnwerpers gericht op het debat dat medio jaren negentig 
ontstond over het sociale en politieke protest in de jaren zeventig, en in het bijzonder over 
de revolutionaire beweging. Dat de revolutionaire beweging nu ook ter sprake kwam was 
een rechtstreeks gevolg van de deelname van voormalige leden van de politiek-militaire 
organisaties aan de openbare discussie, na vele jaren van stilzwijgen. Hun persoonlijke 
trauma’s en de algemene publieke veroordeling van de revolutionaire beweging had de 
voormalige activisten er tot dan toe van weerhouden over hun ervaringen te spreken. Het 
bespreekbaar maken van de revolutionaire ervaring leidde tot een stroom van publicaties in 
de tweede helft van de negentiger jaren, vooral in het genre getuigenissen. Veel van deze 
publicaties en documentaires hadden expliciet ten doel de theorie van de twee duivels 
te ontzenuwen. Ze wilden aantonen dat de revolutionaire beweging in de jaren zeventig 
helemaal geen ‘duivel’ was geweest, maar juist een idealistische jeugd had aangetrokken die 
opkwam voor sociale gerechtigheid. De kritiek op deze pogingen was dat ze de revolutionaire 
beweging zouden idealiseren met verwaarlozing van de gevoeligere onderwerpen, en 
deze kritiek leidde op haar beurt tot een discussie over de wijze waarop de revolutionaire 
beweging van de jaren zeventig zou moeten worden geëvalueerd, een discussie die nog 
steeds niet gesloten is. Maar in tegenstelling tot de jaren tachtig wordt het onderwerp nu 
openlijk besproken en de historische interpretatie van deze beweging heeft veel aan diepgang 
gewonnen nu de politieke herinnering van de voormalige militanten erin is opgenomen.

Een belangrijke ontwikkeling die bijdroeg aan deze nieuwe ruimte die de revolutionaire 
beweging van de jaren zeventig niet alleen bespreekbaar maakte maar zelfs eervol, was 
de verkiezing in mei 2003 van een president die zelf in die tijd een politiek linkse activist 
was geweest. De Peronist Néstor Kirchner was de eerste president die werd gekozen na de 
politieke, institutionele en economische crisis van 2001-2002. Onder zijn presidentschap werd 
een proces van institutionalisering van de eisen voor waarheid, gerechtigheid en herinnering 
in beweging gezet. Kirchner voerde campagne op een agenda die brak met het neoliberale 
beleid van de jaren negentig, gekenmerkt door corruptie en straffeloosheid. Een essentieel 
onderdeel van zijn agenda voor morele en politieke omslag was een verandering in de aanpak 
van de misdaden van de militaire dictatuur. In plaats van verzoening en straffeloosheid, koos 
hij voor waarheid en gerechtigheid. Zodra hij aan de macht kwam, gaf Kirchner gehoor aan 
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de lange termijneisen van de mensenrechtenbeweging en voerde een aantal maatregelen 
door. De wetten op uitsluiting van vervolging voor de misdaden van de militaire dictatuur 
werden ongedaan gemaakt, hetgeen leidde tot heropening van de processen tegen de daders 
van mensenrechtenschendingen. Ook gaf hij opdracht tot de inrichting van een ‘Ruimte ter 
herdenking en bevordering van de mensenrechten’ in de Escuela de Mecánica de la Armada 
(ESMA), een van de grootste detentie- en martelcentra tijdens de militaire dictatuur.

In hoofdstuk zes en zeven worden de gevolgen geanalyseerd die de strijd voor 
waarheid, gerechtigheid en herinnering ondervindt wanneer de regering de taal van 
de mensenrechtenbeweging overneemt en begint bezigen. Hoofdstuk zes beschrijft 
hoe dit nieuwe politieke klimaat zowel de strategieën als de interne dynamiek van de 
mensenrechtenbeweging beïnvloedde. Kirchner’s beleid ten aanzien van het recente 
verleden was een rechtstreeks antwoord op de eisen van de mensenrechtenbeweging en 
kan beschouwd worden als een teken van hun succes. Tegelijkertijd bleek de komst van een 
sympathiserende regering een hele uitdaging voor organisaties die eraan gewend waren 
oppositie te voeren. In hoofdstuk zes wordt aangetoond hoe verschillend de diverse actoren 
in de beweging dachten over de regering van Kirchner en dientengevolge verschillende 
strategieën ontwikkelden voor de nieuwe politieke omgeving zoals elk die zag. Terwijl 
de meerderheid van de mensenrechtenorganisaties de nieuwe regering als een positieve 
ontwikkeling zag die nieuwe kansen bood en tot op een bepaald niveau samenwerking met 
haar accepteerde, koos een kleine maar luidruchtige groep ervoor om in de oppositie te 
blijven. Aan dit verschil in benadering lagen ideologische verschillen ten grondslag over hoe 
de staat moest worden vormgegeven in een democratische context en wat de relatie tussen 
de staat en het maatschappelijk middenveld moest zijn in een democratie. Deze diepgaande 
meningsverschillen binnen de beweging leidden echter tot versnippering die de beweging 
aanzienlijk verzwakte.

In hoofdstuk zeven wordt de invloed van twee belangrijke ontwikkelingen van de 
laatste jaren in de strijd om de juiste herinnering geanalyseerd: de staat die een proactieve 
rol speelt in de constructie van de herinnering en een steeds bontere mengelmoes van 
stemmen in het debat. Het hoofdstuk behandelt de ESMA kwestie en hoe de debatten 
zich ontsponnen die vanaf 2004 gevoerd werden over vorm en inhoud van de nieuwe 
‘Ruimte ter herinnering aan en bevordering van de mensenrechten’. De ESMA kwestie was 
uitermate geschikt om de uitdagingen en dilemma’s die deze context van staatsbemoeienis 
en groeiende verscheidenheid aan actoren opriep te bespreken. Het gebouw bevindt zich in 
de stad Buenos Aires, maar door de betrokkenheid van nationale overheidsinstanties werd 
het een van de centrale arena’s waarin nationale debatten over de collectieve herinnering 
tot uitdrukking kwamen. Daarnaast trok het project een grote verscheidenheid van actoren 
aan, met name academici en andere individuele personen die uit hoofde van hun beroep 
geïnteresseerd waren in vorm en zingeving van de collectieve herinnering. De actoren bleken 
hierover aanzienlijk van mening te verschillen en dus ook over wat de functie en inhoud 
van het toekomstige herdenkingsmuseum zou moeten zijn. Centraal in deze debatten 
stond de vraag hoe algemeen of juist specifiek de boodschap van het toekomstige museum 
moest zijn. Een scheidingslijn ontstond grofweg tussen herdenkingsexperts die een meer 
algemene boodschap voorstonden waarmee een groot publiek zich kon identificeren en 
mensenrechtenorganisaties en slachtoffers van de dictatuur die deze veelduidigheid wilden 
inperken. Dit verschil van visie leidde tot disputen over de vraag wie er moreel en politiek het 
recht had om over het verleden te praten, vergelijkbaar met de disputen rond het El Olimpo 

proefschrift-Drunen.indd   335 27-04-10   09:27



| 336 |

project. Er werden ook grenzen aan het debat gesteld omdat er stemmen hoorbaar werden 
die het staatsterrorisme probeerden te rechtvaardigen.

Het laatste hoofdstuk geeft enkele antwoorden op vragen die zijn gesteld in de inleiding. 
De conclusie van het onderzoek luidt dat de mensenrechtenbeweging een cruciale rol heeft 
gespeeld in de inhoud en vormgeving van de herdenking van het recente verleden. Ook 
beïnvloedde ze de wijze waarop op institutioneel en politiek niveau met het verleden wordt 
omgegaan. Het succes van de mensenrechtenbeweging was te danken aan haar vermogen 
politieke kansen te grijpen en zelf te scheppen. Tegelijkertijd geven de verschillende actoren 
die betrokken waren bij de strijd om waarheid, gerechtigheid en herinnering blijk van een 
grote verscheidenheid. Hun strategieën, visie op verandering en interpretatie van het recente 
verleden verschilden aanzienlijk. Hierdoor werd de strijd om de collectieve herinnering in 
Argentinië een extreem gevoelig proces dat zelfs tot conflicten leidde. Zo ontstonden er 
conflicten over inhoud en vormgeving van de collectieve herinnering, de rol van de staat in 
dit proces en de vraag wie moreel en politiek het recht heeft om hierover te beslissen. In 
die zin onderschrijft de Argentijnse casus het theoretische inzicht dat in de inleiding van 
het boek is uiteengezet: collectieve herinnering is een uiterst politieke onderneming, waarin 
verschillende sociale en politieke groepen met elkaar wedijveren om hun visie op het verleden 
als de juiste collectieve visie op te leggen. Deze politieke strijd kan niet worden versimpeld 
tot een eenvoudig conflict tussen hen die willen ‘vergeten’ en degenen die willen ‘herdenken’, 
aangezien verhitte debatten zich net zo goed voordoen tussen diegenen die strijden voor een 
vergelijkbaar doel.

Het hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal lessen ter vergelijking. Ten eerste 
vestigt de studie de aandacht erop hoe groot de interne heterogeniteit van collectieve 
projecten en sociale bewegingen is en hoe belangrijk voor de analyse. In het geval van de 
mensenrechtenbeweging wordt duidelijk dat er veel verschillende standpunten mogelijk 
zijn onder deelnemers die een vergelijkbaar eisenpakket presenteren, en dat deze verschillen 
invloed uitoefenen op de aard van de relatie van een beweging of groep met andere politieke 
actoren. Ten tweede benadrukt het onderzoek nogmaals hoe belangrijk het is om rekening 
te houden met individuele en collectieve identiteit om te kunnen begrijpen hoe en waarom 
mensen bepaalde politieke keuzen maken. Ervaringen uit het verleden bepalen in grote mate 
hoe mensen hun allianties kiezen, hoe ze het verleden interpreteren en wat voor strategie ze 
kiezen om sociale en politieke verandering te bewerkstelligen. Uit het onderzoek blijkt ook 
duidelijk dat het politieke kader een grote rol speelt in de wijze waarop de collectieve actie 
en herinneringsprocessen zich ontwikkelen. In Argentinië was de strijd voor de collectieve 
herinnering van het recente verleden het gevolg van de dynamische wisselwerking tussen 
de ‘agenten’, de makers en stuurders van het herinneringsproces, en hun sociale en politieke 
omgeving. Juist in deze raakvlakken krijgt de collectieve herinnering gestalte. De Argentijnse 
casus laat vooral zien hoe de inhoud van de herinnering wordt gedicteerd door de wijze 
waarop mensen de behoeften van het heden interpreteren. Er bestaat een complex verband 
tussen de strijd van het verleden en die van het heden: deze is van cruciaal belang voor het 
begrijpen van het herinneringsproces in Argentinië. Verwijzingen naar het verleden worden 
vaak gebruikt als argument om veranderingen in het heden af te dwingen: deze gewoonte 
is niet alleen een bron van actieve samenwerking maar ook van spanningen. Tenslotte toont 
de Argentijnse casus aan dat in een maatschappij die worstelt met de nasleep van een terreur 
regime, de tijd niet altijd alle wonden heelt. In Argentinië heeft de onvervulde behoefte 
aan gerechtigheid geleid tot een situatie waarin het verleden tientallen jaren het politieke 
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landschap heeft gedomineerd en dit ook nu nog blijft doen. De mensenrechtenprocessen die 
nu in het hele land plaatsvinden en de aanhoudend verhitte discussies over de historische 
interpretatie van de jaren van dictatuur geven aan dat het einde van de strijd over het 
verleden nog lang niet in zicht is.
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