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VOORWOORD 
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universitaire studie vond en mijn keuze was 
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echter niet zozeer met de motivatie om 

door boekenwijsheid mijn kennis over 

vroegere tijden uit te breiden. Ik koos de 

studie eerder in de hoop een beter inzicht 

te verwerven in de complexe 21e-eeuwse wereld en om de fascinerende interactie tussen heden 

en verleden te kunnen bevatten. Het is precies dat spanningsveld dat aan bod komt in het 

bredere onderzoek naar de rol van geschiedenis in het verwerken van een gewelddadig 

verleden. Het stemt mij dan ook gelukkig dat ik in deze masterscriptie die elementen kan 

combineren die ik belangrijk en interessant vind binnen, maar ook buiten mijn studie.  

 

Het veldwerk dat ik voor deze thesis kon verrichten gaf mij de kans om het onderwerp waar ik 

mij al twee jaar tracht in te verdiepen van dichtbij te ervaren. Daarvoor ben ik enorm 
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uitspraken te doen over zoiets intiems en pijnlijks als herinneringen aan een gewelddadig 

verleden van een inheemse bevolkingsgroep wiens levenswijze ‘wij’ door de eeuwen heen 

systematisch verstoord hebben? Het leek soms zoveel relevanter om de boeren te gaan helpen 

op het veld, de vrouwen te helpen bij het spinnen van de schapenwol, of de kinderen les te 

geven. Of om gewoon thuis in België te blijven en de confrontatie met onze eigen 

maatschappelijke problemen aan te gaan. Zonder te willen vervallen in een extreem 

relativisme blijven deze beschouwingen in mijn achterhoofd bij het schrijven van deze 

scriptie.    

 

 

 

 

 

Deze scriptie kwam tot stand met de financiële steun van VLIR-UOS 
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Afbeelding 1: Kaart Peru (bron: O. M. González, Unveiling secrets of war in the Peruvian 

Andes, p. 3.) 
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 Afbeelding 2: Kaart departement Ayacucho met onderverdeling in provincies 

(bron: O. M. González, Unveiling secrets of war in the Peruvian Andes, p. 4.) 
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INLEIDING 
 

“La lucha por el sentido del pasado se da en función de la lucha política presente y los 

proyectos de futuro.” (Elizabeth Jelin)1 

 

De grondvesten voor deze scriptie werden gelegd in mijn bachelorpaper, getiteld 

“Geschiedenis en herinnering na gewelddadig conflict:  Omgang met de erfenis van de 

Peruaanse burgeroorlog  (1980-2010)”, eveneens gepromoot door dr. B. Bevernage en 

begeleid door dra. L. Colaert.2 In deze paper deed ik een algemeen onderzoek naar het 

historisch verloop en de actoren van het Peruaanse intern gewapend conflict (1980-2000) en 

de belangrijkste spelers in het daarop volgende transitional justice – debat.  

De Peruaanse casus werd tot nu toe relatief weinig onderzocht, in tegenstelling tot andere, 

bekendere Latijns-Amerikaanse casi zoals bv. Guatemala, Chili of Argentinië.  

De keuze om dit onderwerp verder uit te diepen in mijn masterscriptie confronteerde mij dan 

ook meteen met het methodologische probleem van bronnenschaarste.  

Het bronnenmateriaal waarover ik vanuit België kon beschikken was mijns inziens 

ontoereikend om enigszins zinvol onderzoek te verrichten. Daarom koos ik ervoor om mijn 

masterscriptie deels te baseren op veldwerk. Tussen februari – april 2012 verbleef ik twee 

maanden in Peru met een reisbeurs die mij werd toegekend door VLIR – UOS.3 Dit veldwerk 

betekende mijns inziens een absolute meerwaarde voor deze scriptie en was ook op 

persoonlijk vlak een unieke kans waarvoor ik zeer dankbaar ben.  

Het grootste inzicht dat mijn verblijf in Peru mij heeft bijgebracht is dat de realiteit zoveel 

ingewikkelder is dan eender welk beeld dat ik mij op voorhand had kunnen vormen.  

Een verblijf van twee maanden is uiteraard te kort om die complexiteit volledig te vatten, 

maar hopelijk wel lang genoeg om een verhelderend licht te werpen op het onderwerp en om 

de geloofwaardigheid van dit onderzoek in zekere mate te verhogen. De ingewikkelde 

samenstelling van de realiteit is echter een voldongen feit dat historici uitnodigt om 

uitdagingen aan te gaan. Zoals J. Rüsen het treffend verwoordt: 

“There is no chance of excluding this irritating guest of difference and diversity in 

the house of the historians. Given that they reflect the roots of their own thinking 

and its functions in social and cultural practice they have to realize that difference, 

                                                             

1 “De strijd om de betekenis van het verleden staat in het teken van de politieke strijd in het 

heden en de projecten van de toekomst.” E. Jelin, “Exclusión, memorias y luchas políticas”, 

in: D. Mato, Cultura, política y sociedad Perspectivas latinoamericanas, CLACSO, Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 2005, 

s.p. 

2 E. Willems, Geschiedenis en herinnering na gewelddadig conflict:  Omgang met de erfenis 

van de Peruaanse burgeroorlog  (1980-2010), onuitgegeven bachelorscriptie, Universiteit 

Gent 2011, 42 p.  
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variety, and change have become the form and not only the content of their 

thinking.”4 

 

 

 *  Twintig jaar burgeroorlog 

Wanneer de maoïstische guerrilla Sendero Luminoso (Het Lichtend Pad) in 1980 een extreem 

gewelddadige guerrillaoorlog begon in de Peruaanse Andes, geraakte het land verwikkeld in 

een spiraal van geweld. Het regeringsleger startte een ondoordacht contraoffensief en maakte 

zo op zijn beurt talloze onschuldige slachtoffers. Pas in 1992, met de arrestatie van Sendero 

Luminoso’s leider Abimael Guzman, verminderde het geweld drastisch. Peru zou echter nog 

tot 2000 geregeerd worden door Alberto Fujimori. Zijn autoritaire bewind veroorzaakte een 

democratisch deficit dat de Peruaanse politiek tot op heden teistert. Van 2001 t.e.m. 2003 

onderzocht de  Peruaanse waarheidscommissie (Comisión de la Verdad y Reconciliación -  

CVR) de feiten op basis van ongeveer 16 000 getuigenissen verzameld tijdens hoorzittingen 

die op verschillende plaatsen in het land georganiseerd werden. De balans van 69 280 

slachtoffers verpletterde de eerdere schattingen van om en bij de 20 000 slachtoffers. 75% 

van de slachtoffers sprak het inheemse Quechua5 als moedertaal. Sendero Luminoso werd 

door de waarheidscommissie verantwoordelijk geacht voor 54% van het slachtofferaantal, het 

regeringsleger en de politie voor 37%. Zo’n 40% van de slachtoffers viel in het departement 

Ayacucho, hoog in het centrale Andesgebergte en ver buiten het gezichtsveld van de 

regeringsleiders in Lima.6 Uit deze cijfers bleek hoezeer socio-economische klasse, etniciteit 

en geografie een rol speelden tijdens het geweld.7 

 

 

 

                                                             

4 J. Rüsen (ed.), Time & History. The Variety of Cultures, Berghahn Books, New York-Oxford, 

2007, p. 1. 

5 Het Quechua ontstond in midden-Peru en verspreidde zich als de ‘lingua franca’ van het 

Incarijk. De taal wordt nu nog steeds gesproken door hun afstammelingen, i.e. de inheemse 

bevolking van de Andes in Peru, Bolivië en Ecuador. Daarbij komen nog eens de inheemse 

groepen uit het Amazonegebied die een andere taal dan het Quechua spreken, zoals de 

Asháninka, die ook bijzonder zwaar getroffen werden door het geweld.  In Peru is het 

Quechua de moedertaal van zo’n 3 miljoen mensen.  

C. Rivera, El quechua y sus hablantes: En la Pontificia Universidad Católica del Perú, s.p., 

geraadpleegd op 09.06.2012 in: <http://blog.pucp.edu.pe/media/226/20060701-

El%20quechua%20y%20sus%20hablantes.%20En%20la%20PUCP.pdf>. 

6 CVR, Informe final, Lima, 2003. 

7 K. Theidon, Entre prójimos. El conflicto armado interno y la política de la reconciliación en 

el Perú, IEP Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 2004, p. 19. 
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 * Probleemstelling en opbouw van de scriptie 

In deze scriptie onderzoek ik hoe de Peruaanse samenleving vandaag, in het zogenaamde 

‘post-waarheidscommissie tijdperk’ (2003-heden), omgaat met de wonden van het 

gewelddadige verleden. Na afloop van de waarheidscommissie – Peru’s belangrijkste 

transitional justice mechanisme - kwam het transitieproces in een vacuüm terecht. De 

waarheid werd grotendeels blootgelegd, maar de politieke wil bleef uit en de aanbevelingen 

van de commissie bleven grotendeels dode letter. De staat lijkt te wachten tot de tand des tijds 

het collectief geheugen weggevreten heeft en de roep om herinnering gesmoord is door de 

jaren.  Het vacuüm waarin het transitieproces terecht kwam, is echter geen 

herinneringsvacuüm. Integendeel: het hele proces wordt getekend door een veelheid aan 

herinneringen en manieren van omgaan met het verleden. Ik zal op zoek gaan naar 

verschillende visies die leven binnen de Peruaanse civil society en de bijhorende percepties 

van verleden, heden en toekomst.  

 

De complexe dader - slachtoffer verhoudingen die de Peruaanse casus kenmerken zorgen op 

hun beurt voor een ingewikkeld transitieproces. Een vereenvoudigd schema van actoren in 

het verwerkingsproces maken en ze categoriseren in duidelijke zwart-wit verhoudingen is zeer 

moeilijk, en volgens mij ook niet wenselijk in dit geval. Ik beschouw het dan ook eerder als 

een interessante confrontatie met de realiteit die veel grijze zones heeft.  Ik focus mij in deze 

scriptie op slachtoffers, in die zin dat ik geen onderzoek heb verricht naar de omgang met 

gewelddadig verleden bij leden van Sendero Luminoso of de regeringstroepen. Dit zou een 

zeer interessante piste geweest zijn,  maar te ambitieus voor een masterscriptie gezien het 

schaarse en weinig toegankelijke bronnenmateriaal. Dit neemt niet weg dat sommige 

slachtoffers tegelijkertijd ook daders zijn en andersom, een feit dat steeds in het achterhoofd 

moet gehouden worden. Anderzijds zijn er andere actoren, bv. leden van NGO’s, die noch 

dader, noch slachtoffer zijn maar wel aan bod zullen komen.  

 

Deze scriptie zal bestaan uit drie grote delen. Het eerste deel vormt de algemene achtergrond 

bij het onderzoek. In deel twee schets ik de huidige toestand van het Peruaanse 

transitieproces en in deel drie ligt de focus  op het slachtofferperspectief en de specifieke 

culturele omgang met geschiedenis en herinnering.  

I 

In het eerste deel zal ik de nodige achtergrond bij het onderzoek schetsen. In het eerste 

hoofdstuk omtrent de methodologie van deze scriptie zal ik eerst even ingaan op de 

epistemologische bijzonderheden die het onderzoek naar geschiedenis en herinnering 

kenmerken. Daarna volgt een beschrijvend luik over het veldwerk, waarin ik mijn verblijf en 

ervaringen in Peru verduidelijk. Het deel over Ayacucho is iets uitgebreider omdat daar de 

geografische focus van het onderzoek ligt en omdat ik de realiteit van het platteland en van de 

grootste slachtoffergroep tracht weer te geven. Ik bouw hier op verder in de paragraaf over 

geografie. Tot slot van de methodologie zal ik de gebruikte literatuur en bronnen toelichten, 
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met bijzondere aandacht voor de problematiek rond mondelinge bronnen omdat deze de basis 

van het veldwerk vormen.  

In het tweede hoofdstuk van deel één komt de historische achtergrond bij het conflict aan 

bod. Ik zal een overzicht geven van Peru’s gewelddadige geschiedenis, die zijn wortels heeft in 

het kolonialisme en die vandaag verder geschreven wordt. Daarna zal ik het ontstaan van 

Sendero Luminoso, een kort verloop van het conflict en het begin van de transitie schetsen. 

Op basis van deze context is het mogelijk meer inzicht te verwerven in de omgang met de 

herinnering aan dit verleden. Een rode draad doorheen de Peruaanse geschiedenis is de 

sociaal-economische ongelijkheid die het land al eeuwenlang kenmerkt en die zorgt voor een 

samenleving met schrille contrasten. Ook de complexe dader - slachtoffer verhouding komt 

aan bod.  

 

II 

Het tweede deel heeft als doel om een stand van zaken te schetsen van de omgang met het 

gewelddadige verleden in Peru na afloop van de waarheidscommissie (2003-heden). Deze 

stand van zaken moet uiteraard beschouwd worden in het licht van de grenzen van dit 

onderzoek. Ik wil dan ook geen allesomvattend beeld claimen, maar wel een aanzet geven tot 

een overzicht om inzicht te verwerven in het Peruaanse transitieproces na 2003.  

Ten eerste zal ik de vraag stellen hoe het transitieproces8 in een vacuüm terecht kwam. Welke 

factoren brachten de slopende stilstand te weeg waarin het transitieproces zich bevindt? Ik 

onderscheid hiervoor drie redenen: ten eerste de tekortkomingen van de Comisión de la 

Verdad y la Reconciliación (CVR) zelf, ten tweede het gebrek aan initiatief van staatswege om 

het transitieproces te bevorderen en ten derde de houding van het grootste deel van de 

Peruaanse publieke opinie in de omgang met de herinnering aan het gewelddadige verleden. 

In het tweede hoofdstuk van deel twee zal ik de herinneringsdiversiteit trachten te schetsen 

die het post-waarheidscommissie tijdperk kenmerkt. Welke verschillende visies leven er en 

wat zijn de achterliggende motieven? Ik vertrek hierbij vanuit de stelling dat de erkenning van 

deze herinneringsdiversiteit noodzakelijk is voor een geslaagd transitieproces. Het 

overgangsproces naar een samenleving die een consensus gevonden heeft omtrent de omgang 

met haar gewelddadige verleden kan immers pas effectief worden als de veelheid van actoren 

zich kan identificeren met het discours en de mechanismen die dat proces beheersen. Een 

exclusieve herinneringspolitiek kan daarom geen historische wonden helen, maar integendeel 

zelfs nieuwe wonden creëren.  Ik zal deze herinneringspluraliteit weergeven aan de hand van 

een aantal begrippen die steeds opnieuw opduiken in het discours omtrent herinnering. Deze 

begrippen zijn waarheid (verdad), gerechtigheid (justicia), reparatie (reparación), exhumatie 

                                                             

8 Ik versta onder transitie dus meer dan democratische transitie, want die is in Peru voltooid 

in die zin dat er (in theorie, niet altijd in de praktijk) een democratisch regime aan de macht 

is. In de brede interpretatie van de discipline van transitional justice kan transitie beschouwd 

worden als het overgangsproces naar een samenleving die een manier gevonden heeft om met 

haar gewelddadig verleden om te gaan in het heden. 
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(exhumación), reconciliatie (reconciliación) en vergeten (olvido). Ik stel dat al deze begrippen 

deelaspecten zijn van herinnering en dat het daarom correcter is te spreken van 

herinneringen in het meervoud. Wat zijn de verschillende nuances in de visie op herinnering? 

Op welke manier wordt het verleden in het heden geplaatst? Welke toekomstperspectieven 

zijn verbonden aan de respectievelijke visies?  

 

III 

Na het algemene overzicht bij het onderzoek in deel één, en de aanzet tot overzicht van de 

omgang met geschiedenis en herinnering in Peru na 2003 in deel twee, zal ik in deel drie 

inzoomen op het slachtofferperspectief en de bijhorende specifieke visies op de verwerking 

van het gewelddadige verleden. In dit deel staat het belang van de specifieke culturele context 

van de grootste slachtoffergroep in het transitieproces centraal.  

Eerst zal ik mij toespitsen op de beeldvorming omtrent trauma en tijd bij inheemse 

slachtoffers. Welke wonden veroorzaken gewelddadig burgerconflict en de herinnering eraan? 

Op welke manier beïnvloeden ze de levensloop van de slachtoffers? In het bijzonder wil ik 

aandacht besteden aan de culturele omgeving die de perceptie van en de omgang met deze 

historische wonden sterk beïnvloedt. Vervolgens wil ik nagaan hoe de tegenwoordigheid van 

het verleden en de psychologische nasleep van het conflict de perceptie van tijd bij de 

slachtoffers beïnvloeden. De focus op inheemse beeldvorming omtrent de gevolgen van 

geweld en omtrent tijdsperceptie door slachtoffers dient als achtergrond bij het spanningsveld 

tussen het discours van NGO’s en dat van de slachtoffers in dorpsgemeenschappen op het 

platteland dat in het volgende hoofdstuk aan bod zal komen.  

In dat laatste hoofdstuk stel ik dat er een zeker ‘memory – misverstand’ heerst tussen 

bepaalde NGO’s die rond herinnering van het conflict werken en de slachtoffers op het 

platteland zelf. Ik wil aantonen dat het discours van NGO’s in Peru die rond herinnering van 

het gewelddadige conflict werken niet altijd aansluit bij de realiteit van de slachtoffers op het 

platteland. Op welke manier verschillen hun visies op het gewelddadige verleden? Welke 

factoren liggen aan de basis van deze kloof tussen bepaalde NGO’s en slachtoffergroepen? Op 

welke manier verschillen hun wereldbeeld en hun socio-economische situatie? Kan het in acht 

nemen van de culturele  context van de slachtoffers helpen om deze kloof te dichten? Hoe 

sterk leeft bij slachtoffers de wil om te vergeten? Hoe noodzakelijk en duurzaam zijn bepaalde 

herinneringsinitiatieven?  

Terwijl hulporganisaties meestal sterk gefocust zijn op het helende effect van herinnering, 

vinden veel slachtoffers net dat herinneren pijn doet. Zij willen het transitieproces vaak zo 

snel mogelijk voltooien om het verleden af te sluiten en verder te gaan met hun leven. Het is 

niet mijn bedoeling om bepaalde organisaties onder de loep te nemen of ergens van te 

beschuldigen. Hiervoor was mijn veldwerk niet duurzaam genoeg. Wel wil ik een aanzet geven 

tot een debat over een reëel probleem waarvan ik tijdens mijn veldwerk aanvoelde dat het 

bestond, hetgeen ook door verschillende informanten bevestigd werd.  
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Omdat de opbouw van deze scriptie in de eerste plaats voortvloeide uit gegevens die het meest 

naar voorkwamen tijdens het veldwerk, heb ik er voor gekozen om het theoretisch kader van 

deze scriptie niet als een apart deel weer te geven maar hoofdstuk per hoofdstuk te integreren. 

Deel één is voornamelijk opgebouwd aan de hand van literatuur, in deel twee en drie 

combineerde ik interviews en literatuur. Ik heb er voor gekozen om op de plaatsen waar ik dit 

relevant achtte persoonlijke ervaringen weer te geven die ik opdeed tijdens mijn veldwerk. Dit 

is een bewuste stijlkeuze en een poging om een realiteit weer te geven die complex en 

fundamenteel anders dan de onze is. 



 

DEEL I 

ACHTERGROND VAN HET ONDERZOEK 

 

1 

Methodologie 

 

 a Epistemologie van de herinnering    

 
 
  *  ‘Historical wounds and the politics of recognition’ 

“Historical wounds are not the same as historical truths but the latter constitute a condition 

of possibility for the former. Historical truths are broad, synthetic generalisations based on 

researched collections of individual historical facts. They could be wrong but they are 

always amenable to verification by methods of historical research. Historical wounds, on 

the other hand, are a mix of history and memory and hence their truth is not verifiable by 

historians. Historical wounds cannot come into being, however, without the prior existence 

of historical truths.” (Dipesh Chakrabarty)9 

 
Historische wonden zijn het centrale onderwerp van het onderzoek naar geschiedenis en 

herinnering na gewelddadig conflict. Chakrabarty brengt zijn notie ‘historical wounds’ in 

verband met C. Taylor’s ‘politics of recognition’: de structurele onderdrukking van bepaalde 

identiteiten in multi-culturele samenlevingen kan historische wonden veroorzaken.10 

Discriminatie is dé breuklijn die het Peruaanse transitieproces doorkruist en de tandem 

‘historical wounds and politics of recognition’ zal dan ook een rode draad vormen doorheen 

deze scriptie. 

Tijdens de keren dat ik tijdens mijn veldwerk de kans kreeg om rechtstreeks met slachtoffers 

te praten werden deze wonden haast tastbaar in woorden. Ik voelde hoe mijn vragen pijn 

deden en herinneringen opriepen die als naalden door hun gedachten priemden. Alsof ik een 

pleister van een nog vochtige wonde trok. Telkens als zij braken, brak ik ook en kon ik het niet 

opbrengen verdere vragen te stellen, hun geheugen nog meer open te rijten. Ik was dan ook 

                                                             

9 D. Chakrabarty, “History and the Politics of Recognition”, in: Keith Jenkins, Sue Morgan, 

and Alun Munslow (eds.), Manifestos for History, New York, 2007, p. 77-78. 

10 D. Chakrabarty, “History and the Politics of Recognition”, in: Keith Jenkins, Sue Morgan, 

and Alun Munslow (eds.), Manifestos for History, New York, 2007, p. 77-78. 
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niet op zoek naar de gruwelijke waarheid achter deze wonden. Dat was het werk van vele 

onderzoekers die mij vooraf gingen, slachtoffergetuigenissen verzamelden en zo een kroniek 

van het geweld konden schrijven. Hier gaat het om de omgang met historische wonden en de 

littekens die ze achterlaten.  

Dit is geen onderzoek dat gestaafd zal worden met kilometers archiefmateriaal of bikkelharde  

cijfergegevens. Het onderzoek naar (de omgang met) herinnering vraagt een ander soort 

epistemologie waarbinnen de getuige, de sociale context, het geheugen en de herinnering 

erkend worden als waardevolle informanten die ons kunnen helpen om de feitelijk waarheid 

te overstijgen.  Zoals A. Margalit het uitdrukt: 

 “To be a truthful chronicler is to be a perfect historical seismograph, to record 

 accurately the vibrations of history. But a seismograph doesn’t tell us what it is  like 

 to be in an earthquake. For that we need a moral witness.”11 

Dit betekent niet dat het onderzoek naar geschiedenis en herinnering geen zoektocht naar 

waarheden inhoudt. In plaats van de feitelijke waarheid omtrent historische gebeurtenissen te 

onderzoeken wordt er echter gezocht naar een feitelijke waarheid omtrent de omgang met 

geschiedenis, in dit geval in het bijzonder de omgang met geschiedenis en herinnering na 

gewelddadig conflict. Het hoofddoel van dit onderzoek was dan ook niet om een historische 

kroniek van twintig jaar burgeroorlog in Peru te schrijven. Wel ging ik op zoek naar de 

verschillende visies  omtrent geschiedenis en herinnering die het transitieproces kenmerken. 

Tijdens deze zoektocht stonden niet de geschreven bronnen centraal, maar wel de interactie 

met organisaties, het deelnemen aan activiteiten omtrent geschiedenis en herinnering in 

Peru, het interviewen van informanten gespecialiseerd in het thema en het ervaren van de 

realiteit van de slachtoffers. Naast de interpretatie van woorden en theoretische concepten 

gaat het ook om geuren, kleuren, indrukken en ervaringen die de realiteit van een ver land 

met een andere cultuur weergeven.  

 

  *  Objectiviteit 

Dit hoge empirische gehalte ruikt natuurlijk naar subjectiviteit. Afwijken van het 

objectivistische pad van de geschiedschrijving biedt echter tal van mogelijkheden om 

onderzoek te doen naar maatschappelijk relevante thema’s en geeft historici de kans om een 

zinvolle bijdrage te leveren bij het zoeken naar oplossingen voor actuele problemen. Door zich 

niet langer vast te pinnen op het vinden van het juiste analysekader of de angst om ‘niet 

wetenschappelijk genoeg’ te werk te gaan, kan de historicus/-a zich toeleggen op ‘the presence 

of the past’12. Hij/zij is dan niet langer alleen maar een ontdekkingsreiziger door lang 

vervlogen tijden, maar exploreert net de aanwezigheid van het verleden in het heden.13 In 

                                                             

11 A. Margalit, “A Moral Witness”, in: The Ethics of Memory , Harvard University Press, 

Cambridge, 2002, p. 163 

12 F. Hartog, “Time and Heritage”, in: Museum International, 2005, vol. 57 (3), p 16. 
 
13 E. Runia, “Spots of time”, in: History and Theory, 45, 2006, p. 307-310. 
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postconflictsituaties is tijd immers niet altijd lineair en onomkeerbaar. Het traumatische 

verleden keert in flarden terug naar de tegenwoordigheid.14 Slachtoffers van zulke situaties 

voelen de ‘hete adem van het verleden’15 in hun nek en ervaren de terugkeer van dierbare 

overledenen in hun dromen.16 Als we als historici wachten tot de historische afstand ‘groot 

genoeg’ is om de feiten op een ‘objectieve’ manier te kunnen onderzoeken, zullen deze 

slachtoffers lang dood zijn en eeuwig achtervolgd worden door spoken uit het verleden, ons 

vakgebied.  

Het ‘objectief’ onderzoeken van postconflictsituaties is bovendien zeer moeilijk gezien de 

politieke en sociale beladenheid van de thema’s. Het onderzoeken van historische processen 

die nog bezig zijn brengt altijd spanningen en tegenstrijdigheden met zich mee. De 

confrontatie van de onderzoeker met het gruwelijke verleden en de levensomstandigheden 

van de informanten brengt een niet te onderschatten emotionele beladenheid met zich mee. 

E. Jelin wijst erop dat dit soort onderzoeken ‘vanbinnen uit’ gebeuren en dat de historicus 

zich daardoor engageert op verschillende niveaus. Enerzijds engageert hij/zij zich om 

historische en sociale processen nauwgezet te onderzoeken, anderzijds gaat hij/zij door het 

karakter van het onderzoek een maatschappelijk engagement aan. Bovendien wordt de keuze 

voor dit type onderzoek niet zelden sterk beïnvloed door subjectieve factoren: onze ethiek en 

ons waardepatroon, onze politieke overtuiging, en voor een deel ook onze emoties.17 

Het is dus in de eerste plaats de taak van de historicus om te streven naar een ethisch 

verantwoord onderzoek en om op basis van de resultaten een maatschappelijke rol te 

vervullen.18 In dit geval is dat de strijd tegen de sociale en politieke structuren die ervoor 

zorgen dat de 21e-eeuwse samenleving nog steeds gekenmerkt wordt door etnische 

discriminatie, armoede en marginalisering van alles wat afwijkt van de globale norm.19 Om 

het met de woorden van Hartog te zeggen: 

 “The past attracts more than history; the presence of the past, the evocation and the 

 emotions win out over keeping a distance and mediation.”20 

Op een Rankeaanse manier afstand nemen in tijd en ruimte van het onderwerp om jaren na 

datum van uit de ivoren toren de pure feiten te kunnen abstraheren, is hier dan ook niet 

                                                             

14 C. Lorenz, “Unstuck in time. Or: the sudden presence of the past”, in: K. Tilmans, F. van 

Vree en J. Winter (eds), Performing the Past. Memory, History and Identity in Modern 

Europe, Amsterdam University Press, Amsterdam, 2010, p. 83.  

15 B. Bevernage, “De hete adem van het verleden. Over het verleden dat niet vorbij wil gaan en 

het ‘presence’-debat in de geschiedfilosofie, BEG-CHTP”, n°18, 2007, pp. 183-198. 

16 A. Cecconi, “Dreams, memory and war: an etnography of night on the Peruvian Andes”, in: 

The Journal of Latin American and Caribbean Anthropology, vol. 16 (2), 2011, passim. 

17 E. Jelin, “Exclusión, memorias y luchas políticas”, s.p.  

18 A. De Baets, “Code of Ethics for Historians (proposal)”, in: A. De Baets, Responsible 

History, Berghahn Books, New York/Oxford, 2009, p. 194. 

19 K. Theidon, Entre prójimos, p. 38-39. 

20 F. Hartog, “Time and Heritage”, p. 16. 
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wenselijk, noch mogelijk. Hoewel de absolute onpartijdigheid een illusie is, moet de historicus 

deze wel in de mate van het mogelijke nastreven om de kwaliteit en geloofwaardigheid van 

zijn/haar onderzoek te bevorderen.21 Tijdens mijn veldwerk was het dan ook onmogelijk om 

afstand te nemen van het onderwerp, maar wel heb ik steeds getracht om mijn rol van 

onpartijdige onderzoeker te vervullen en steeds kritisch en alert te blijven ten einde zelf niet 

door één bepaalde visie meegesleept te worden.  

 

  *  Interdisciplinariteit 

In dit onderzoeksveld is het ten slotte haast onmogelijk geschiedenis, antropologie, filosofie, 

en psychologie van elkaar te scheiden. Om artificiële opdelingen te vermijden is het dan ook 

belangrijk om interdisciplinair te werk te gaan. De verschillende disciplines kunnen elkaar 

ongetwijfeld meer verrijken dan verhinderen.22 Het heeft immers geen zin historische 

oogkleppen op te houden als deze ons blind maken voor de realiteit.  

Om het met de woorden van W. Benjamin uit te drukken: herinnering is een medium dat ons 

toegang verleent tot het verleden. In onze pogingen om het verleden bloot te leggen, zijn alle 

instrumenten die ons daarbij kunnen helpen welkom.  

“Language has unmistakably made plain that memory is not an instrument for 

exploring the past, but rather a medium. It is the medium of that which is 

experienced, just as the earth is the medium in which ancient cities lie buried. He 

who seeks to approach his own buried past must conduct himself like a man 

digging.”23

                                                             

21 P. Burke, “Western Historical Thinking in a Global Perpsective – 10 Theses”, in: J. Rüsen 

(ed.), Western Historical Thinking, Berghahn Books, New York, 2002, p. 25. 

22 L. Viaene, Voices from the shadows: the Role of Cultural Contexts in Transitional Justice 

Processes. Maya Q’eqchi pespectives from post-conflict Guatemala, onuitgegeven 

doctoraatsverhandeling, Universiteit Gent (faculteit Rechtsgeleerdheid), 2011, p. 7. 

23 W. Benjamin in: M. P. Bullock, M. W. Jennings (e.a.) (eds.), Selected Writings vol. 2, part 2 

(1931-1934),”Ibizan Sequence”, 1932, Belknap Press of Harvard University Press, 2005, p. 

576. 



 

 b Veldwerk  

 

Tussen februari en april 2012 verbleef ik acht weken in Peru in het kader van deze 

masterscriptie. Om een beeld te vormen van het verloop van het onderzoek, het verzamelde 

bronnenmateriaal en de realiteit van het land geef ik hier een korte synthese van het 

veldwerk.   

 

  *  Lima 

De eerste vier weken verbleef ik in de hoofdstad Lima, waar ik samenwerkte met de 

‘Asociación Pro Derechos Humanos’ (APRODEH – Organisatie voor Mensenrechten). 

APRODEH is een NGO die ontstond in 1983, wanneer Peru volop verscheurd werd door het 

intern gewapend conflict. De organisatie focuste zich op het aanklagen van 

mensenrechtenschendingen gepleegd door zowel het leger als Sendero Luminoso en slaagde 

erin om enkele grove misdaden aan te klagen bij het inter-Amerikaans gerechtshof en andere 

internationale instanties. Van in de beginjaren stond APRODEH slachtoffers van het conflict 

bij in hun zoektocht naar waarheid en gerechtigheid, voornamelijk door het verlenen van 

juridische ondersteuning. Hierdoor verwierf de NGO een stevige reputatie als 

mensenrechtenbeweging. Momenteel werkt APRODEH langs twee grote assen: enerzijds is er 

de as ‘Derechos Civiles y Políticos’ (Burgerrechten en politieke rechten) die de strijd voor 

gerechtigheid, waarheid en herinnering voor de slachtoffers van het intern gewapend conflict 

inhoudt; anderzijds is er de as ‘Derechos Económicos, Sociales, Culturales’ (Economische, 

sociale en culturele rechten) waarlangs de verdediging van mensenrechten in het algemeen 

bewerkstelligd wordt.24 APRODEH maakte mij wegwijs in de grootstad Lima en heeft mij met 

hun brede netwerk geholpen om contactpersonen te vinden voor interviews. Daarnaast 

hebben ze mij werkruimte ter beschikking gesteld op hun bureau en hun kennis met 

betrekking tot het thema met mij gedeeld. Los van het feit dat ik mij persoonlijk niet altijd 

achter de visie en werking van APRODEH kon scharen, was de samenwerking zeer nuttig. 

Naast interessante contacten en  informatie voor mijn onderzoek leverde ze mij veel inzicht in 

het functioneren van het Peruaanse veld van mensenrechtenorganisaties op. Mijn verblijf in 

Lima zorgde er bovendien voor dat ik met eigen ogen het contrast tussen Lima en de 

provincies kon zien, een scherpe dichotomie die het enorm gecentraliseerde Peru kenmerkt. 

                                                             

24APRODEH, ‘Historia’, in: 

<http://www.aprodeh.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid

=106>, geraadpleegd op 14.06.2012. 



 

 

  *  Ayacucho      

 

Afbeelding 3: Huamanga bij zonsopgang (© Eva Willems  2012 – Huamanga, Ayacucho, Peru) 

Het tweede deel van mijn verblijf wilde ik in Ayacucho doorbrengen, de zwaarst getroffen 

regio, in de hoop om iets dichter te komen bij het gewelddadige verleden van Peru. Ayacucho 

betekent in het Quechua “rincón (cucho) de los muertos (aya)”, hoek van de doden. Het lijkt 

een luguber lot wetende dat meer dan 40% van de slachtoffers van het conflict in dit 

departement vielen. In 2007 reisde ik al door Peru maar toen ging ik, net als de meeste 

toeristen, aan de streek voorbij. Het departement Ayacucho ligt in het Zuiden van Peru, 

midden in de centrale Andes, en behoort tot de armste regio’s van het land. Naar schatting 

65% tot 75% van de bevolking leeft er in armoede.25  Het departement telt elf provincies en 

heeft als hoofdstad het gelijknamige Ayacucho, in de volksmond Huamanga.26 Huamanga ligt 

omringd door bergtoppen op 2800 meter hoogte en telt zo’n 150 000 inwoners. Tijdens de 

eerste vier weken in Lima verzamelde ik een aantal gegevens van contactpersonen in 

Huamanga die bereid waren mij te ontmoeten, maar op eigen houtje de inheemse 

gemeenschappen op het platteland in trekken was niet echt een optie. Enkele dagen voor ik 

zou vertrekken naar Huamanga interviewde ik echter Gisela Ortiz van de Equipo Peruano de 

Antropología Forense (EPAF – Peruaans Team voor Forensische Antropologie) op hun 

bureau in Lima. Uit deze ontmoeting bleek dat EPAF net die week dat ik ook zou vertrekken 

                                                             

25 K. Theidon, Entre prójimos, p. 26. 

26 Ik zal verder steeds de benaming Huamanga gebruiken voor Ayacucho hoofdstad om 

verwarring te vermijden. 
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hun eerste veldreis van het seizoen27 richting Ayacucho gepland had. Ik polste of ik meekon, 

en drie dagen later vertrok ik met Percy Rojas van EPAF en zijn broer Alberto per jeep vanuit 

Lima richting Ayacucho.  

EPAF ontstond in 2001 en spitst zich toe op de zoektocht naar de ca. 15 000 personen die 

tijdens het conflict verdwenen zijn. De organisatie werkt onafhankelijk en beschikt enerzijds 

over een technisch team van forensische antropologen voor het proces van exhumatie en 

identificatie. Anderzijds is er de ‘Equipo Memoria’ (‘herinneringsploeg’) die door het 

verzamelen van getuigenissen en het speuren naar informatie probeert uit te vissen wat er 

precies gebeurde met de verdwenen personen en waar hun lichaam zich kan bevinden.28 

Percy, met wie ik op pad ging, is historicus van opleiding en werkt voor de ‘Equipo Memoria’. 

Ayacucho is zijn geboortestreek, maar als kind vluchtte hij samen met zijn ouders en broer 

naar Lima nadat zijn grootvader vermoord werd door Sendero Luminoso. Door zijn 

opvoeding is hij de enige bij EPAF die perfect tweetalig Spaans-Quechua is, waardoor hij de 

sterkste vertrouwensband met de inheemse gemeenschappen heeft. De bestemming van onze 

reis was Hualla, een dorpsgemeenschap op zes uur rijden over onverharde weg ten Zuiden van 

Huamanga. Het regenseizoen liep al op zijn einde maar had zijn sporen nagelaten. Het werd 

een lastige rit door de modder, langs bodemloze afgronden. Om een idee te krijgen van de 

realiteit op het platteland van Ayacucho – het gebied met de meeste slachtoffers- , volgt hier 

een korte beschrijving van het dorp waar we verbleven.  

Hualla behoort tot de provincie Victor Fajardo en ligt op 3800 meter boven zeeniveau. In de 

jaren 1970, vóór het burgerconflict, telde de gemeenschap zo’n 6000 inwoners. Nu zijn dat er 

3188 volgens de laatste telling in 2007. Zowat de helft van de bevolking vluchtte tijdens het 

conflict naar andere delen van het land. Tot op vandaag keren er daarvan terug en Hualla 

hoopt ooit zijn oorspronkelijke inwonersaantal te kunnen recupereren. De huizen zijn er 

gemaakt van ‘adobe’29, stenen en modder. Oorspronkelijk werden de daken voornamelijk 

gemaakt van ‘ichu’, een soort van gras dat op deze hoogte groeit. Eén van de redenen waarom 

‘ichu’ in onbruik geraakte, is omdat Sendero Luminoso de huizen tijdens het conflict in brand 

stak. Minder brandbare materialen zoals golfplaten en dakpannen kwamen in de plaats.  

Hualla is één van de vele dorpsgemeenschappen in het zuiden van Ayacucho waar het geweld 

constant was. Eerst kwamen de senderista’s met hun gedwongen rekruteringen en gruwelijke 

‘bekeringsmethodes’, daarna de militairen die zonder enige strategie het terrorisme van 

Sendero Luminoso probeerden in te dijken en zo zelf terreur zaaiden. Terwijl Sendero 

Luminoso zijn doden vaak exemplarisch tentoonstelde, gebruikte het leger meer de 

verdwijningstechniek. Meestal werden deze personen meegenomen naar een militaire basis 

                                                             

27 Van oktober tot april is het regenseizoen in de bergen. Door de slechte kwaliteit van de 

wegen zijn veel dorpsgemeenschappen dan onbereikbaar.  

28 Interview met Gisela Ortiz, Lima (Peru), 05.03.2012. 

29 In de zon gedroogde kleisteen. 
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op verdenking van subversieve activiteiten en daarna nooit meer teruggezien. In Hualla 

verdwenen er op deze manier 65 personen.30  

 

Afbeelding 4: Dorpsplein Hualla (© Eva Willems 2012 – Hualla, Ayacucho, Peru) 

Tijdens deze week die ik met EPAF in de inheemse dorpsgemeenschappen31 kon doorbrengen 

assisteerde ik Percy waar mogelijk in zijn werk, ik observeerde, converseerde met slachtoffers, 

probeerde mij bewust te worden van de realiteit van deze dorpen en de manier waarop zij 

omgaan met hun gewelddadige verleden. Tijdens onze aanwezigheid werden we bestookt met 

vragen van allerlei aard over de procedures om zich te kunnen inschrijven als slachtoffer, over 

het recht op reparaties en over opsporing en exhumatie van verdwenen personen. De 

desinformatie in deze gemeenschappen is enorm, de aanwezigheid van de staat nihil.  

Het contrast met het dagelijkse leven in Lima (laat staan Gent) is bovendien surreëel. Te 

weten hoeveel doden de prachtige Andes verbergt, hoe keihard het leven al is op deze hoogte 

zónder burgeroorlog en in welke barre omstandigheden de nabestaanden en overlevenden 

vandaag leven: de confrontatie maakte een enorme indruk.  Dit waren ongetwijfeld de meest 

intense dagen van mijn verblijf in Peru, ervaringen die mij midden in de aanwezigheid van het 

gewelddadig verleden gekatapulteerd  hebben.  

Na mijn verblijf op het platteland verbleef ik nog drie weken in Huamanga, waar ik contact 

had met verschillende lokale organisaties (o.a. APRODEH, EPAF, Apoyo Para la Paz en 

ANFASEP), waardoor ik nog enkele interviews kon realiseren en activiteiten kon bijwonen.  

                                                             

30 M. C. Rivera en R. A. Sulca “Las desapariciones Forzadas en Hualla: Memoria de la 

violencia, justicia y miradas hacía el futuro”, EPAF, onuitgegeven tekst, p. 1 e.v. 

31 Vanuit Hualla bezochten we nog andere dorpsgemeenschappen in de buurt.  
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 c Geografie 

Ayacucho was de bakermat van Sendero Luminoso. Na een bezoek aan het China van Mao 

Zedong in 1968 legde de communist Abimael Guzmán, latere leider van Sendero Luminoso, 

zich toe op het verspreiden van zijn gedachtegoed in de Universidad Nacional de San 

Cristóbal de Huamanga (UNSCH). De filosofie sloeg aan bij docenten en studenten, vaak 

afkomstig uit de arme provincies in het binnenland van Ayacucho. Eens de gewapende strijd 

begon, betekenden de centraal gelegen gemeenschappen in het hooggebergte van Ayacucho 

een strategische doorgang naar de vallei van de Apurímac rivier en de departementen Junín, 

Hauncavelica en Cuzco. Samen met Ayacucho werden de departementen Apurímac en 

Huancavelica het zwaarst getroffen door het geweld. Het conflict was echter over het hele land 

voelbaar. In het centrale Amazonewoud werden de inheemse Asháninka bijzonder zwaar 

geterroriseerd door de gruwelen van het burgerconflict.32 Deze weinig toegankelijke regio 

krijgt in het onderzoek naar het conflict en de naweeën ervan veel minder aandacht. Voor mij 

was het echter voor de hand liggend om mee te gaan in de focus op Ayacucho, gezien de 

tijdspanne en de proporties van het onderzoek. De conclusies die ik zal trachten te trekken 

zullen gebaseerd zijn op onderzoek naar deze regio en op de realiteit in de Andes en de 

veralgemeningen die ik zal maken slaan dan ook op deze groep. Ik ben nooit in het Peruaanse 

Amazonegebied geweest en zal hierover dan ook geen uitspraken doen, noch over urbane 

slachtoffers in Lima of andere grootsteden.  

 

Afbeelding 5: Andes hooggebergte (© Eva Willems 2012 – Omgeving Putaccasa, Ayacucho, Peru) 

                                                             

32 K. Theidon, Entre prójimos, p. 27.      
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Het Andesgebergte is de geografische achtergrond van dit onderzoek. Bij het aanschouwen 

van het landschap tijdens de vele ritten door de bergen van Ayacucho flitste het steeds weer 

door mijn hoofd hoe verschrikkelijk een oorlog in deze barre geografie moet geweest zijn. Het 

klimaat is meedogenloos met zijn brandende zon, nachtelijke vrieskou en oorverdovende 

onweer. Geen wonder dat de Andesbewoners er met hun rituelen alles aan doen om 

Pachamama (moeder aarde) en de Apu’s (berggeesten) gunstig te stemmen. De gebrekkige 

wegen waren dertig jaar geleden nog slechter als nu, of simpelweg onbestaande, en zorgen 

ervoor dat sommige gebieden tijdens het regenseizoen helemaal afgesloten zijn van de 

buitenwereld. Het leven in de Andes is hard en de realiteit in de inheemse 

dorpsgemeenschappen beantwoordt niet aan het indigenistische ideaalbeeld van een 

harmonieuze samenleving. Hoewel het concept harmonie (bv. tussen mens en natuur) wel 

aanwezig is in de inheemse levensvisie, is er ook sprake van constante interne en externe 

conflicten. De dorpsgemeenschap is in hoge mate een pragmatisch collectief en een 

strategische groepsidentiteit die het (over)leven in deze geografie begunstigt.33 

De schrijnende armoede in de centrale Andes zorgde ervoor dat het communistische idee van 

herverdeling van de rijkdom in het begin aanlokkelijk klonk voor de plaatselijke bevolking. 

Sendero Luminoso kende aanvankelijk – tot hun gruwelijk radicale methode duidelijk werd - 

dan ook een grote aanhang op het platteland. De dorpsgemeenschappen in de provincie Víctor 

Fajardo (waar ik verbleef met EPAF) stonden bv. bekend om hun steun aan de terrucos34. De 

repressie van het leger was meedogenloos en het aantal verdwijningen in deze streek ligt dan 

ook opmerkelijk hoger.  

Acht van de ruim 29 miljoen Peruanen wonen in Lima en het bestuur van het land is enorm 

gecentraliseerd in de hoofdstad. Het verschil tussen Lima en de provincies is hemelsbreed, de 

kloof tussen arm en rijk duizelingwekkend diep. Dit centralisme zorgde ervoor dat het conflict 

in de beginjaren weinig aandacht kreeg van de politiek en de media. Wanneer in 1983 in 

Uchuraccay (in de provincie Huanta) acht journalisten van verschillende nationale kranten 

vermoord werden door de dorpelingen omdat ze voor terroristen aangezien werden, 

versterkte dat in de publieke opinie het beeld van de ‘onbeschaafde indianen’ in Ayacucho die 

hun eigen oorlog uitvochten.35 Pas in 1992 werden de Limeños echt wakker geschud, wanneer 

een bomauto explodeerde in de calle Tarata in Miraflores, de rijkste wijk van Lima.  

 

 

                                                             

33 K. Theidon, Entre prójimos, p. 38. 

34 Scheldwoord voor terroristen van Sendero Luminoso. 

35 Er werd in hetzelfde jaar nog een onderzoekscommissie opgericht o.l.v. Mario Vargas Llosa 

om de moordpartij te onderzoeken. Eén van de verklaringen voor het geweld die aangehaald 

werden in het eindrapport van deze commissie was de ‘endemisch gewelddadige natuur’ van 

de Andesbevolking (“la rabia Andina”), wat de beeldvorming van ‘wilden’ in de hand werkte.  

P. Del Pino, “Uchuraccay: memoria y representación de la violencia política en los Andes”, in: 

Seminario Internacional, “Memoria y Violencia Política en el Perú”, 11-12 oktober 2001, s.p. 
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 d Gebruikt materiaal 

 

Zoals eerder vermeld is er in vergelijking met andere casi tot nu toe relatief weinig 

academisch onderzoek gedaan naar het Peruaans intern gewapend conflict. De befaamde 

Peruaanse antropoloog Carlos Ivan Degregori is de eerste die al sinds 1985 diepgaand 

onderzoek voerde naar de opkomst van Sendero Luminoso en was ook lid van de 

waarheidscommissie (2001-2003).36  De historicus Ponciano Del Pino, leerling van Degregori 

en zelf Ayacuchaan, voert eveneens intensief veldonderzoek met slachtoffers van het conflict 

in Ayacucho en publiceert over herinnering, geweld en reconstructie in post-conflict situaties. 

Daarnaast zijn er enkele buitenlandse onderzoekers die uitgebreid onderzoek deden, zoals de 

antropologe Kimberly Theidon die jarenlang veldwerk verrichtte in dorpsgemeenschappen in 

Ayacucho waar ze onderzoek deed naar de micropolitiek van reconciliatie. Haar werk is 

enorm nuttig geweest voor mijn onderzoek.37 Lisa J. Laplante, juriste gespecialiseerd in 

mensenrechten, legde zich toe op transitional justice in Peru.38 De politicologe Jo-Marie Burt 

deed o.a. onderzoek naar geweld en autoritarisme en onderzocht vooral de periode van 

dictatuur door Fujimori.39 Olga M. González, antropologe, nam inheemse kunst uit Sarhua, 

een dorpsgemeenschap in Ayacucho, als uitgangspunt voor haar onderzoek naar herinnering 

na gewelddadig conflict.40 Zoals Lieselotte Viaene echter aanhaalt in haar doctoraat zijn de 

specifieke culturele contexten in post-conflict situaties in Latijns-Amerika tot nu toe weinig 

onderzocht. Nochtans zou men van verschillende landen kunnen veronderstellen dat deze 

context sterk aanwezig is omdat een groot deel van de slachtoffers uit inheemse 

bevolkingsgroepen komt. Zo zijn er de Quechua’s en Asháninka’s in Peru, de Maya’s in 

Guatemala, Mapuche in Chile en Afro-Columbiaanse gemeenschappen in Colombia.41 

Naast academische literatuur zijn er de eindeloze publicaties van NGO’s en andere 

onderzoeksinstellingen, zoals bv. het International Center for Transitional Justice (ICTJ) of 

het Instituto de Estudios Peruanos (IEP – Instituut voor Peruaanse Studies), waaruit ik 

nuttige informatie kon putten. Daarnaast volgde ik tijdens mijn aanwezigheid in Peru 
                                                             

36 Een groot deel van zijn onderzoek is gebundeld in het boek Qué difícil es ser Dios. El 

partido comunista del Perú - Sendero Luminoso y el conflicto armado en el Perú: 1980-1999. 

IEP, Lima, 2010, 325 p. Degregori overleed in 2011 aan kanker.  

37 K. Theidon, Entre prójimos. El conflicto armado interno y la política de la reconciliación 

en el Perú, IEP, Lima, 2004, 283 p.  

38 L. Laplante, “The Law of Remedies and the Clean Hands Doctrine: Exclusionary Reparation 

Policies in Peru's Political Transition”, in: American University International Law Review, 

vol. 23 (1), 2009, pp. 51-90. 

39 J. M. Burt, Violencia y autoritarismo en el Perú: bajo la sombra de Sendero y la dictadura 

de Fujimori (seguda edición ampliada), IEP, Lima, 2011, 475 p.  

40 O. M. González, Unveiling secrets of war in the Peruvian Andes, The university of Chicago 

press, Chicago & London, 2011, 307 p.  

41 L. Viaene, Voices from the shadows, p. 13. 
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nauwgezet de gangbare Peruaanse media, sociale media en blogs op het internet om op de 

hoogte te blijven omtrent het thema. Ook woonde ik een seminarie rond herinnering bij in het 

IEP in Lima42 en over het algemeen probeerde ik zoveel mogelijk aanwezig te zijn op 

samenkomsten en evenementen van NGO’s, theatergroepen, slachtofferorganisaties, etc. Ik 

bezocht ook het documentatiecentrum van de waarheidscommissie in Lima. Uiteraard werd 

niet alle informatie die ik verzamelde tijdens mijn veldwerk rechtstreeks verwerkt in de 

scriptie, maar door mij breed te blijven informeren kreeg ik wel een goed zicht op wat er in 

Peru allemaal leeft omtrent het recente gewelddadige verleden.  

 

De bronnen die ik tijdens mijn veldwerk verzamelde zijn voornamelijk mondelinge bronnen. 

Ik interviewde mensen uit verschillende groepen van de civil society: zowel academici 

(antropologen, sociologen, historici), als artiesten, leden van slachtofferbewegingen, 

mensenrechtenbewegingen, staatsinstellingen en NGO’s. Deze veertien interviews gebeurden 

met informed consent, duren één à anderhalf uur en zijn opgenomen en (al dan niet 

resumerend) getranscribeerd. Ik stelde voor elk interview steeds op voorhand een vragenlijst 

op die ik flexibel hanteerde. Ik probeerde zoveel mogelijk dezelfde vragen te stellen aan 

verschillende informanten om na te gaan waar de meningen overeen kwamen of verschilden. 

Meer informatie over de respectievelijke informanten is opgenomen in de bibliografie.  

Mijn verblijf in de inheemse dorpsgemeenschappen met EPAF gaf mij de kans om 

rechtstreeks met slachtoffers te converseren. Dit waren meestal kortere en minder formele 

interviews. Bij deze gesprekken werkte ik niet met informed consent en ik zal dan ook enkel 

de voornaam van deze respondenten vermelden. Het bezoek aan de dorpsgemeenschappen 

liet bij mij een diepe indruk achter, maar was uiteraard te kort om degelijke conclusies uit te 

trekken. Het werk van bv. K. Theidon, die toevallig zelf ook veldwerk verrichtte in Hualla, kan 

hierop een aanvulling betekenen. Om de authenciteit te bewaren heb ik er voor gekozen om de 

citaten uit de interviews in het Spaans weer te geven met Nederlandse vertaling in voetnoot.  

 

Het gebruik van mondelinge bronnen voor historisch onderzoek is niet zonder discussie.43 In 

dit onderzoek was het echter de meest voor de hand liggende werkwijze. Mondelinge 

geschiedenis geeft historici bovendien de kans om aanwezig te zijn bij het maken van een zeer 

rijke bron. Een gesprek heeft immers meerdere performatieve lagen die interessant kunnen 

zijn voor het onderzoek. Dit in beschouwing genomen is een groot deel van de informatie die 

ik zo verzamelde empirisch. De verschillende technieken van historisch onderzoek zijn echter 

sterk met elkaar verbonden. Zoals K. Birth het stelt: 

                                                             

42 Georganiseerd door de ‘Grupo Memoria’ van het IEP, 

<http://www.iep.org.pe/gm/index.html>, geraadpleegd op 18.06.2012. 

43 Het debat omtrent objectiviteit bv. kwam reeds in paragraaf a aan bod. 
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 “Although there are clear differences between writing history, maintaining oral 

 traditions, and remembering events, the relationships between these different 

 techniques of reconstructing the past are dense.” 44  

De strikte tweedeling tussen geschreven of orale bronnen gaat dus niet altijd op, net zoals het 

debat over welke bron nu het meest waardevol is niet per se zin heeft. Uiteraard is er een 

groot verschil tussen het interviewen van academici en leden van NGO’s of slachtoffers. Het 

eerste beschouw ik als een theoretische uiteenzetting die ook op papier zou kunnen gezet 

worden maar die waardevoller wordt door de performatieve lagen van het gesprek. Deze 

interviews waren voor mijn onderzoek noodzakelijk door het gebrek aan gestructureerde 

literatuur. Waar mogelijk verifiëerde ik de informatie uit de interviews bij andere informanten 

of met geschreven bronnen. Een slachtoffergetuigenis daarentegen bevat naast feitelijke 

waarheid ook een sterke emotionele waarheid. Een goede studie van de sociale, economische 

en historische context zijn dan ook nodig voor een waardevolle interpretatie van deze 

getuigenissen.

                                                             

44 K. Birth, “The Immanent Past: Culture and Psyche at the Juncture of Memory and History”,  

in: Ethos, vol. 34 (2), 2006, p. 173. 



2 

Peru historisch 

 
“Son las brechas mentales las más difíciles de poder batallar porque algunas 

personas están tan enraizadas en esa idea de superioridad. Todavía hay tanta 

discriminación.”45 

 

 a  “Peru is een bedelaar gezeten op een bank van goud”46 

 

Zoals de politicoloog M. Österlund het treffend verwoordt in zijn beschrijving van de 

Peruaanse maatschappij is het Peruaanse dagelijkse leven doordrongen van een opsplitsing in 

twee werelden: “Despite discourses on the impact of globalization which is supposed to unite 

the world and make it one, we have to face reality; Peru is one country, but two worlds.”47  

In Lima verbleef ik in San Miguel, bij señora Paulina en haar drie kinderen. Señora Paulina is 

afkomstig uit de bergstad Cuzco, de hele familie donker van huid. Ze is alleenstaande moeder: 

haar echtgenoot vertrok naar de Verenigde Staten toen ze zwanger was van haar jongste 

dochter Ariana (7) en leeft daar nu in de illegaliteit. De familie behoort tot de lage Peruaanse 

middenklasse: een klein maar mooi huis in een veilig district van Lima, genoeg geld om de 

kinderen te laten studeren maar op het einde van de maand is het krabben om rond te komen. 

Zoals zovele Peruanen is het hele gezin verslingerd aan telenovela’s, waaronder het enorm 

populaire ‘Al fondo hay sitio’48. De reek is een goed voorbeeld van de segregatie in de 

Peruaanse samenleving, zichtbaar tot op de televisie. ‘Al fondo hay sitio’ gaat over twee 

families die in Lima naast elkaar komen te wonen: de familie Gonzales, emigranten uit 

Huamanga en de familie Maldini, uit de bourgeoisie van Lima. De Maldini’s kijken neer op de 

Gonzales’, cholos49 met rare gewoonten uit de Andes. Mijn verbazing over het openlijke 

racisme in de televisiereeks was steeds groot.  Helemaal absurd werd het wanneer ik door had 

dat Paulina en gezin de kant kozen van de Maldini’s en het belachelijk maken van de Andino’s 

                                                             

45 “Het zijn de mentale kloven die het moeilijkst te bestrijden zijn want sommige personen 

zijn zo geworteld in hun superioriteitsgevoel. Er is nog altijd zoveel discriminatie.”  

Interview met Cathy Meza, Lima (Peru), 23.02.2012. 

46 “El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro”, uitspraak die wordt toegeschreven 

aan de 19e eeuwse Italiaanse wetenschapper Antonio Raymondi, waarmee hij bedoelde dat de 

rijkdommen in het land slecht verdeeld waren. 

47 M. Österlund, Politics in the Midst of Terror. Religious Beliefs and Political Action in the 

Peruvian Andes, Finnish society of sciences and letters, Helsinki, 2001, p. 75. 

48 Letterlijke vertaling: “Onderaan is er plaats”. 

49 Denigrerende benaming voor inheemse bewoners uit de Andes.  
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hilarisch vonden, terwijl hun eigen roots nota bene in de Andes liggen. Het ontkennen van de 

eigen identiteit lijkt wel een nationale sport te zijn in Peru. 

 “Aqui en el Perú cuando una pareja tiene sus hijos, el mejor que puede pasar es que 

 les salió blanquito. Como tu hijo se salvó.”50 

 

De discriminatie in Peru is dan ook zo diep geworteld dat ze deel is gaan uitmaken van de 

dagelijkse realiteit en door velen als normaal beschouwd wordt. Het meest blanke kind van de 

klas wordt het best behandeld en wie inheemse trekken en een donkerdere huid heeft doet er 

alles aan – zeker in de steden – om dat te verbergen.51 Het grootste deel van de bevolking dat 

niet zuiver inheems is, is echter mesties. De vermenging is zo groot dat er weinig echte 

blanken zijn. Het racisme is dus vreemd genoeg niet zozeer enkel gericht naar de andere maar 

ook naar zichzelf. Er ontstaat zo een mechanisme van discriminatie tussen, maar ook binnen 

alle lagen van de samenleving.52 Het latente en openlijke racisme maakt deel uit van een lang 

historisch proces en is een sleutelfactor in het begrijpen van de Peruaanse samenleving en de 

oorzaken en repercussies van het conflict. De context waarin dit conflict zich afspeelde is een 

maatschappij waarin schrijnende socio-economische ongelijkheid een dagelijkse realiteit is. 

Het is dan ook belangrijk het interne conflict historisch te kaderen om een beter inzicht te 

krijgen in het verloop van het transitieproces en de omgang met het verleden.   

 

 b Een geschiedenis van conflict: de inheemse onderdrukking 

 

Zoals eerder vermeld in hoofdstuk 2-b zijn de inheemse gemeenschappen geen toonbeeld van 

vredevolle, harmonieuze samenlevingen maar is hun strijd om overleving in de Andes 

getekend door conflict. Wanneer de Spaanse conquistadores in de 16e eeuw de Inca’s 

onderwierpen en Peru veroverden, werd de inheemse bevolking ingezet als slaven op de 

haciënda’s en bloot gesteld aan de wreedheden van de hacendados. De conquista betekende 

bovendien een demografische ramp voor de bevolking van de centrale Andes, die gedecimeerd 

werd door de Europese ziektes die de Spanjaarden meebrachten naar het Amerikaanse 

continent. In 1824 werd in de slag bij Ayacucho de Peruaanse onafhankelijkheid definitief 

beslecht.53 De inheemse bevolking bleef in de nieuwe Peruaanse republiek echter onderaan de 

                                                             

50 “Hier in Peru, wanneer een koppel kinderen krijgt is het beste wat je overkomen dat je 

kinderen blank zijn ‘uitgevallen’. Het is alsof je kind zich gered heeft.” Interview met Felix 

Reátegui, Lima (Peru), 05.03.2012. 

51 Interview met Cathy Meza, Lima (Peru), 23.02.2012. 

52 Universidad del Pacífico, La discriminación en el Perú: Investigación y reflexión, Informe 

de Resumen, Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico, Lima, 24.06.2010, 

passim. 

53 J. B. Amores  Carredano (coord.), Historia de América, Editorial Ariel, Barcelona, 2006, p. 

626. 
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sociale ladder staan. De eeuwenlange onderdrukking zorgde voor een standenmaatschappij 

gestoeld op een vergaand racisme.54  Aan het oude systeem van haciënda’s werd pas een einde 

gemaakt met de landhervormingen die begonnen vanaf 1969. Deze landhervormingen 

brachten op hun beurt echter weer nieuwe conflicten over landverdeling met zich mee.55  

Anderzijds zijn er de interne conflicten en de conflicten met andere gemeenschappen. Interne 

conflicten draaien voornamelijk om het stelen van vee (‘abigeato’), sociale problemen (bv. 

incest, overspel, drankmisbruik, huiselijk geweld, kinderverwaarlozing) en het verwaarlozen 

van gemeenschapsplichten.56 Conflicten met andere gemeenschappen gaan meestal ook over 

vee en land. Al dit soort disputen kunnen generaties lang aanslepen en veel onderhuidse 

spanningen en wraakgevoelens genereren. Ze speelden dan ook een sleutelrol in de opkomst 

van Sendero Luminoso, die deze frustraties in eerste instanties in het eigen voordeel kon 

uitspelen.57  

De constante onderdrukking is door de eeuwen heen deel gaan uitmaken van de inheemse 

kosmologie van de bevolking in de Andes. In deze kosmologie heerst het idee dat er in de 

toekomst gerechtigheid zal zijn wanneer de inheemsen over zichzelf regeren en niet langer 

onderdrukt worden door vreemden. De ‘apus ‘(berggeesten) zullen het als advocaten 

opnemen voor de inheemse bevolking en God zal als rechtvaardige rechter oordelen. De 

‘pishtacos’, buitennatuurlijke wezens die ’s nachts ronddwalen en mensen doden, worden niet 

voor niets beschreven als blank en met groene ogen. Ze representeren het eeuwenlange 

verleden van ongelijkheid en onderdrukking door blanken. De kosmologie van de Quechua’s 

in de Andes verschilt erg van die van de Azteken of Maya’s in die zin dat ze veel pragmatischer 

is. Ze beperken zich niet tot religieuze concepten maar verbinden hun kosmologie ook aan de 

socio-politieke sfeer. Dit is één van de mogelijke verklaringen voor de hoge participatie van 

inheemse burgers in het geweld tijdens het intern gewapend conflict.58  

Intussen gaat het verhaal van onderdrukking door. Peru doet het aan het begin van de 21e 

eeuw economisch zeer goed en is tot grote trots van de meeste inwoners één van Latijns-

Amerika’s snelgroeiers. Peru’s twee werelden groeien echter met een zelfde snelheid steeds 

verder uit elkaar. Mijnbedrijven en andere multinationals die zich richten op de exploitatie 

van ’s lands talrijke natuurlijke rijkdommen zijn de nieuwe kolonisatoren. Op steeds meer 

                                                             

54 Interview met Cathy Meza, Lima (Peru), 23.02.2012 

55 Municipalidad Distrital de Anco y Asociación Servicios Educativos Rurales, Anco, Haciendo 

memoria, Municipalidad Distrital de Anco (Huancavelica)/SER (Lima), 2007,  p. 26. 

56 M. La Serna, The Corner of the living: local power relations and indigenous perceptions in 

Ayacucho, Peru 1940-1983,  Doctoral Dissertation, University of California,  San Diego, 2008, 

p. 43 

57 Municipalidad Distrital de Anco y SER, Anco, Haciendo memoria, p. 60. 

58 M. Österlund, Politics in the midst of terror, p. 64. Ook Javier Torres wijst op de sterke 

politieke dynamiek die aanwezig is in Ayacucho. Interview met Javier Torres, Lima (Peru), 

06.03.2012. 
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plaatsen barsten sociale conflicten los. De regering criminaliseert het geweld en reageert met 

harde hand, bloed blijft vloeien uit sociale ongelijkheid.59   

 

 c  “Sasachakuy tiempo”: de moeilijke jaren 

Afbeelding 6: ‘Presidente Gonzalo’, subversieve opschriften die de tijd overleefd hebben 

(© Eva Willems 2012 - omgeving Huanca Sancos, Ayacucho, Peru) 

Chuschi, Ayacucho, 17 mei 1980. Een groep onbekende gewapende mannen die zich voordoen 

als militairen dringen met geweld het verkiezingskantoor van het dorp binnen en verbranden 

de resultaten van de eerste democratische verkiezingen die georganiseerd werden in Peru na 

twaalf jaar militaire dictatuur. De daders blijken lid te zijn van de maoïstische partij Sendero 

Luminoso wiens haast spirituele leider Abimael Guzmán zich volledig afkeert van het 

politieke systeem. Revolutie, zo verkondigt hij, is het enige middel om de Peruaanse 

samenleving te veranderen en een nieuwe orde te vestigen. Het is de eerste keer dat het eerder 

                                                             

59 Voor meer informatie over mijnbouwproblematiek in Peru, zie de Vlaamse NGO Catapa: 

<http://catapa.be/nl/cases/peru>, geraadpleegd op 27.06.2012. Tijdens protesten van de 

lokale bevolking in Cajamarca vielen tussen 3 en 5 juli 2012 opnieuw vijf doden en meer dan 

dertig gewonden door zware repressie van de politie. Zie verklaring van FIDH (International 

Federation for Human Rights) : “FIDH condena el uso desproporcionado de la fuerza en 

Cajamarca”, in: <http://derechoshumanos.pe/2012/07/fidh-condena-el-uso 

desproporcionado-de-la-fuerza-en-cajamarca/>, geraadpleegd op 08.07.2012. Historicus P. 

Del Pino ziet een duidelijke link tussen de geschiedenis van geweld en onderdrukking en deze 

recente conflicten omtrent mijnbouw. Interview met Ponciano Del Pino, Lima (Peru), 

01.03.2012. 
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gemarginaliseerde Sendero Luminoso gewelddadig optreedt, en deze aanslag zal het begin 

betekenen van het bloedigste conflict uit de geschiedenis van de Peruaanse republiek.60  

 

De Partido Comunista Peruano por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui (PCP-SL 

– De Peruaanse Communistische Partij volgens het Lichtend Pad van J.C. Mariátegui)61 

ontstond in 1970 uit interne twisten binnen de Partido Comunista Bandera Roja (PCP-BR, 

Communistische Partij Rode Vlag). Abimael Guzmán (‘Presidente Gonzalo’), professor 

filosofie aan de Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), vond in de 

universiteit een vruchtbare voedingsbodem voor het verspreiden van zijn radicale maoïstische 

gedachtegoed onder studenten en docenten. In 1975 valt de militaire dictatuur van Juan 

Velasco Alvarado en komt Peru in een democratische transitie terecht. Het land verkeert in 

chaos en Sendero Luminoso maakt van de afwezigheid van de staat op het platteland gebruik 

om radicaal communistische ideeën te verspreiden. Het machtsvacuüm op het platteland 

ontstond na de eerder vernoemde landhervormingen die plaatsvonden van 1969 tot 1975. De 

autoriteit van de grootgrondbezitters viel weg en er kwam geen overkoepelende 

organisatiestructuur in de plaats. De gemeenschappen vielen terug op hun lokale besturen, 

die echter noch door de rechterlijke macht, noch door de politie erkend werden. De 

senderista’s stelden zichzelf op als alternatieve rechters en organiseerden volksrechtbanken 

waarin strenge vonnissen geveld werden inzake de eerder genoemde conflicten binnen de 

gemeenschappen. Kleinere vergrijpen werden bestraft met lijfstraffen, de ergste misdrijven 

hadden de kogel tot gevolg. Sendero Luminoso vestigde zichzelf zo op basis van geweld als 

nieuwe autoritaire orde. Het bestraffen van bandieten, zoals de gehate veedieven, werd 

aanvankelijk door de meeste dorpelingen toegejuicht. Wanneer de drastische en vaak 

dodelijke werkwijze van Sendero duidelijk werd, groeide echter de weerzin bij de bevolking 

die zelf het principe “castigar, pero no matar” (straffen maar niet doden) hanteerde. 

Bovendien botste de maoïstische ideologie waarin voor spiritualiteit geen plaats was al snel 

met de inheemse religie en kosmologie. Ondertussen had Sendero Luminoso wel volop 

militanten gerekruteerd en zijn rangen gevuld met dorpelingen uit de Andes. De regio werd 

verdeeld in gemeenschappen pro en contra Sendero en de gemeenschappen zelf werden op 

dezelfde manier verscheurd. De top van de guerrillabeweging bestond uit universitaire elite, 

maar de rest van de milities was voornamelijk samengesteld uit boeren. De steun aan Sendero 

Luminoso werd verder in de hand gewerkt door de willekeurige en agressieve repressie die het 

leger uitoefende en die vaak verkeerde doelwitten trof. De misbruiken van de 

vertegenwoordigers van de Peruaanse staat – waardoor de Andes bevolking zich al 

eeuwenlang in de steek gelaten voelde  – genereerden haat- en wraakgevoelens die Sendero 

Luminoso op een sluwe manier wist te kanaliseren.62  

                                                             

60 E. Willems, Geschiedenis en herinnering, p. 7. 

61 Kortweg Sendero Luminoso (Het Lichtend Pad). 

62 M. de la Serna, The Corner of the Living, p. 269-275 en K. Theidon, Entre prójimos, p. 27-

29. 
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De aanwezigheid van de senderista’s ontwrichtte het sociale, economische en politieke leven 

op het platteland. De dorpelingen werden verplicht hun vee en oogsten te delen met de 

guerrillastrijders. Soms werden hele kuddes gewoon afgemaakt, een wreedheid waarvan 

dorpsgemeenschappen nu nog de gevolgen dragen omdat ze hun vee niet hebben kunnen 

recupereren. De lokale autoriteiten, ‘verraders en vertegenwoordigers van de burgerlijke 

staat’, werden het eerste doelwit van Sendero. Ze werden vervangen door vertegenwoordigers 

van de partij, die ingeschakeld werden om verraders op te sporen. Kinderen vanaf 12 jaar oud 

werden gerekruteerd. Velen trouwden vroegtijdig of ontvluchtten hun dorp om niet hetzelfde 

lot te moeten ondergaan.63  

Toenmalig president Fernando Belaúnde Terry hield de net afgelopen militaire dictatuur nog 

fris in het geheugen. Uit angst voor een nieuwe militaire staatsgreep, koos hij ervoor om het 

leger zo lang mogelijk afzijdig te houden in het conflict. Pas in 1982, na al twee jaar van 

geweld, besloot hij te interveniëren. Het tegenoffensief van het leger was echter bruut en 

slecht georganiseerd. De interventie zorgde er zo voor dat het conflict helemaal escaleerde. De 

soldaten openden een heksenjacht op de terrucos van Sendero, met grove misbruiken zoals 

foltering en verkrachting tot gevolg. Er heerste een klimaat van angst en verklikking en het 

kleinste vermoeden kon een mensenleven kosten. Dat de militairen helemaal over de schreef 

gingen, had veel te maken met hun racisme ten opzichte van de inheemse bevolking op het 

platteland.64  

Zoals M. La Serna en K. Theidon benadrukken, is het idee dat de inheemse bevolking door de 

tussenkomst van het leger tussen twee vuren kwam te staan ietwat te simplistisch.65 Enerzijds 

is er de eerder genoemde burgerparticipatie in het geweld van Sendero die in acht genomen 

moet worden. Anderzijds ontstonden er ook burgermilities (Rondas Campesinas en Comités 

de Autodefensa Civil), soms op aandringen van het leger maar vaak uit eigen beweging van de 

dorpsgemeenschap, om zichzelf te beschermen tegen het terrorisme. Het geweld was niet 

bipolair, maar wel multidirectioneel. 

 

Op 12 september 1992 slaagde het leger erin om Abimael Guzmán te arresteren en zo Sendero 

Luminoso te onthoofden. Het wegvallen van het leiderschap van Presidente Gonzalo zorgde 

ervoor dat het geweld drastisch verminderde. In april van datzelfde jaar had de in 1990 

democratisch verkozen president Alberto Fujimori echter een autocoup gepleegd en zijn eigen 

parlement met militaire hand ontbonden. Hij maakte gebruik van het heersende klimaat van 

angst en van zijn succes in de strijd tegen Sendero Luminoso om zijn ondemocratische 

methodes te rechtvaardigen. Zijn maatregelen voor het oplossen van het conflict waren 

draconisch. Het paramilitaire doodseskader Grupo Colina dat Fujimori inschakelde in zijn 

antiterrorisme politiek, werd berucht omwille van grove mensenrechtenschendingen. Peru 

                                                             

63 Municipalidad Distrital de Anco y SER, Anco, Haciendo memoria, p. 63-75. 

64 D. Kruijt en K. Koonings, Societies of fear. The Legacy of Civil War, Violence  

and Terror in Latin America. Londen, Zed Books, 1999, p. 37.  

65 M. La Serna, Corner of the living, p. 32 en K. Theidon, Entre prójimos, p. 20. 
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kon pas in 2000, na de val van het regime van Fujimori, echt aan een democratische transitie 

beginnen.66 

Sendero Luminoso werd nooit helemaal uitgeroeid en bestaat verder tot op vandaag, zij het 

vooral als deel van de drugsmaffia in de vallei van de Apurímac en de Ene rivier67. De  ideeën 

van Sendero blijven ook verder leven in de Movimiento Por Amnistía y Derechos 

Fundamentales (Movadef), een beweging die werd opgericht om de vrijheid van Abimael 

Guzmán te eisen en die zich nu ook als politieke partij profileert. Movadef probeerde zich in 

februari 2012 (tevergeefs) te registreren als politieke partij, tot grote verontwaardiging van de 

publieke opinie.68 Op 12 februari 2012, twee dagen voor mijn aankomst in Peru, werd 

Camarada Artemio gevangen genomen, één van de overblijvende en meest gezochte 

kopstukken van Sendero. Het debat blijft geopend en hoewel het geweld drastisch gedaald is 

sinds 1992, is het conflict nog altijd niet helemaal afgesloten.69 Het feit dat Ayacucho de 

bakermat was van Sendero Luminoso zorgt ervoor dat de Ayacuchaanse inheemsen door veel 

Limeños nog steeds gelijk gesteld worden aan terroristen. Het latente racisme werd op die 

manier enkel herbevestigd door het conflict.70 

 

 d Fujimori’s autoritaire consensus 

 

Na zijn autocoup in 1992 saboteerde Fujimori één voor één alle democratische mechanismen 

om zo zijn autoritaire bewind stevig te kunnen verankeren. Zijn censuur van de media zorgde 

ervoor dat hij de publieke opinie doeltreffend kon manipuleren. Terend op het klimaat van 

terreur dat het land verlamde en het succes van de vangst van Guzmán, werd hij in 1995 

herverkozen.71 Door een populistische aanwezigheidspolitiek in de meest desolate gebieden 

tijdens de verkiezingscampagne kon Fujimori de stemmen van de rurale bevolking winnen. 

Zijn neoliberale beleid betekende echter een sociale ramp en deed het armoedepercentage 

                                                             

66 J.-M. Burt, “ “Quien habla es terrorista”: The Political Use of Fear in Fujimori’s  

Peru”, in: Latin American Research Review, Pittsburgh, 2006, vol. 41, passim.  

67 Deze regio wordt benoemd met de afkorting VRAE (Valle del Río Apurímac y Ene). 

68 H. H. Amado, “Qué le queda ahora al Movadef y Sendero: hablan los expertos”, in: El 

Comercio, 01.02.2012, in: <http://elcomercio.pe/actualidad/1368624/noticia-que-le-queda-

ahora-al-movadef-sendero-hablan-expertos>, geraadpleegd op 29.06.2012. 

69 H. H. Amado, “¿Quién es el próximo cabecillo a ser neutralizado?”, in: El Comercio, 

13.02.2012, in: <http://elcomercio.pe/politica/1373857/noticia-quien-proximo-cabecilla-

sendero-luminoso-neutralizado>, geraadpleegd op 29.06.2012. 

70 M. Österlund, Politics in the midst of terror, p. 35. 

71 Deze herverkiezing was mogelijk gemaakt door een grondwetwijziging in 1993. 
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drastisch stijgen.72 In 1995 vaardigde Fujimori een amnestiewet uit waardoor het leger en de 

politie vrijgesproken werden van alle misbruiken gepleegd vanaf 1980 en institutionaliseerde 

hij zo het staatsgeweld.73 De civil society werd het zwijgen opgelegd en Fujimori verketterde 

mensenrechtenorganisaties als zijnde “de legale wapens van het terrorisme”.74  Het bewind 

van Fujimori viel in 2000, nadat zijn grootschalige en systematische fraude aan het licht 

kwam.75  De tien jaar durende autoritaire consensus die Fujimori installeerde zorgde voor een 

problematische start van het transitieproces. De waarheid werd van in het begin toegedekt en 

een groot deel van de bevolking blijft tot op vandaag geïndoctrineerd door de negationistische 

‘memoria fujimorista’ van het conflict. De fujimorista’s, het leger, takken uit het bedrijfsleven 

en de conservatieve media die onder één dak heulden met Fujimori – m.a.w. allemaal 

machtige en invloedrijke sectoren binnen de Peruaanse samenleving - staan extreem 

weigerachtig tegenover eender welke kritische houding ten opzichte van het gewelddadige 

verleden.76 

 

 e De eerste stappen naar waarheid 

 

Na de val van Fujimori werd er een interim-regering opgericht onder leiding van Valentin 

Paniagua. De politieke opening zorgde ervoor dat de schreeuw om waarheid over twee 

decennia burgerconflict niet langer gesmoord werd. Mensenrechtenorganisaties wezen op de 

voorbeelden in Argentinië, Chili, El Salvador en Guatemala en pleitten voor een eigen 

waarheidscomissie. De Peruaanse Comisión de la Verdad (waarheidscommissie) werd 

opgericht, die onder het presidentschap van Alejandro Toledo (2001-2006) een extra geladen 

dimensie kreeg en omgedoopt werd tot Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR – 

Commissie voor Waarheid en Reconciliatie). De CVR had als doel de waarheid omtrent de 

feiten te achterhalen op basis van getuigenissen van zowel daders als slachtoffers77. Door 

talrijke herinneringen en persoonlijke waarheden samen te puzzelen trachtte de commissie zo 

het gewelddadige verleden te reconstrueren. De CVR werd echter ook met methodologische 

problemen geconfronteerd. Enerzijds konden de hoorzittingen niet op alle plaatsen doorgaan 

om wille van de onbereikbaarheid van sommige desolate gebieden, of de onveiligheid van 

regio’s beheerst door drugstrafiek. Anderzijds leefde er – zeker na het conflict – in de 

                                                             

72 FIDH, Misión Internacional de Investigación, Perú: la esperanza, ¿Hacía una democracia 

duradera?, FIDH, Informe n°302/3, 2001, p. 7.  

73  C. Youngers, J.-M. Burt, “Defending Rights in a Hostile Environment”, in: NACLA Report 

on the Americas, Vol XXXIV, no. 1, july/august 2000, p. 44. 

74 Discours Fujimori tijdens een ceremonie van het leger op 24 september 1991, geciteerd in: 

Latin American Weekly Report, oktober 1991, p. 11. 

75 FIDH, Informe n°302/3, 2001, p. 8. 

76 Interview met Felix Reátegui, Lima (Peru), 05.03.2012.  

77 E. Willems, Geschiedenis en herinnering, p. 16. 
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gemeenschappen op het platteland een sterk wantrouwen tegenover indringers en vreemde 

autoriteiten. Niet iedereen was daardoor bereid te getuigen voor de CVR.78 

De balans van bijna 70 000 doden die het in 2003 gepresenteerde eindrapport van de CVR 

optekende, ging ver boven de eerder geschatte aantallen. Op basis van de 

onderzoeksresultaten deed de commissie aanbevelingen aan de Peruaanse regering met 

betrekking tot reparatie, opgetekend in het Plan Integral de Reparaciones (PIR – Integraal 

Reparatieplan). Om dit PIR te kunnen uitvoeren werden door de staat het Registro Unico de 

Victimas (RUV - slachtofferregister ) en de Consejo de Reparaciones (reparatieraad) 

opgericht.79 

 

 f Na de waarheidscommisie: Peru post-CVR (2003-2012) 

 

In 2009 werd ex-president Fujimori veroordeeld voor misdaden tegen de mensheid. Tijdens 

het presidentschap van Alejandro Toledo (2001-2006) en Alan García (2006-2011) werden er 

projecten voor collectieve reparatie uitgevoerd, maar de symbolische en individuele 

economische reparaties bleven uit. García had bovendien het lef om een maand voor het einde 

van zijn ambtstermijn in juni 2011 een decreet80 uit te vaardigen dat stelde dat iedereen die 

zich niet geregistreerd had in het slachtofferregister voor 31 december 2011 geen recht meer 

zou hebben op reparaties. Als nieuwe vereiste stelde hij eveneens dat enkel weduwen boven 

de 65 jaar oud en weduwnaars boven de 80 jaar oud recht zouden hebben op individuele 

economische reparatie. Een absurde eis gezien de gemiddelde levensverwachting op het 

platteland. Hij verlaagde bovendien het eerder beloofde bedrag van 30 000 Peruaanse soles 

naar 10 000 soles (ca. 3000 euro). Tijdens de strijd om het presidentschap in juni 2011 kwam 

Peru’s  gewelddadige verleden opnieuw naar boven. Ollanta Humala haalde het nipt van 

Keiko – dochter van – Fujimori. Humala, luitenant-kolonel in het Peruaanse leger tijdens het 

offensief tegen Sendero Luminoso, werd zelf echter beschuldigd van medeplichtigheid bij 

misbruiken. Tijdens zijn campagne deed Humala veelbelovende uitspraken op het vlak van 

reparaties voor de slachtoffers van het intern gewapend conflict. Hij vermeldde het thema 

zelfs expliciet in zijn inauguratiespeech en organiseerde een samenkomst met de slachtoffers. 

Nu exact een jaar later lijkt er echter weinig verwezenlijkt. De eis van slachtoffer- en 

mensenrechtenorganisaties om het decreet 051 dat García invoerde te wijzigen, stuit op verzet 

van de minister van economie en financiën. Bovendien werd de bevoegdheid voor reparaties 

overgeheveld van de ministerraad naar het ministerie van justitie, hetgeen deze dringende 

                                                             

78 H. Willer, “Cómo se reconstruyó la verdad”, in: Ideele, n°157, 2003, p. 55. 

79 Interview met Jairo Rivas, Lima (Peru). 23.02.2012. 

80 Decreto supremo 051, Decreto supremo que establece el plazo de conclusión del Proceso de 

determinación e identificación de los benificiarios del Programa de Reparaciones 

Económicas y la oportunidad de otorgamiento de las reparaciones económicas, 16.06.2011. 
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materie nogmaals bureaucratische vertraging bezorgt. De eerste generatie slachtoffers is 

intussen stervende zonder ooit één sol reparatie gezien te hebben. 81 

In hoofdstuk 3 zal er verder ingegaan worden op het post-CVR tijdperk.  

 
 

 g Problematiek dader – slachtoffer 

 

Zoals eerder vermeld vertrekt dit onderzoek vanuit een slachtofferperspectief. Een groot 

verschil in Peru in vergelijking met andere Latijns-Amerikaanse interne gewapende conflicten 

is echter het uitgesproken multidirectionele karakter van het geweld. Zowel de subversieve 

groep Sendero Luminoso (54%)82 als het leger en politie (37%) dragen een aanzienlijke 

verantwoordelijkheid in het aantal slachtoffers. Dit in tegenstelling tot bv. Guatemala, 

Argentinië en Chili waar het leger verantwoordelijk was voor meer dan 90% van het aantal 

slachtoffers.83 Deze multidirectionaliteit van het geweld problematiseert de begrippen ‘dader’ 

en ‘slachtoffer’. Verschillende daders in een burgerconflict veroorzaken immers verschillende 

slachtoffergroepen : burgers die gedood werden door terroristen, burgers die gedood werden 

door het leger, soldaten die gedood werden door terroristen, terroristen die gedood werden 

door soldaten, burgers die gedood werden door burgers, burgers die gedwongen werden te 

vluchten, kinderen die achterbleven zonder ouders. Daarnaast is er de verdeling tussen 

inheemse slachtoffers op het platteland, urbane slachtoffers in de provincies, urbane 

slachtoffers in Lima, en alles wat daar tussen zit. Bovendien werden vele burgers slachtoffer 

en dader tegelijkertijd, zoals de inheemsen op het platteland die zich na verloop van tijd 

organiseerden in Comités de Autodefensa Civil (CAD’s – Comités voor burgerlijke 

zelfverdediging) om zich tegen het terrorisme van Sendero Luminoso te verdedigen.84  

Hoewel de leiders van Sendero Luminoso academici en leden van de provinciale elite waren, 

bestond de basis van de beweging uit boeren. De participatie van de burgers in het geweld valt 

dus niet te onderschatten en zorgt ervoor dat de Peruaanse burgeroorlog een ‘intiem conflict’ 

was waarin buren en familieleden elkaar verraadden en doodden.85 Door middel van lokale 

                                                             

81 Interview met Doris Caqui, Lima (Peru), 29.02.2012. 

82 Naast Sendero Luminoso was er de kleinere Movimiento Revolucionario Túpac Amaru 

(MRTA – Revolutionaire Beweging Túpac Amaru) die door de waarheidscommissie 

verantwoordelijk geacht wordt voor 1,8% van de gepleegde mensenrechtenschendingen.  

83 Het percentage van verantwoordelijkheid van de Peruaanse staat kan eigenlijk nog 

opgetrokken worden als men de nalatigheid om de burgers te beschermen in beschouwing zou 

nemen.  

84 E. Willems, Omgang met de erfenis van de Peruaanse burgeroorlog, passim.  

85 E. Staub, “Reconciliation after Genocide, Mass Killing, or Intractable Conflict”, in: Political 

Psychology, vol. 27 (6), 2006, p. 869. De term ‘intieme genocide’ wordt door Staub gebruikt 

in de context van de Rwandese genocide.  
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reïntegratiemechanismen werden ex-senderista’s86 vaak weer opgenomen in de gemeenschap, 

waardoor de samenstelling van de gemeenschappen nu erg heterogeen is.87 Daders en 

slachtoffers kruisen elkaar in sommige dorpsgemeenschappen nog dagelijks.  Er werd een 

pragmatisch samenlevingscompromis bereikt maar onderhuids zijn er nog veel 

wraakgevoelens. Deze rancune komt geregeld naar boven en zorgt nog steeds voor conflicten, 

bv. op dorpsfeesten waar de alcohol rijkelijk vloeit.  

 Wanneer we in Hualla met Señora Aurelia spraken, wiens familieleden vorig jaar opgegraven 

werden, blijken deze wraakgevoelens ook. Zij weet wie de senderista’s waren die haar 

grootvader, grootmoeder, vader en broer vermoordden.  

“En la exhumación he visto que algo grave pasó a mi papá. Él se ha fallecido con la 

boca abierta, como gritando, así ha fallecido mi papá. En ese momento a ese 

persona que le ha matado, yo tal vez quería hacerlo igual. A mi papá lo han hecho 

sufrir. Lo han matado con pico.”88 

 

Het is dus belangrijk te weten dat de slachtoffergroep in Peru allesbehalve homogeen is. Zelfs 

in de 75% van inheemse slachtoffers zijn er vele schakeringen. De diversiteit binnen de 

slachtoffergroep zorgt voor obstakels in het transitieproces. Zo is er de discussie over wie 

recht heeft op reparaties. Volgens de basisprincipes en richtlijnen betreffende het recht op 

reparaties voor overlevenden van schendingen van internationale mensenrechten is iedereen 

die fysieke of mentale schade ondergaan heeft slachtoffer, en hebben alle slachtoffers recht op 

reparatie, ongeacht wie de verantwoordelijkheid draagt van de schending.89  Toch past de 

Peruaanse staat de ‘clean hands’ doctrine toe, d.w.z. dat personen die ooit lid zijn geweest van 

subversieve groepen uitgesloten worden van inschrijving in het RUV (Registro Único de 

Víctimas) en dus van reparatie.90 In de praktijk is het echter zeer moeilijk te bepalen wie nu 

lid was van Sendero Luminoso. Buiten de kopstukken werd de grote meerderheid immers 

nooit juridisch veroordeeld. Velen, waaronder onschuldigen, worden dus uitgesloten van het 

                                                             

86 Een senderista is een lid van Sendero Luminoso. 

87 K. Theidon, Entre prójimos, p. 20. De titel van het boek van Theidon, “Entre prójimos” 

verwijst naar deze burgerparticipatie en is gebaseerd op een veelterugkerende uitspraak van 

dorpelingen tijdens haar veldwerk: “Jesuscristo, mira lo que hemos hecho entre prójimos” 

(“Jezus Christus, kijk wat we hebben aangericht onder onze naasten”).  

88 “Tijdens de exhumatie heb ik gezien dat er iets ergs gebeurde met mijn papa. Hij is 

gestorven met zijn mond open, alsof hij aan het schreeuwen was, zo is mijn papa gestorven. 

Op dat moment zou ik de persoon die hem gedood heeft misschien hetzelfde willen aandoen. 

Ze hebben mijn papa doen lijden. Ze hebben hem gedood met een spies.” 

Interview met Señora Aurelia, 16.03.2012, Hualla (Peru). 

89 L. Laplante, “The Law of Remedies and the Clean Hands Doctrine”, p. 59. 

90 De procedure is zo dat slachtoffers zich eerst moeten inschrijven in dit register om erkend 

te worden en kans te maken op individuele economische reparaties.  
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register op basis van niet meer dan verdenkingen.91 Dit blijkt ook uit conversaties met 

slachtoffers:  

- “Tu certificado aún no sale?” 

* “No, no sale.” 

- “En qué año pediste?” 

* “2009.” 

- “Y qué te dicen cuando preguntas?” 

* “Así pues, que está involucrado mi papá. Es mentira lo que dicen ellos. No 

 hay justicia. Ellos que de verdad eran de Sendero están bien accomodados, 

 tienen sus casas. Y yo estoy aqui, sin educación, alquilando casa.”92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

91 Interview met Jairo Rivas (lid van de Consejo de Reparaciones - Reparatieraad), 

23.02.2012, Lima (Peru).  Rivas verwoordde het dilemma zo: “Entonces, no es posible 

excluirlas del registro pero también teniendo la duda sobre su pertenencia, tampoco es 

posible incluirlas.” (“Het is onmogelijk deze slachtoffers uit te sluiten van het register, maar 

gezien de twijfel over hun eventuele steun [aan subversieve groepen] is het ook onmogelijk 

hen erin op te nemen.”) 

92 “Interviewer: Je certificaat is nog altijd niet uitgereikt? Respondent: Nee. I: In welk jaar 

heb je het aangevraagd? R: In 2009. I: En wat zeggen ze je als je ernaar vraagt? R: Ze 

zeggen dat mijn papa erin verwikkeld was [in Sendero]. Het is een leugen wat zij zeggen. Er 

is geen gerechtigheid. Zij die echt bij Sendero waren zijn nu goed voorzien, ze hebben hun 

huizen. En ik zit hier, zonder scholing, ik huur een huis.”  Interview met Señora Ana Cristina, 

19.03.2012, Huamanga (Peru).  
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DEEL II 

GESCHIEDENIS & HERINNERING IN PERU: EEN STAND VAN ZAKEN 

 

3 

De slopende stilstand van het transitieproces: het 

vacuüm na de waarheidscommissie (2003-2012)93 

De val van Fujimori bracht de politieke opening teweeg die nodig was om het transitieproces 

te kunnen opstarten na twaalf jaar van geweld (1980-1992) en acht jaar van schijndemocratie 

(1992-2000). De Comisión de la Verdad y la Reconciliación (2001-2003) speelde een 

sleutelrol in dit proces en was zonder twijfel het belangrijkste transitional justice mechanisme 

in Peru. Maar wat na de waarheidscommissie? Het eindrapport van de waarheidscommissie 

betekende allerminst het einde van het transitieproces. Integendeel: op basis van de gegevens 

en de aanbevelingen van de CVR werd pas duidelijk welke afmetingen het transitieproces zou 

aannemen en welke stappen zouden moeten gezet worden. Het rapport betekende bovendien 

een officiële legitimatie voor de strijd van mensenrechten- en slachtofferbewegingen.94  

Ik zal in dit hoofdstuk beargumenteren dat het Peruaanse transitieproces na de presentatie 

van het rapport van de waarheidscommissie in een vacuüm terecht kwam. Geen 

herinneringsvacuüm: herinneringen zijn er immers altijd en blijven op micro- en 

macroniveau voortleven in het individuele en collectieve geheugen. Wel een vacuüm in die zin 

dat het transitieproces sinds 2003 weinig vooruitgang boekte. Ik onderscheid hiervoor in dit 

hoofdstuk drie grote oorzaken.  

Ten eerste zijn er de tekortkomingen van de waarheidscommissie zelf. Het is allerminst mijn 

bedoeling om door deze zwakheden te schetsen de verdienste van de CVR onderuit te halen of 

het eindrapport in twijfel te trekken. Als onderzoeker zou het bovendien ongepast zijn een 

uitgesproken positie voor of tegen de waarheidscommissie in te nemen. Wel wil ik aantonen 

dat de gebreken die dit transitional justice mechanisme onvermijdelijk vertoont er mee voor 

gezorgd hebben dat het transitieproces vandaag in het slop geraakt is. Een tweede factor die ik 

fundamenteel acht is het gebrek aan initiatief van staatswege in de opvolging van de 

                                                             

93 Het algemene idee dat er na de CVR een vacuüm ontstond, komt ook aan bod in: L.J. 

Laplante en K. S. Theidon, “Truth with Consequences: Justice and Reparations in Post-Truth 

Commission Peru”, in: Human Rights Quarterly, Volume 29, Number 1, February 2007,  

pp. 228-250 

94 Interview met Cathy Meza, Lima (Peru), 29.02.2012.  



 

 

41 

aanbevelingen van de CVR en in de erkenning en de verwerking van het conflict in het 

algemeen. Met de jaren wordt steeds duidelijker dat het thema absoluut geen politieke 

prioriteit is. Ten slotte is er de apathie van een groot deel van de publieke opinie die de 

noodzaak van het transitieproces niet inziet. Deze onverschilligheid heeft enerzijds veel te 

maken met tien jaar indoctrinering door het regime van Fujimori, en wordt versterkt door het 

feit dat de grootste slachtoffergroep onderaan de socio-economische ladder staat. Anderzijds 

leeft er het idee dat het geen zin heeft om over pijnlijke herinneringen te blijven praten en dat 

het tijd is om de bladzijde om te slaan. Als inleiding op de komende hoofdstukken waarin het 

Peruaanse transitieproces en de verschillende herinneringsmotieven die dat proces tekenen 

aan bod zullen komen, zal ik eerst even dieper ingaan op enkele mogelijke valkuilen van 

transitional justice.   

 

 a De valkuilen van transitional justice 

 

Transitional justice is het op zoek gaan naar manieren om de zware last van een gewelddadig 

verleden te dragen. De discipline wordt keer op keer geconfronteerd met het zogenaamde 

duivelsdilemma tussen herinneren en vergeten. De geschiedenis actief een plaats geven in het 

heden en op zoek gaan naar waarheid en gerechtigheid? Of pleiten voor collectieve amnesie en 

amnestie, de oude koeien in de sloot laten verdrinken om met een schone lei te kunnen 

beginnen? ‘De tijd heelt alle wonden’, ‘komt tijd komt raad’, ‘de tijd baart rozen’ of ‘de tijd zal 

het leren’ zijn maar enkele uitdrukkingen die aantonen hoezeer geloof gehecht wordt aan het 

voorbijgaan van de tijd als beste medicijn tegen wonden uit het verleden. De tand des tijds 

was decennialang hét paardenmiddel tegen historisch onrecht. 

In de laatste drie decennia is er echter een duidelijke herinneringstendens. Het ‘healing effect’ 

dat vroeger werd toegewezen aan vergeten, wordt nu net aan herinnering toegeschreven. De 

sporen van een gewelddadig verleden laten zich niet gemakkelijk uitwissen en slachtoffers 

hebben recht op herinnering, waarheid en gerechtigheid. De tijd heelt op z’n eentje niet langer 

alle wonden en transitional justice richt zich steeds meer tot de historicus om het historisch 

discours met het achtervolgende verleden te verzoenen. Het worstelen van de ‘haunting past’ 

met het ‘voorbije verleden’ is meteen de paradox die terug te vinden is in bepaalde 

transitional justice mechanismen, zoals waarheidscommissies. Fundamenteel daarbij is hoe 

historische afstand geconstrueerd, onderhandeld en gecontesteerd wordt: Hoe ver weg is het 

verleden? Wanneer is het verleden voorbij?95 Philips pleit in zijn artikel “Rethinking historical 

distance: from doctrine to heuristic” voor het herinterpreteren van historische afstand. Die 

afstand heeft volgens hem niet enkel te maken met tijd, maar even goed met andere 

                                                             

95 B. Bevernage, “History, memory and politics of time in transitional justice”, in: Conferentie 

“Transitional Justice in Europe: the historical perspective (1945 – 2000), CEGES-SOMA. 

11.01.2012. 
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concepten die onze positie t.o.v. verleden bepalen zoals maken, voelen, doen en begrijpen.96  

Dit bredere inzicht in het begrip historische afstand kan nuttig zijn in het transitional justice 

veld om de aan- of afwezigheid van het gewelddadige verleden in het heden te verklaren. 

Bevernage waarschuwt zelfs dat waarheidscommissies dreigen te mislukken zolang er geen 

goed begrip is van ‘tijd’.97 Erkennen dat het verleden niet samen met de tijd voorbij gaat is 

immers essentieel voor het optimaal functioneren van transitional justice. 

Een andere valkuil voor transitional justice is het vervallen in een utopisch discours en het 

creëren van een eigen succesmythe omtrent transitie. Het discours dat gehanteerd wordt is 

doorspekt van grote begrippen als gerechtigheid en reconciliatie. Wanneer de juiste 

transitional justice mechanismen gebruikt worden, kan iedereen mekaar weer in de ogen 

kijken en kan de samenleving met een schone lei beginnen. De kettingreactie waarheid – 

gerechtigheid – reconciliatie lijkt vanzelfsprekend. Waarheid en herinnering worden 

gelijkgesteld aan harmonie en consensus, terwijl herinnering na intern gewelddadig conflict 

net gepaard gaat met veel negatieve en tegenstrijdige gevoelens.  De tandem gerechtigheid – 

reconciliatie impliceert tevens een misbruik: eens er vergiffenis geschonken is, verdwijnen de 

wraakgevoelens en de eis om gerechtigheid. Reconciliatie kan zo een eufemisme worden voor 

straffeloosheid. Vergiffenis schenken is echter een persoonlijk proces dat niet van bovenaf kan 

opgelegd worden. Door dit wel te doen, komen slachtoffers in absurde posities terecht waarbij 

hen verweten wordt niet vergevingsgezind genoeg te zijn. Reconciliatie na een burgerconflict 

waarbij er sprake was van multidirectioneel geweld is echter een uiterst gecompliceerd proces. 

De vijand was immers vaak een naaste, en het slachtoffer was misschien ook dader. Het gaat 

dus niet enkel over in het reine komen met de andere, maar ook met zichzelf. Het construeren 

van een symbolische vrede op basis van reconciliatie tussen dader en slachtoffer is dan ook 

een politieke mythe die door bepaalde transitional justice mechanismen in stand gehouden 

wordt. De Peruaanse waarheidscommissie heet niet voor niks Commissión de la Verdad y la 

Reconciliación, net als de Zuid-Afrikaans en Sierra Leoonse Truth and Reconciliation 

Commission (TRC).98 Door reconciliatie centraal te stellen in het discours omtrent omgang 

met het verleden, wordt herinnering voorgesteld als een harmonische consensus. De realiteit 

toont echter een veelheid aan conflictueuze herinneringen en visies op het verleden.99 Het 

                                                             

96 M. S. Philips, “Rethinking historical distance: from doctrine to heuristic”, in: History and 

Theory, Theme Issue 50 (December 2011), p. 11-23. 

97 B. Bevernage, “History, memory and politics of time in transitional justice”, s.p. 

98 Interview met Felix Reátegui, 05.03.2012, Lima (Peru). 

Voor een grondige analyse van het reconciliatiediscours van de Zuid-Afrikaanse TRC zie 

hoofdstuk 5 (pp. 403-448) van A. Verdoolaeghe, Reconciliation : the South African truth and 

reconciliation commisson: deconstruction of a multilayered archive, onuitgegeven 

doctoraatsverhandeling, Universiteit Gent (faculteit Letteren en Wijsbegeerte), 2005. 

99 M. E. Ulfe, Hablar de memoria es hablar de visibilidad, in: 

<http://lamula.pe/2011/07/04/maria-eugenia-ulfe-hablar-de-memoria-es-hablar-de-

visibilidad/jimenard>, geraadpleegd op 23.06.2012. 
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scheppen van ruimte en erkenning voor deze herinneringspluraliteit kan anderzijds op zich 

een vorm van gerechtigheid betekenen.  

Daarnaast is de theorie omtrent transitional justice ontwikkeld vanuit een westers 

wereldbeeld waarin een democratische, egalitaire samenleving centraal staat en de tandem 

waarheid-gerechtigheid bijna vanzelfsprekend is. In een multi-etnische samenleving zoals de 

Peruaanse wordt dit beeld gebroken door racisme en ongelijkheid. De historisch gewortelde 

machtsonevenwichten en het superioriteitsgevoel van de ene Peruaan ten opzichte van de 

andere, zorgen ervoor dat  lang niet iedereen dezelfde kans op gerechtigheid krijgt. 

Transitional justice is tot slot ook meer dan gerechtigheid in de juridische zin van het woord. 

Het gaat om persoonlijke en publieke waarheid; om individuele, collectieve, economische en 

symbolische reparatie; om de diversiteit aan herinneringen en de manier waarop ze gedragen 

worden; om het recht op vrijheid van geheugen. Het is deze holistische visie die ik wil 

hanteren bij de zoektocht naar verschillende herinneringsmotieven in Peru. Daarvoor is het 

belangrijk zowel de politieke, sociale, economische als culturele context van het proces in acht 

te nemen.100 

 

 b De tekortkomingen van de CVR 

 

Zoals hierboven reeds aangehaald is het allerminst de bedoeling om de ontegensprekelijke 

verdienste van de Peruaanse waarheidscommissie in twijfel te trekken. De CVR deed de 

eerste, en tot nu toe spijtig genoeg de enige, significante poging om de waarheid omtrent het 

conflict te achterhalen.101 Zonder dit mechanisme zou het transitieproces nog veel minder ver 

staan en zou men de feiten misschien nog steeds minimaliseren tot zo’n 10 000 dodelijke 

slachtoffers, zoals dat vóór het uitkomen van het eindrapport van de commissie het geval was. 

Net omdat de CVR tot nu toe het belangrijkste officiële mechanisme was in het Peruaanse 

transitieproces is het echter interessant om de commissie kritisch te bekijken. Het 

eindrapport van de CVR (2003) is immers de ‘bijbel’ van NGO’s en mensenrechten, zonder 

dat het veel in vraag gesteld wordt.  Historicus P. Del Pino wijst er op dat men niet langer 

blind mag zijn voor de gebreken van het eindrapport.  Anno 2012, bijna een decennium na de 

publicatie van het eindrapport, is het tijd voor een constructief debat over de tekortkomingen 

van de Peruaanse waarheidscommissie.102   

 

De eerste tekortkomingen van de CVR en het bijhorende eindrapport hebben te maken met de 

onvermijdelijke beperkingen in tijd en middelen waarmee een drie jarige commissie 

geconfronteerd wordt. Ten eerste is er de tijdslimiet die het aantal getuigenissen bepaalde en 

                                                             

100 L. Viaene, Voices from the shadows, p. 1. 

101 Interview met Cathy Meza, Lima (Peru), 23.02.2012. 

102 Interview met Ponciano Del Pino, Lima (Peru), 01.03.2012.  
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ervoor zorgde dat niet alle stemmen konden gehoord worden. De geografie van het immense 

Peru zorgde er bovendien voor dat de meest afgelegen dorpsgemeenschappen zeer moeilijk te 

bereiken waren. Dit beperkte de reikwijdte van de CVR. Sommige gemeenschappen wisten 

pas na de publicatie van het eindrapport van haar bestaan af. De Consejo de Reparaciones, 

het orgaan dat de inschrijving in het slachtofferregister bewerkstelligt, verzamelde 

ondertussen vijf keer zoveel getuigenissen dan de waarheidscommissie. De informatie uit deze 

nieuwe getuigenissen werd echter niet verwerkt.103 Een tweede gevolg van de tijdsbeperking 

van de CVR is dat het onderzoek aan de oppervlakte bleef. Hierdoor mist het eindrapport op 

sommige plaatsen nuance. Zo werd de notie ‘slachtoffer’ weinig geproblematiseerd en werden 

er weinig getuigenissen van militairen en politie verzameld. Er was niet veel oog voor de grijze 

zones binnen de complexe dader-slachtofferverhoudingen die het conflict kenmerkten.104 Het 

gebrek aan nuance had ook tot gevolg dat een veelheid aan getuigenissen werd samengegoten 

in één bepaald discours omtrent de waarheid en herinnering van het conflict, terwijl velen 

zich niet met dat discours identificeren. ‘Memorias victoriosas’ (zegerijke herinneringen) 

zoals die uit Puno of de zone Apurímac, waar de bevolking erin slaagde om Sendero Luminoso 

te verslaan, kregen weinig ruimte binnen de CVR. De commissie focuste zich – met reden -  op 

Ayacucho als geografische kern van het conflict en de plaatselijke rurale bevolking als grootste 

slachtoffergroep, maar schoof daardoor andere minderheidsgroepen, zoals de Asháninka in 

het Amazonewoud, aan de kant. Hoe minder groepen zich identificeren met het eindrapport, 

hoe minder slagkracht het kan hebben.105 Volgens de antropoloog J. Torres, die zelf raadgever 

van de commissie was, schoot de CVR ook tekort inzake de analyse van de oorzaken van het 

conflict. Er werd sterkt gefocust op armoede en ongelijkheid als structurele  oorzaken. 

Volgens Torres is dit echter een te simplistische verklaring die ervoor zorgde dat ‘iedereen en 

niemand’ de schuld kreeg. De ongelijkheid is immers al eeuwenlang deel van de Peruaanse 

samenleving en heeft veel verschillende oorzaken. Torres benadrukt de rol van de politieke 

spelers en de beslissingen die ze maakten tijdens het conflict als factor van escalatie. De 

armoede op het platteland was de negatieve context waarin het geweld zich afspeelde. Deze 

context zorgde voor het uit de hand lopen van het conflict, maar was niet per se de kiem.106  

 

                                                             

103 De CVR (2001-2003) verzamelde 18 000 getuigenissen, de Consejo de Reparaciones 

(2005-heden) heeft er intussen 96 000 verzameld. De Consejo de Reparaciones werd 

gecreëerd met de Ley del PIR (Wet van het Reparatieplan), wet nr. 28592. Interview Jairo 

Rivas, Lima (Peru), 23.02.2012. 

104 Interview met Ponciano Del Pino, Lima (Peru), 01.03.2012. Zie hoofdstuk 2 (g) voor de 

dader-slachtoffer verhoudingen.  

105 Interview met Jairo Rivas, Lima (Peru), 23.02.2012. 

106 Interview met Javier Torres, Lima (Peru), 06.03.2012. 
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Een andere kritiek luidt dat het eindrapport van de commissie een “rapport van geletterden 

voor geletterden”107 is. De academische taal die de CVR hanteerde staat in schril contrast met 

de realiteit van de grootste slachtoffergroep.108 Het tiendelige en 8000 pagina’s dikke 

eindrapport werd –begrijpelijk genoeg - door weinigen effectief gelezen.109 Bovendien wilde 

de staat het eindrapport aanvankelijk niet publiek presenteren. De publieke voorstelling van 

het rapport kwam er pas na de strijd van NGO’s.110 Dit gebeurde uiteindelijk op 29 augustus 

2003. Dat deze datum door de mensenrechtenbeweging uitgekozen werd als jaarlijkse 

herdenkingsdatum voor het conflict, toont nogmaals aan hoe het rapport door die sector op 

handen gedragen wordt. Torres vindt de datum echter ongelukkig gekozen en wijst erop dat 

het gaat om de slachtoffers, en niet om het eindrapport: 

“Terminas defendiendo un informe y no a las víctimas. [...] Celebramos que 

presentamos un informe maravilloso de diez tomos y no sé cuantos anexos, pero al 

final para las víctimas – salvo cuatro, cinco familias que si han logrado ganar los 

juicios – los crímenes siguen impunes.”111 

 

Ten slotte creëerde de waarheidscommissie een heleboel verwachtingen bij de slachtoffers. Na 

eeuwen van conflict en uitsluiting werd voor het eerst getracht om de waarheid te zoeken 

omtrent de misdaden. De waarheidscommissie betekende een historische stap en schepte 

hoop op een nieuw begin.112 De geringe slagkracht van het rapport en de schamele 

vooruitgang op het vlak van de aanbevelingen door gebrek aan initiatief van staatswege, 

zorgde ervoor dat deze verwachtingen niet ingelost werden. Veel gemeenschappen weten 

bovendien niet dat het uitvoeren van de reparaties de verantwoordelijkheid is van de staat, en 

niet van de waarheidscommissie die een louter onderzoekende en raadgevende functie had. In 

veel gemeenschappen op het platteland heerst er daarom een grote ontgoocheling in de 

waarheidscommissie, die op sommige plaatsen zelfs omgedoopt werd tot “Comisión de la 

mentira” (leugencommissie). Deze ontgoochteling scherpte het wantrouwen in externe 

organisaties aan. Veel gemeenschappen weigeren daarom de hulp van NGO’s die rond de 
                                                             

107 “Este es un informe de letrados para letrados.” Interview met Jairo Rivas, Lima (Peru), 

23.02.2012. 

108 10 tot 20% van de Peruaanse bevolking is bovendien analfabeet. I. Vandenbulcke, Een 

vergelijkend onderzoek naar de strijd tegen analfabetisme in Peru, casestudy: Chincha, 

onuitgegeven masterproef, Universiteit Gent, academiejaar 2005-2006, p. 4. 

109 Interview met Jairo Rivas, Lima (Peru), 23.02.2012. 

110 Interview met Cathy Meza, Lima (Peru), 23.02.2012. 

111 “Uiteindelijk ben je een rapport aan het verdedigen en niet de slachtoffers. [...] We vieren 

dat we een geweldig rapport presenteerden, met tien delen en ik weet niet hoeveel bijlages, 

maar uiteindelijk voor de slachtoffers – op vier of vijf families na die hun proces konden 

winnen – blijven de misdaden ongestraft.” Interview met Javier Torres, Lima (Peru), 

06.03.2012. 

112 J. L. Rénique, “Olvido y verdad en la historia del Perú”, in: Ideele, n° 157, 2003, p. 130. 
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gevolgen van het conflict willen werken: voor hun medewerking aan de waarheidscommissie 

zagen ze immers niets in de plaats.113  

 

 c Het gebrek aan politieke wil 

“No hay voluntad política! Tenemos plata asi, la economía sigue creciendo! Pero no 

les interesa. [...] Son gente que ha estado involucrada en estos hechos de violencia y 

no quieren que esto se sepa. Y en este medida vamos a tener una lucha por la 

memoria permanente en nuestro país.”114  

 

Tijdens mijn verblijf in Huamanga vond er in het Openbaar Ministerie dat verantwoordelijk is 

voor de exhumatie van clandestiene graven een ‘exhibición de prendas’ (tentoonstelling van 

kleren) plaats. De kledingstukken die samen met de lijken opgegraven werden, worden 

tentoongesteld en familieleden kunnen komen kijken of ze iets herkennen, om zo het 

identificatieproces te vergemakkelijken. Zo’n tentoonstelling vindt normaal achter gesloten 

deuren plaats, maar het team van EPAF – dat als expert terzake mocht deelnemen aan het 

proces - wist mij binnen te loodsen door mijn naam op te geven als deel van hun team. Wat ik 

te zien kreeg was een twee dagen durend hallucinant slecht georganiseerd en bureaucratisch 

proces dat ongelooflijk pijnlijk was voor de slachtoffers, en waarin het Openbaar Ministerie 

(nota bene verantwoordelijke organisator!) het goede verloop constant  bemoeilijkte.  

De familieleden, die er een urenlange reis naar Huamanga opzitten hadden, werden 

gedwongen om buiten op de grond in de brandende Andeszon te wachten. Ze werden in 

groepjes naar boven geleid om de kledingstukken te bekijken. Alsof het proces al niet 

stresserend genoeg was, werden de familieleden constant in vraag gesteld en onder druk gezet 

om te 'herinneren'. “Ben je wel écht zeker?”, vroeg de procureur telkens als iemand iets dacht 

te herkennen, om vervolgens geïrriteerd te zuchten als dat niet het geval was. Bovendien 

sprak maar één van de aanwezigen van het Openbaar Ministerie Quechua, de moedertaal van 

alle familieleden. Er werden veel wederzijdse blikken van onbegrip uitgewisseld, veel 

informatie leek verloren te gaan. Terwijl ik EPAF hielp met het nemen van speekselstalen 

voor DNA-onderzoek werden we constant opgejaagd. De verantwoordelijke van het Openbaar 

Ministerie haalde ons het bloed vanonder de nagels door herhaaldelijk te laten vallen dat ze 

op tijd thuis wilde zijn en niet van plan was een minuut over te werken.  Op het einde van de 

tweede dag moesten alle deelnemers aan het proces achtentwintig verschillende papieren 

                                                             

113 A. Cecconi, “Parecía todo un sueño”, in: Revista Argumentos, año 2 (3), 2008, s.p., 

geraadpleegd in: <http://www.revistargumentos.org.pe/parecia_todo_un_sueno___.html>s 

op 17.07.2012. 

114 “Er is geen politieke wil! We hebben geld genoeg, de economie blijft groeien! Maar het 

interesseert hen niet. [...] Het zijn mensen die betrokken waren in het geweld en die niet 

willen dat dat bekend geraakt. Op die manier gaan we een constante strijd voor herinnering 

hebben in ons land.” Interview met Yuber Alarcón, Ayacucho (Peru), 26.03.2012. 
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handtekenen om de tentoonstelling te laten gelden en officieel af te sluiten.  Hiervoor hadden 

ze bijna nog een dag extra tijd kunnen rekenen, ware het niet dat een groot deel van de 

familieleden analfabeet is en het zetten van vingerafdrukken 'gelukkig' snel vooruit gaat.  Zelf 

voelde ik mij na achtentwintig krabbels en twee dagen bureaucratische tegenwerking leeg, 

gefrustreerd en boos. EPAF rekende uit dat aan dit tempo de identificatie van alle vermisten 

200 jaar zal duren… 

 

Afbeelding 7: ‘Exhibición de prendas’ (© Eva Willems 2012 – Huamanga, Ayacucho, Peru ) 

Dat de Peruaanse staat haar aandeel in het conflict nog steeds niet erkent is misschien wel de 

grootste belemmering in het transitieproces.  Volgens de waarheidscommissie werd 37% van 

de slachtoffers gemaakt door leger en politie. De staat was echter verantwoordelijk voor de 

bescherming van de Peruaanse burgers, wat haar aandeel in het geweld in zekere zin nog 

groter maakt.115 Gezien het multidirectionele karakter van het geweld dat de Peruaanse casus 

kenmerkt, is het echter gemakkelijk voor de staat om de schuld af te schuiven op de 

subversieve groepen. Door een extreem haatdragend discours tegenover Sendero Luminoso te 

hanteren, probeert de staat haar eigen aandeel in het dodenaantal te verdoezelen.116 Na de 

beperkte excuses die president Alejandro Toledo (2001-2006) aanbood, werd het thema groot 

taboe onder de regering van García (2006-2011) en is er ondertussen geen verbetering met 

president Humala.117 Het idee dat de Peruaanse staat de bevolking redde van het terrorisme 

van Sendero Luminoso118 werd geïnstitutionaliseerd tijdens het bewind van Fujimori. Dit 
                                                             

115 Interview met Cathy Meza, Lima (Peru), 23.02.2012. 

116 E. Willems, “Omgang met de erfenis van de Peruaanse burgeroorlog”, p. 28.  

117 Interview met Cathy Meza, Lima (Peru), 23.02.2012. 

118 De zogenoemde ‘memoria salvadora’ of ‘memoria fujimorista’. 
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beeld verdween echter niet met de val van Fujimori’s regime en werd door zijn opvolgers 

gretig in stand gehouden waardoor het verderleeft in de perceptie van vele Peruanen (zie 

verder in d). Zoals de Peruaanse presidentsverkiezingen van 2011 (zie hoofdstuk 2-f) 

aantoonden is de Peruaanse politieke elite nog steeds doordrongen van representanten van 

het interne geweld dat het recente verleden van het land kenmerkt.  

Het Plan Integral de Reparaciones (PIR – Integraal Reparatieplan) dat de 

waarheidscommissie opstelde, werd door de staat in 2005 in de Ley del PIR (Wet van het 

Reparatieplan) gegoten. Hiermee engageerde de staat zich om de aanbevelingen van de 

commissie uit te voeren. In het plan gaat het om integrale reparatie, d.w.z. economische 

reparaties maar ook bijstand in gezondheidszorg, onderwijs, infrastructuur, enz.; zowel 

collectief als individueel. Het verschrikkelijk trage tempo waaraan dit plan wordt uitgevoerd, 

toont echter aan dat de staat het verwerken van het gewelddadige verleden niet als een 

prioriteit beschouwt. Hoewel er letterlijk in het PIR van de CVR staat dat de  reparaties los 

staan van het aanpakken van de structurele armoede die heerst onder de slachtoffers van het 

conflict119, lijkt het erop dat de staat het plan in de eerste plaats aangrijpt om aan 

armoedebestrijding te doen onder het mom van ‘reparaties’. Dit is meteen de reden waarom 

de collectieve reparaties tot nu toe de enige zijn waarin noemenswaardige vooruitgang 

geboekt werd: de staat gebruikt ze om haar eigen imago op te blinken. Vaak slecht doordachte 

infrastructuurwerken worden op poten gezet in de dorpsgemeenschappen en voorzien van 

gigantisch borden die de aanwezigheid van de staat moeten benadrukken. Deze collectieve 

reparaties (vaak het construeren van irrigatiesystemen, maar ook wegen, schooltjes, 

gezondheidscentra of andere gemeenschapslokalen) worden door de meeste 

dorpsgemeenschappen echter niet gepercipieerd als reparatie voor het conflict, maar worden 

beschouwd als deel van andere projecten in het kader van armoedebestrijding. Het 

symbolische gebaar dat van deze infrastructuurwerken een collectieve reparatie zou moeten 

maken, ontbreekt in vele gevallen.120 Het is echter net dat symbolische gebaar dat zo 

belangrijk is: 

“Resulta claro que las reparaciones no resuelven los problemas de pobreza o 

exclusión social, no están hechas para eso. Las reparaciones tienen que ver más bien 

con un gesto de reconocimiento y un gesto de garantía de ejercicio de derechos. Pero 

son gestos.”121 

                                                             

119 CVR, Informe Final, Tomo IX: Carta Parte: Recomendaciones de la CVR, hacía un 

compromiso nacional por la reconciliación, 2.2: Programa Integral de Reparaciones, p. 148. 

120 S. Paredes Palma, C. Correa, “¿Cuánto se ha reparado en nuestras comunidades? Avances, 

percepciones y recomendaciones sobre reparaciones colectivas en Perú (2007-2011)”, Cuarto 

reporte impacto y sostenibilidad de las reparaciones colectivas (2007-2011), ICTJ & 

APRODEH, 2011, p. 35.  

121 “Het is duidelijk dat de reparaties de problemen van armoede of sociale uitsluiting niet 

oplossen, ze zijn daar niet voor gemaakt. De reparaties hebben meer te maken met een 
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Dat dit gebaar ontbreekt, hangt nauw samen met het feit dat de staat haar aandeel in het 

veroorzaakte leed ontkent: het impliceert immers dat de staat haar verantwoordelijkheid zou 

moeten erkennen. Doordat die echter wordt doodgezwegen, missen de reparaties hun doel. 

De reparatie kan pas waardevol zijn als ze door de slachtoffers als zodanig erkend wordt.122 

Het gebaar van erkenning staat op zijn beurt in sterk verband met één van de meest gehoorde 

eisen bij slachtoffers: de erkenning van het burgerschap als volwaardig deel van de Peruaanse 

staat en het einde van de ongelijkheid. Dezelfde sociaal-economische discriminatie die leidde 

tot de escalatie van het geweld blijft voortbestaan en zorgt ervoor dat de slachtoffers zich 

opnieuw uitgesloten voelen uit de Peruaanse maatschappij.123 De uitvoering van reparaties, 

die de erkenning vereist van het conflict zoals het door de slachtoffers werd beleefd, betekent 

voor de Peruaanse staat dus ook de erkenning van de fundamentele ongelijkheid en 

discriminatie die ze zelf mee blijft veroorzaken.124 Naast de collectieve reparaties zijn er de 

individuele economische reparaties waarvan de uitvoering bijna geen vooruitgang kent. De 

voorwaarden werden verstrengd onder het bewind van García en nog niet gewijzigd onder 

Humala (zie hoofdstuk 2, f). De staat neemt bovendien geen initiatief om het bestaan van het 

slachtofferregister (RUV) bekend te maken of de toegang ertoe te vergemakkelijken. Veel 

slachtoffers weten niet af van het bestaan van het register of hebben de mogelijkheid niet om 

zich in te schrijven.125 Zoals eerder aangehaald in hoofdstuk 2-g leidt de uitsluiting van 

(vermeende) leden van subversieve bewegingen bovendien tot het problematische exclusieve 

karakter van het register.  

Dat de staat het verleden liever in de doofpot steekt dan het in de ogen te kijken, is 

contradictorisch genoeg ook in verband te brengen met de economische vooruitgang van het 

land. Peru doet het economisch goed en de staat wil dat imago niet verpesten door woorden 

vuil te maken aan ‘nare dingen’ zoals mensenrechtenschendingen. De machtigste sectoren van 

de Peruaanse politiek zijn doordrongen van economische machthebbers (niet zelden 

fujimorista’s). De focus ligt steeds meer op Peru als kapitalistische macht en de inwoners 

worden in de eerste plaats consumisten in plaats van burgers met rechten.126 Zoals de 

socioloog Felix Reátegui het treffend uitdrukt:  

                                                                                                                                                                              

gebaar van erkenning en een gebaar van garantie op het uitoefenen van rechten. Het blijven 

in de eerste plaats gebaren.” Interview met Jairo Rivas, Lima (Peru), 23.02.2012. 

122 Interview met Felix Reátegui, Lima (Peru), 05.03.2012. 

123 Interview met Doris Caqui, Lima (Peru), 29.02.2012. Op deze eis tot erkenning van 

burgerschap zal in de komende hoofdstukken dieper worden ingegaan. 

124 Interview met Ponciano Del Pino, Lima (Peru), 01.03.2012. 

125 Interview met Cathy Meza, Lima (Peru), 23.02.2012. 

126 Interview met Emilio Salcedo, Lima (Peru), 28.02.2012. 
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 “Curiosamente el exito economico del Peru se ha convertido en un fracaso cultural. 

 Cosas como hablar de violaciones de derechos humanos, de las víctimas, es como 

 hechar una mosca en la sopa.”127 

De desinteresse van de staat in het verwerken van het gewelddadige verleden werd nogmaals 

pijnlijk duidelijk toen Duitsland in 2009 twee miljoen dollar aanbood voor de constructie van 

een ‘Museo de la memoria’. Toenmalig president Alan García weigerde het geld zonder 

blikken of blozen en verkondigde dat er wel andere prioriteiten waren in het land. Zijn 

minister van defensie Flores Aráoz verwoordde het letterlijk zo:  

 “Yo creo que si nos dieran esos dos millones de dólares, tenemos muchísimas otras 

 cosas más importantes que un museo.”128 

Pas na tussenkomst van één der invloedrijkste Peruanen, auteur en nobelprijswinnaar Mario 

Vargas Llosa, werd het geld uiteindelijk toch geaccepteerd.129 

Het gebrek aan initiatief van de Peruaanse staat om het transitieproces van de grond te laten 

komen, scherpt bij de slachtoffers gevoelens van wantrouwen, ontgoocheling en woede aan. 

Het onverwerkte verleden veroorzaakt een steeds grotere polarisering in het heden. Zoals ik in 

paragraaf a van dit hoofdstuk reeds aanhaalde is het erkennen dat het verleden niet samen 

met de tijd voorbij gaat essentieel om vooruitgang te boeken in het transitieproces. De 

Peruaanse staat lijkt hier anders over te denken: het begint er steeds meer op te lijken dat ze 

aan het wachten is tot de tijd de wonden heelt. Ondertussen zet ze haar beste politieke en 

bureaucratische beentje voor om het transitieproces te hinderen.    

 

 d De publieke opinie: “Pasemos la pagina”130 

 

Ook de publieke opinie zorgt voor weerstand in het transitieproces. Enerzijds is er de tien jaar 

durende indoctrinatie van Fujimori die nazindert in de hoofden van veel Peruanen, anderzijds 

heerst er bij grote delen van de bevolking het gevoel dat het beter is om deze zwarte bladzijde 

uit de geschiedenis om te slaan en de toekomst te omarmen.  

Zoals reeds eerder aangehaald institutionaliseerde het regime van Fujimori de ‘memoria 

salvadora’ of ‘memoria fujimorista’: het fujimorisme slaagde erin om het terrorisme in te 

                                                             

127 “Vreemd genoeg betekent het economische succes van Peru een culturele mislukking. 

Praten over mensenrechtenschendingen, over de slachtoffers, is als een vlieg in de soep 

gooien.” Interview met Felix Reátegui, Lima (Peru), 05.03.2012. 

128 “Als ze ons die twee miljoen dollar zouden geven, dan denk ik dat er wel belangrijkere 

dingen zijn dan een museum.” Geciteerd in: C. I. Degregori, “Espacios de memoria, batallas 

por la memoria”, in: Revista Argumentos, año 3 (4), 2009, s.p., geraadpleegd in: < 

http://www.revistargumentos.org.pe/espacios_de_memoria__batallas_por_la_memoria.ht

ml> op 17.07.2012. 

129 Interview met Cathy Meza, Lima (Peru), 23.02.2012. 

130 “Laten we de bladzijde omslaan.” 
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dijken en redde het land van de totale ondergang. Deze herinnering probeert de misbruiken 

van het leger toe te dekken. Iedereen die op welke manier dan ook slachtoffers van het leger 

onder de aandacht probeert te brengen of een kritische stem laat horen, wordt verweten zelf 

een terrorist te zijn. Deze indoctrinatie heeft zijn doel niet gemist en leeft – al dan niet 

residueel - verder in het hoofd van vele Peruanen.131  

Doris Caqui was 23 jaar oud toen soldaten in de nacht van 23 juni 1986 haar huis 

binnenvielen en haar man meenamen op verdenking van terrorisme. Ze zag hem nooit meer 

terug. Na de verdwijning deed ze er alles aan om de zaak aan het licht te brengen, maar het 

leger dwong haar met doodsbedreigingen toe om haar mond te houden.  Ondertussen is ze 

voorzitster van de Coordinadora Nacional de Organizaciones de Víctimas y Afectados por la 

Violencia Política en Perú (CONAVIP - Nationale koepel voor organisaties van slachtoffers 

van het politiek geweld in Peru), een activisme dat haar en andere slachtoffers niet altijd in 

dank afgenomen wordt. Het slachtoffercertificaat dat uitgereikt wordt aan diegenen die zich 

inschrijven in het slachtofferregister geeft de bezitter ervan recht op o.a. gratis 

gezondheidszorg en studiebeurzen voor hun kinderen. Wanneer de slachtoffers aankloppen 

bij de bevoegde instanties, worden ze echter vaak geconfronteerd met stigmatisering:  

“Cuando llegamos a un hospital, cuando llegamos a un centro educativo, nos 

señalan con el dedo y nos dicen: “Esos son terroristas. Son los familiares de los 

terroristas. Son los hijos de los terroristas. Hay que tener cuidado!””132 

Deze stigmatisering door de publieke opinie vloeit eveneens voort uit het gebrek aan politieke 

wil: als de staat geen belang hecht aan het thema , zal de publieke opinie niet gesensibiliseerd 

geraken en het stigma in de hand werken.133 

Het fujimorisme kent tot op vandaag een grote invloed in de Peruaanse politiek en economie 

en hun negationisme neemt brutale vormen aan. Tijdens het proces van de slachtpartij in La 

Cantuta134 riepen een aantal aanwezige fujimorista’s naar de famieleden: “Porqué lloran? 

Están llorando por unos huesos.”135 Het memoriaal ‘El Ojo Que Llora’ (‘het huilende oog’) in 

                                                             

131 Interview met Cathy Meza, Lima (Peru), 23.02.2012. 

132 “Wanneer we een ziekenhuis of een educatief centrum binnenkomen, wijzen ze naar ons 

en zeggen ze: “Dat zijn terroristen. Het zijn familieleden van de terroristen. Het zijn 

kinderen van de terroristen. We moeten er voorzichtig mee zijn!”” Interview met Doris Caqui, 

Lima (Peru), 29.02.2012. 

133 E. Jelin, “Exclusión, memorias y luchas políticas”, in: D. Mato, Cultura, política y sociedad 

Perspectivas latinoamericanas, CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 2005, s.p. 

134 Op 18 juli 1992 werden een professor en negen studenten van de Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle (beter bekend als “La Cantuta”) in Lima ontvoerd en 

geëxecuteerd door een paramilitair doodseskader van Fujimori op verdenking van 

betrokkenheid bij de terroristische aanslag van Sendero in de Calle Tarata. 

135 “Waarom huilen ze? Ze huilen voor een hoopje botten.” Interview met Cathy Meza, Lima 

(Peru), 23.02.2012. 
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Lima werd in 2007 het slachtoffer van vernielingen. Het werd o.a. besmeurd met oranje verf, 

de kleur van Fujimori’s partij.136 Ook in de media hebben de fujimorista’s nog veel macht en 

bekleden ze belangrijke posten. Het proces van Fujimori in 2007 werd bv. niet uitgezonden 

door het staatskanaal ‘Canal 7’, maar wel door het kleinere kabelkanaal ‘Canal N’. Dit in 

tegenstelling tot bv. Argentinië, waar de processen werden uitgezonden op de openbare 

radio.137 Ook onder bepaalde groepen die het conflict van dichtbij meemaakten (en dan vooral 

slachtoffers van Sendero Luminoso) blijft de ‘memoria fujimorista’ verderleven: Fujimori 

blijft in hun ogen in de eerste plaats degene die het land pacificeerde.138 

Naast de ‘memoria fujimorista’ is er een zekere apathie bij hen die het conflict niet van 

dichtbij meemaakten, vooral in Lima. Waarom telkens opnieuw praten over die vreselijke 

jaren van dood en verderf?139 Deze onverschilligheid heeft opnieuw veel te maken met 

racisme: de dood van duizenden Quechua’s op het platteland in de Andes wordt niet per se als 

iets verschrikkelijks beschouwd. De diepgewortelde discriminatie zorgt ervoor dat er geen 

gevoel van nationaal verlies heerst. In een fundamenteel ongelijke maatschappij betekent de 

dood van iemand die onderaan de sociale ladder staat bitter weinig.140 F. Reátegui beaamt dit: 

“Tienes capas de la población que no terminan de acceptar que los campesinos 

quechuas son iguales a ellos. Es una mentalidad, o que Bourdieu llamaría ‘habitus’. 

[...] No sienten como sea afectado algo que ellos valoren.”141 

 

Deze onverschilligheid om wat er gebeurt op het platteland staat in schril contrast met de 

snelle en heftige reacties die het thema van het terrorisme uitlokt wanneer het opnieuw 

opduikt in de pers, bv. na de recente opmars van Movadef of de vangst van Sendero kopstuk 

Artemio (zie hoofdstuk 2-c). Het terrorisme drong in de jaren ’90 immers door tot in Lima, en 

hoewel het aantal doden niet te vergelijken is met dat op het platteland, ligt de sfeer van angst 

en terreur die heerste nog vers in het geheugen van de Limeños. Er heerst een soort van 

herinneringshypocrisie: het thema wordt liefst doodgezwegen, tot er spoken uit het verleden 

opduiken en de noodzaak van herinnering uitgeschreeuwd wordt. De emotionele reacties die 

het thema nog steeds oproept tonen aan hoe levend het verleden nog steeds is. Zo werd bv. nu 

pas in 2012, naar aanleiding van de opkomst van Movadef, het debat heropend rond het 

                                                             

136 Interview met Lika Mutal, Lima (Peru), 02.03.2012. 

137 Interview met Cathy Meza, Lima (Peru), 23.02.2012. 

138 Interview met Felix Reátegui, Lima (Peru), 05.03.2012. 

139 Interview met Cathy Meza, Lima (Peru), 23.02.2012. 

140 K. Theidon, Entre prójimos, p. 53. 

141 “Er zijn lagen van de bevolking die er niet in slagen om te aanvaarden dat de Quechua 

boeren gelijkwaardig zijn. Het is een mentaliteit, of wat Bordieux ‘habitus’ zou noemen. [...] 

Het voelt voor hen niet alsof er iets is aangetast dat ze belangrijk vinden.” Interview met 

Felix Reátegui, Lima (Peru), 05.03.2012. 
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opnemen van het eindrapport van de CVR in de schoolboeken. Men wil de zwarte bladzijde 

omslaan, maar het onverwerkte verleden zorgt voor tegenwind.142 

 Anderzijds brengt de opmars van het kapitalisme in Peru een individualistische cultuur met 

zich mee waarin weinig plaats is voor solidariteit met de slachtoffers. Zoals eerder gezegd: het 

aan de grote klok hangen van mensenrechtenschendingen is een haar in de boter van het 

vooruitgangsdiscours dat de Peruaanse politiek maar ook een groot deel van de publieke 

opinie beheerst.143 Het eindrapport van de waarheidscommissie slaagde er slecht heel even in 

om de publieke opinie wakker te schudden en de ogen te openen voor de gruwel die 

duizenden medeburgers de dood injaagde. Het botste op veel weerstand van andere krachten 

in de samenleving.144 

Ten slotte zijn er ook slachtoffers die na jaren strijden voor gerechtigheid ‘herinneringsmoe’ 

zijn en het verleden achter zich willen laten. Deze ‘herinneringsmoeheid’ zal in de volgende 

hoofdstukken nog aan bod komen.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

142 Interview Jairo Rivas, Lima (Peru), 23.02.2012. 

143 R. S. Santisteban, Balance de los derechos humanos a un año del gobierno de Ollanta 

Humala, in: <http://derechoshumanos.pe/2012/07/la-cnddhh-presenta-balance-del-primer-

ano-de-gobierno-de-ollanta 

humala/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Coordi

nadoraNacionalDerechosHumanos+%28Coordinadora+Nacional+de+Derechos+Humanos%

29, geraadpleegd op 20.07.2012. 

144 W. A. Vega, “Entre la calle Tarata y la plaza San Martín”, in: LaMula.pe, 17.07.2012, 

geraadpleegd in: < http://lamula.pe/2012/07/16/rp-417-entre-la-calle-tarata-y-la-plaza-san-

martin/reflexionesperuanas> op 17.07.2012. 
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4 

Herinneringsdiversiteit in Peru 

 

Het vacuüm beschreven in hoofdstuk 3 waarin het transitieproces terecht kwam na het 

eindrapport van de waarheidscommisie was zoals gezegd geen herinneringsvacuüm. 

Integendeel zelfs: de impasse waarin het transitieproces verkeert, wordt gekenmerkt door een 

constante herinneringspluraliteit. De diversiteit aan individuele en collectieve herinneringen 

met elk hun eigen motief tekent de verwerking van het gewelddadige verleden. Wanneer 

transitional justice in zijn ruime betekenis beschouwd wordt en er voorbij de strikt juridische 

vorm van gerechtigheid gekeken wordt, dan wordt deze herinneringspluraliteit zichtbaar. 

Zoals L. Viaene ook aanhaalt in haar werk : 

“Now, among decision makers designing transitional justice processes there is a 

growing understanding that justice, truth and peace are fundamental and 

interrelated interests which cannot be isolated.”145  

In hoofdstuk 1 –a verwees ik naar Chakrabarty’s notie ‘historical wounds’ als zijnde het 

centrale onderwerp van het onderzoek naar geschiedenis en herinnering na gewelddadig 

conflict. Chakrabarty’s gebruik van deze uitdrukking groeide uit Charles Taylor’s  inzichten 

omtrent multiculturele samenlevingen en ‘politics of recognition’.146 Taylor stelt dat 

structurele miskenning van diversiteit kan leiden tot ernstige historische wonden door de 

identiteit van de slachtoffers ervan te ontkennen en ze op te zadelen met een verlammend 

zelfbeeld.147 In lijn met de bevindingen van Chakrabarty en Taylor, en in beschouwing 

genomen dat herinnering een fundamentele factor in identiteitsvorming is148, stel ik dat de 

inclusie van de diversiteit aan herinneringen die de multiculturele Peruaanse samenleving 

kenmerkt essentieel is in het transitieproces. Het overgangsproces naar een samenleving die 

een consensus gevonden heeft omtrent de omgang met haar gewelddadige verleden kan 

immers pas effectief worden als de veelheid van actoren zich kan identificeren met het 

discours en de mechanismen die dat proces beheersen. Een exclusieve herinneringspolitiek 

kan daarom geen historische wonden helen, maar integendeel zelfs nieuwe wonden creëren.   

 

In dit hoofdstuk zal ik trachten de herinneringsdiversiteit in Peru te schetsen aan de hand van 

verschillende begrippen die steeds opnieuw opduiken in het discours omtrent herinnering. Ik 

stel dat al deze begrippen deelaspecten zijn van ‘herinnering’ en dat het daarom correcter is 

                                                             

145 L. Viaene, Voices from the shadows, p. 5. 

146 D. Chakrabarty, “History and the politics of recognition”, p. 77.   

147 C. Taylor, “The politics of recognition”, in: C. Gutman (ed.), C. Taylor, e.a., 

Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition, Princeton University Press, 

Princeton, 1994, p. 25. 

148 Interview met Felix Reátegui, Lima (Peru), 05.03.2012. 
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om te spreken van herinneringen in het meervoud (‘memorias en plural’). Het is immers 

onmogelijk één herinnering of één visie op het verleden te vinden die door de hele 

samenleving in transitie gedeeld wordt.149 Van elk deelaspect wil ik nagaan wat de bijhorende 

visie omtrent geschiedenis en herinnering is en welke motieven er achter deze visie zitten. Ik 

moet hierbij nogmaals benadrukken dat deze scriptie in de eerste plaats vertrekt vanuit een 

slachtofferperspectief en ik dus zelf geen inclusief beeld kan claimen. Het toevoegen van de 

herinneringsmotieven van leden van Sendero Luminoso, militairen en politici zou een 

interessante piste zijn voor verder onderzoek om het spectrum van herinneringen te kunnen 

vervolledigen en een volledige analyse te maken. Evenmin wil ik suggereren dat dit de enige 

deelaspecten van herinnering zijn. Ik pikte er enkele uit op basis van het gangbare discours, 

maar uiteraard zijn er eindeloos veel meer facetten van herinnering. 

 

Het idee om deze analyse te maken aan de hand van een aantal veelvoorkomende begrippen 

in het discours omtrent herinnering en transitional justice, kwam er na mijn gesprek met H. 

Soto, die zelf jarenlang actief was bij de slachtofferbeweging Asociación Nacional de 

Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú  (ANFASEP - Nationale 

Associatie van Verwanten van Ontvoerden, Gevangenen en Verdwenen personen van Peru)in 

Ayacucho. Hij wees mij erop dat NGO’s en slachtofferorganisaties zelf verstrikt geraken in 

hun verwarring omtrent begrippen als waarheid, gerechtigheid, reparatie of reconciliatie, 

zonder goed te definiëren wat deze begrippen nu eigenlijk zijn en welke doelen precies 

nagestreefd worden.150 De problemen en misverstanden die deze verwarring met zich 

meebrengt zullen aan bod komen in hoofdstuk 6.  

  

 a Waarheid en gerechtigheid (verdad y justicia) 

 

“El tema de la justicia es ineludible si queremos mirar con optimismo el futuro. Sin 

ella, no será posible la reconciliación que deseamos y necesitamos.” (Salomón 

Lerner Febres, ex-voorzitter van de CVR)151 

 

Waarheid wordt gezocht in functie van gerechtigheid en gerechtigheid is noodzakelijk om 

reconciliatie te bekomen: dat is het discours dat zowat elk transitieproces beheerst. De 

                                                             

149 E. Jelin, “Exclusión, memorias y luchas políticas”, in: D. Mato, Cultura, política y sociedad 

Perspectivas latinoamericanas, CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, 2005, s.p. 

150 Interview met Heeder Soto, Ayacucho (Peru), 28.03.2012. 

151 “Het thema van gerechtigheid is onafwendbaar als we de toekomst met optimisme 

tegemoet willen kijken. Zonder gerechtigheid zal de reconciliatie die we willen en nodig 

hebben niet mogelijk zijn.” H. Soto Quispe (coord.), ¿Hasta cuándo tu silencio? Testimonios 

de dolor y coraje, ANFASEP, Ayacucho, 2007, p. 12. 
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zoektocht naar een collectieve waarheid in Peru werd verricht door de waarheidscommissie 

die daarmee, ondanks de tekortkomingen beschreven in het vorige hoofdstuk, een grote 

verdienste leverde. Het uitzoeken en erkennen van de waarheid omtrent de feiten is immers 

een eerste en essentiële stap in de erkenning van het leed van de slachtoffers.152 De zoektocht 

naar waarheid creëerde bij de slachtoffers echter de hoop dat het ophelderen ervan bijna 

automatisch zou leiden tot gerechtigheid. Gerechtigheid in de juridische zin van daders 

identificeren, berechten en straffen is echter zeer moeilijk te verkrijgen in de Peruaanse casus. 

De werkwijze van zowel Sendero Luminoso als het leger (aanvallen ‘s nachts in het donker, 

gemaskerd, slachtoffers doen verdwijnen,...) zorgen ervoor dat het vinden van 

bewijsmateriaal in heel veel gevallen uiterst moeilijk is.153 Bovendien wordt de lange weg naar 

juridische gerechtigheid steeds doorkruist door ingewikkelde bureaucratische processen die 

op geen enkele manier aansluiting vinden bij de realiteit van de grootste slachtoffergroep. Dit 

maakt dat velen de strijd om gerechtigheid niet kunnen aangaan.154  

De aanvankelijk hevige strijd om gerechtigheid in Ayacucho ging uit van de 

slachtofferbeweging ANFASEP, die voornamelijk bestaat uit vrouwen, moeders en 

echtgenotes van verdwenen kinderen of echtgenoten. Hun drang naar waarheid en 

gerechtigheid vloeit voort uit het gevoel dat hen historisch onrecht aangedaan werd. Door de 

constante confrontatie met het verleden aan te gaan en de waarheid op te eisen, hopen ze van 

de staat en de maatschappij erkenning te krijgen voor dit onrecht. Hun herinneringen zijn het 

enige kapitaal waarmee ze dit proces kunnen bewerkstelligen. De slachtoffers van bv. 

ANFASEP krijgen in hun strijd de hulp van NGO’s zoals APRODEH die advocaten en juristen 

inschakelen om de slachtoffers juridische bijstand te verlenen. Op enkele grote rechtszaken na 

is de vooruitgang in de strijd om jurdische gerechtigheid echter quasi nihil. Bijna geen enkele 

rechtszaak werd gewonnen, bitter weinig daders werden veroordeeld.155 Zolang het Peruaanse 

rechtssysteem niet fundamenteel verandert, is er weinig hoop op vooruitgang en blijft het 

voor NGO’s en slachtoffers een gevecht tegen de bierkaai.156 Slachtofferorganisaties zoals 

ANFASEP beginnen dertig jaar na de start van het geweld dan ook stilaan de moed op te 

geven en focussen zich steeds meer op bv. het verkrijgen van reparaties als vorm van 

gerechtigheid.157  

In de zoektocht naar waarheid in de juridische zin, wordt één bepaalde visie op herinnering 

gehanteerd: de getuige heeft dé waarheid in pacht en het herinneringsproces dient om die 

bloot te leggen.158  Gerechtigheid heeft echter meerdere gezichten waarachter verschillende 

herinneringen schuil gaan. Het is belangrijk om ruimte te laten voor de verschillende 

                                                             

152 E. Staub, “Reconciliation after Genocide”, p. 881. 

153 Interview met Doris Caqui, Lima (Peru), 29.02.2012. 

154 Interview met Gisela Ortiz, Lima (Peru), 05.03.2012. 

155 Interview met Ernesto Ambía, Ayacucho (Peru), 21.03.2012. 

156 Interview met Javier Torres, Lima (Peru), 06.03.2012. 

157 Interview met Heeder Soto, Ayacucho (Peru), 28.03.2012. 

158 Interview met Yuber Alarcón, Ayacucho (Peru), 26.03.2012. 
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percepties van de waarheid en de bijhorende visies op gerechtigheid.159 Zoals eerder gezegd 

kan het erkennen van deze pluraliteit op zich een vorm van gerechtigheid betekenen. Omdat 

het enerzijds onmogelijk is om dé waarheid te abstraheren uit het palet aan herinneringen en 

omdat het proces van juridische gerechtigheid anderzijds weinig toekomstperspectief biedt, is 

het zinvol om op andere vormen van gerechtigheid te focussen in de hoop ooit tot een vorm 

van reconciliatie te komen. Deze alternatieve gerechtigheid kan de vorm aannemen van 

cultureel gebonden rechtssystemen en lokale reconciliatiepraktijken160, maar ook van 

collectieve of individuele reparatie, van wederopbouw van het burgerschap van de slachtoffers 

door erkenning van staat en maatschappij, van exhumatie van graven en het schenken van 

een waardige laatste rustplaats, etc. Het zijn met andere woorden vormen van restorative 

justice en de bijhorende waarheden op microniveau die hoop bieden op reconciliatie en 

vooruitgang in het transitieproces.161  

 

 b Reparatie  (reparación) 

 

Zoals hierboven gezegd verlaten steeds meer slachtoffers het juridische pad en klinkt de roep 

om gerechtigheid in andere vormen steeds luider. De eis om reparatie houdt een paradox in. 

Enerzijds is er de grote economische noodzaak gezien de levensomstandigheden van het 

grootste deel van de slachtoffers. Zij zien het geld van de individuele economische reparaties 

als toegansgweg tot een betere toekomst, als iets waar ze recht op hebben na al wat vernietigd 

werd in het verleden.162 Hun herinneringen vormen het kapitaal waarmee ze een betere 

toekomst kunnen verwerven. Anderzijds heeft het geld niet de waarde van een reparatie als de 

overhandiging ervan niet gepaard gaat met een symbolisch gebaar van erkenning en 

spijtbetuiging van de staat. Bovendien luidt het gangbare discours van slachtoffers dat geld de 

doden niet tot leven wekt en dat er daarom eigenlijk geen reparatie bestaat. De huidige 

voorwaarden voor het verkrijgen van individuele economische reparaties (zie hoofdstuk 2-f) 

betekenen bovendien eerder een vernedering dan een erkenning.163 De economische 

                                                             

159 A. Cecconi, “Parecía todo un sueño”, s.p.  

160 K. Theidon, ““How we learned to kill our brother?”: Memory, morality and reconciliation 

in Peru”, in: Bull. Inst. fr. études andines, 2000, 29 (3), p. 552. 

161 L. Viaene, Voices from the shadows, passim.  

Restorative justice is het soort gerechtigheid waarbij gefocust wordt op het herstellen van het 

leed dat aangericht werd door misdaden door actieve participatie van de betrokken partijen. 

Het staat in contrast met retributive justice, het ‘klassieke’ rechtssysteem waarin het principe 

van schuld en boete centraal staat. Bron: PFI Centre for Justice and Reconciliation, What is 

restorative justice?, in: <http://www.restorativejustice.org/university-

classroom/01introduction/>, geraadpleegd op 20.07.2012. 

162 Interview met Gisela Ortiz, Lima (Peru), 05.03.2012. 

163 Interview met Jairo Rivas, Lima (Peru), 23.02.2012. 



 

 

58 

reparaties zijn dus maar een fractie van wat de benadering van een integrale reparatie zou 

kunnen zijn. J. Torres wijst er bovendien op dat de eis om de doorvoering van het 

reparatieplan in de eerste plaats gesteld werd door NGO’s. Zij zagen in dat ze de weg van de 

juridische gerechtigheid nooit zouden kunnen afleggen en zetten daarom in op andere 

vormen, zoals bv. reparaties. De slachtoffers sloten zich aan “más por la oferta que por la 

demanda” (meer door het aanbod dan door hun eigen vraag).164 Dat de economische noden 

hoog zijn valt onmogelijk te ontkennen. De armoede waarin het grootste deel van de 

slachtoffers leeft is schrijnend en werd verergerd door het conflict. Economische reparatie kan 

misschien de wonden uit het verleden niet helen, maar kan wel zorgen voor een betere 

toekomst. “Poverty reminds survivors of what they have lost [...] and intensifies trauma”165: 

armoede zorgt ervoor dat slachtoffers steeds opnieuw met het verleden en het historisch 

onrecht geconfronteerd worden. Het is op zijn minst die pijn die nog verzacht kan worden. 

 

In hoofdstuk 3 –c wees ik al op het feit dat de staat het reparatieplan aangrijpt om zichzelf 

zichtbaar te maken in de strijd tegen armoede en zo de verwerking van het gewelddadige 

verleden ‘verwart’ met ontwikkelingspolitiek. Het PIR van de CVR is hier zelf echter 

dubbelzinnig in: enerzijds verklaart het dat het reparatieplan niet dient om de structurele 

problemen van armoede, uitsluiting en ongelijkheid aan te pakken, maar anderzijds wordt 

gezegd dat de staat een ontwikkelingspolitiek moet realiseren die de wortels van 

voorgenoemde structurele problemen aanpakt.166 De economische reparatie blijft echter een 

grote prioriteit, en in de discussie tussen NGO’s en staat over wat nu wel of geen 

ontwikkelingspolitiek of reparatie is, ging veel kostbare tijd verloren. De slachtoffers werden 

opnieuw de dupe van de onderhandelingen met hun herinneringen.167 Bovendien hangt de 

perceptie van het symbolische aspect, het gebaar dat het verschil maakt, volledig af van het 

slachtoffer zelf. Wat nu eigenlijk een reparatie is, is daarom een zeer subjectief en 

problematisch gegeven. J. Rivas van de Consejo de Reparaciones wijst er dan ook op dat het 

realiseren van reparaties uit twee elementen bestaat. Enerzijds is er het opstellen en uitvoeren 

van reparatieprogramma’s, anderzijds moet er een dialoog aangegaan worden met de 

                                                             

164 Interview met Javier Torres, Lima (Peru), 06.03.2012. 

165 E. Staub, “Reconciliation after Genocide”, p. 884. 

166 “El PIR no busca resolver los problemas de pobreza, exclusión y desigualdad, los cuales 

tienen carácter estructural y responden al funcionamiento global del sistema económico y 

político. Si bien algunos de sus programas pueden y deben contribuir a mejorar la calidad 

de vida de las víctimas y de sus familiares, su objetivo central es la reparación y el 

reconocimiento de las víctimas como seres humanos, cuyos derechos fundamentales han 

sido violados. Esto no quiere decir que el Estado no deba también emprender una política de 

desarrollo social destinada a atacar las raíces de la pobreza y desigualdad y la misma CVR 

hace en otra parte de este informe propuestas concretas en materia de necesarias reformas 

institucionales, pero el PIR responde a otras finalidades.” CVR, Tomo IX, Capítulo 2, p. 148. 

167 Interview met Javier Torres, Lima (Peru), 06.03.2012. 
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slachtoffers om de erkenning ervan als reparatie te bewerkstelligen. Bij het tweede element 

wringt het schoentje: 

“Normalmente los funcionarios no consideramos esta parte. No es algo facil asumir 

para el estado. Es como lenguajes y lógicas diferentes.”168 

Dat de staat weinig moeite doet om dialoog aan te gaan met de slachtoffers om het 

symbolische aspect te realiseren, brengt ons terug naar het gebrek aan politieke wil. Het 

verleden wordt bovendien op een schaamteloze manier gebruikt om een opportunistische 

reparatiepolitiek door te voeren waarin de belangen van de staat centraal staan in plaats van 

die van de slachtoffers. 

 

 c Exhumatie (exhumación) 

 

Tijdens de bijeenkomst van slachtoffers die ik in Hualla bijwoonde met EPAF werden we 

benaderd door één van de aanwezigen, Señora Jesusa. Ze was 48 jaar oud maar zag er 

minstens 65 uit. De harde levensomstandigheden lijken de loop der jaren te versnellen in 

dorpen waar de tijd in onze ogen bleef stil staan. Op zondag 4 november 1984 werd de vader 

van Jesusa vermoord door militairen. Hij werd verdacht van terrorisme, gefolterd tot de dood 

en op de weg achtergelaten. Twee andere dorpelingen die de folteringen overleefden en 

vrijgelaten werden, begroeven hem snel in het veld onder stenen. Na bijna 30 jaar kwamen 

Jesusa en haar zus dit jaar in januari te weten waar hij begraven ligt. Ze wil dat hij opgegraven 

wordt zodat ze hem kan begraven op het kerkhof in Hualla. Zodat hij niet meer als een beest 

in het veld ligt. We namen haar mee met de auto, een eindje buiten Hualla, zodat ze ons de 

exacte plaats kon tonen waar haar vader ligt. Een overwoekerd hoopje stenen op een 

bergflank. Ze had haar hak meegebracht en begon de aarde al los te hakken en de stenen weg 

te halen, tot Percy haar uitlegde dat de exhumatie niet nu direct kon gebeuren. 

Desalniettemin had ze de eerste keer dat ze kwam met haar zus de hoop stenen waaronder het 

lijk ligt al weggehaald en konden ze hun vader identificeren. Ze beschreef in detail de kleren 

die hij droeg: een groene broek, gele t-shirt, donkerblauwe vest en blauwe schoenen.169 

                                                             

168 “Wij functionarissen nemen dat tweede deel normaal niet in acht. Voor de staat is het iets 

moeilijk om te aanvaarden. Het is een verschillend discours en een verschillende logica.” 

Interview met Jairo Rivas, Lima (Peru), 23.02.2012. 

169 Veldwerknotities en interview Señora Jesusa, 16.03.2012, Hualla (Peru).  
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Afbeelding 8: "Stilletjes, zonder dat iemand het zou merken, namen we zijn lichaam mee" 

(Bron: E. Jiménez, Chungui, p. 296.) 

Volgens de kosmovisie in het Andesgebergte is een persoon dood noch levend zolang hij of zij 

niet waardig begraven is. Het begrafenisritueel is voor hen hetgene wat een mens van een 

wilde of een beest onderscheidt.170 In Peru zijn er naar schattingen 15 000 tot 16 000 

verdwenen personen na het intern gewapend conflict, i.e. personen van wie de laatste 

rustplaats tot op vandaag onbekend blijft.171 Vooral het leger paste de verdwijningstechniek 

toe om bewijsmateriaal uit te wissen. De slachtoffers die tot op vandaag het meest 

geconfronteerd worden met het gewelddadige verleden zijn vaak familieleden van verdwenen 

personen. Zolang ze in onwetendheid leven over hoe hun dierbare stierf en waar zijn of haar 

laatste rustplaats zich bevindt, worden ze geteisterd door onrust en pijnlijke herinneringen. 

Zolang het verleden niet begraven is, kunnen ze de cirkel van verdriet niet sluiten (‘cerrar el 

ciclo de duelo’) en zijn heden en toekomst verweven met het verleden.172 Het belang van een 

fysieke rustplaats waar de herinneringen neergelegd kunnen worden staat centraal, zodat ze 

                                                             

170 Interview met Pepe Coronel, Ayacucho (Peru), 20.03.2012. 

171 EPAF, Historia, in: < http://epafperu.org/historia/>, geraadpleegd op 22.07.2012. 

172 Interview met Gisela Ortiz, Lima (Peru), 05.03.2012. 
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niet meer constant moeten rondspoken in het hoofd en hart van de nabestaanden. Er wordt 

een plaats gecreëerd waar gerouwd kan worden, waar de nabestaande op bepaalde momenten 

zelf  kan kiezen om het verleden weer op te roepen. Samen met de overhandiging van het 

lichaam, worden de herinneringen weer in handen van de slachtoffers gelegd.173 Het 

opsporen, opgraven en herbegraven van het lichaam is in die zin een essentiële vorm van 

reparatie en gerechtigheid. Voor naasten van verdwenen personen is het terugvinden en het 

schenken van een waardige laatste rustplaats dan ook prioritair.  

Ook EPAF hanteert deze gedachtegang bij de zoektocht naar verdwenen personen. Het 

opsporen en opgraven gebeurt in de eerste plaats om humanitaire redenen: het verzachten 

van het leed van de nabestaanden. Het forensisch onderzoek levert uiteraard ook bewijzen op 

voor juridisch onderzoek. Het zoeken van bewijsmateriaal en het daarop volgende slopende 

proces van jurisdictie gaat echter vaak in tegen wat de familieleden willen: de doden zo snel 

mogelijk begraven om het verleden te sluiten en toekomstperspectieven op te bouwen.174 Het 

juridische proces daarentegen gaat tergend langzaam en is zeer slopend.  

“El tiempo del familiar no es el tiempo de la justicia, no es el tiempo del forense, el 

familiar quiere para ahorita. [...] Hay una expectativa acumulada de largos años de 

espera y quiere terminar ya con todo ese tema.”175 

Dat sommigen het verleden liefst zo snel mogelijk begraven, bleek ook uit onze ontmoeting 

met Señora Jesusa. Ze had haar hak al in de aanslag. Als het van haar afhing hadden we 

waarschijnlijk op het moment zelf het lijk blootgelegd.176 

 

Ook het opsporings- en exhumatieproces op zich worden al bemoeilijkt door een gebrek aan 

politieke wil en een teveel aan bureaucratie (zie hoofdstuk 3–c). De staat wil alle controle over 

de opgravingsprocessen bewaren en verhindert zo het werk van NGO’s als EPAF. Bovendien 

heeft de Peruaanse overheid -ondanks de aanbevelingen van de waarheidscommissie- geen 

zoekplan opgesteld om de verdwenen personen op een systematische manier op te sporen, in 

tegenstelling tot bv. Guatemala of Colombia. Aangezien bijna alle verdwijningen door het 

leger gebeurden, krijgen slachtoffers die de verdwijning aangeven of hulp vragen in de 

                                                             

173 E. Jelin, “Exclusión, memorias y luchas políticas”, p. 103. 

174 J. P. Baraybar (e.a.), Desaparción Forzada en el Perú. El aporte de la Investigación 

Antropológica Forense en la obtención de la evidencia probatoria y la construcción de un 

paraguas humanitario, EPAF en CNDDHH, Lima, 2009, p. 73. 

175 “De tijd van het familielid is niet de tijd van justitie, noch die van de forensische 

antropologen, het familielid wil het nú. [...] Ze hebben een verwachting die zich opgestapeld 

heeft tijdens al die jaren van wachten en ze willen dit thema nu eindelijk kunnen afsluiten.” 

Interview met Gisela Ortiz, Lima (Peru), 05.03.2012. 

176 De reden waarom dit niet kon en het graf onaangeroerd moest blijven was (naast andere 

praktische redenen) dat EPAF volgens de nieuwe wetgeving geen exhumaties meer mag doen 

zonder de aanwezigheid van het Openbaar Ministerie, een nieuwe bureaucratische maatregel 

die het proces bemoeilijkt.  
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zoektocht bovendien vaak het verwijt naar hun hoofd geslingerd dat ze familieleden van 

senderistas zijn.  Door het slechte beleid wordt slechts ongeveer 50% van de lichamen die 

opgegraven worden geïdentificeerd en effectief teruggeven aan de familieleden.177 Uiteraard is 

er ook verzet van bepaalde groepen tegen exhumaties. Zo zijn er bv.  evangelistische kerken of 

traditionele jachtsamenlevingen in het Amazonewoud die geloven dat de doden met rust 

gelaten moeten worden en moeten blijven waar ze zijn.178 In de kosmovisie van de grootste 

slachtoffergroep in de Andes staat het schenken van een waardige rustplaats echter centraal 

en is de behoefte om het lichaam terug te vinden erg groot. De onbegraven zielen blijven 

rondspoken en terugkeren in de dromen van nabestaanden. 

 -  “¿ Quisieran exhumar entonces el cuerpo?” 

 * “Si. Queremos exhumar a nuestro padre.” 

 - “Cambiaría algo?” 

 * “Claro, siquiera un poco no. Ir a su tumba, velas, pagarle algo. Ahora no 

  podemos, tenemos miedo.” 

 - “Todavía? A qué?” 

* “Si, porque siempre hay problemas desde que han estado los militares.  

 Existe todavía este miedo, es un trauma.”179 

                                                             

177 Interview met Gisela Ortiz, Lima (Peru), 05.03.2012. 

178 Interview met Javier Torres, Lima (Peru), 06.03.2012. 

179 “I: Jullie zouden het lichaam dus willen opgraven? R: Ja. We willen onze vader opgraven. 

I: Zou het iets veranderen? R: Natuurlijk, al is het maar een beetje. Naar zijn graf gaan, 

kaarsen, hem iets offeren. Nu gaat dat niet, we zijn bang. I: Nog altijd? Van wat? R: Ja, 

omdat er altijd problemen zijn sinds de militairen hier geweest zijn. De angst is er nog altijd, 

het is een trauma.” Interview met Señora Ana Cristina, Huamanga (Peru), 19.03.2012. 
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 Afbeelding 9: "Het graf van Chunguiqasa" (Bron: E. Jiménez, Chungui, p. 258.) 

  

 d Reconciliatie (reconciliación) 

 

“Cómo vamos a lograr reconciliación si nunca hubo conciliación?”180 

 

In het discours omtrent transitional justice is reconciliatie misschien het meest gehoorde en 

tegelijkertijd meest problematische begrip. Verzoening tussen daders en slachtoffers, een 

vredevolle maatschappij waarin iedereen zonder schuld- of wraakgevoelens met een schone 

lei kan beginnen: dat is het gedroomde eindpunt van elk transitieproces. De mogelijke 

valkuilen van deze succesmythe omtrent transitie werden al aangehaald in hoofdstuk 3-a.  

Ondanks de utopische connotatie van het woord blijft reconciliatie een sleutelbegrip in de 

omgang met geschiedenis en herinnering na gewelddadig conflict. Het is het eindpunt van 

verwerking: het verleden staat niet langer toekomstperspectieven in de weg en pijnlijke 

herinneringen krijgen een plaats in het heden. Daders en slachtoffers kunnen elkaars 

menselijkheid inzien en aanvaarden de mogelijkheid van het opbouwen van een constructieve 

relatie.181 Het is echter een zeer complex proces dat op verschillende niveaus plaatsvindt.  

 

                                                             

180 “Hoe kunnen we ons opnieuw verzoenen als er nooit verzoening geweest is?” Interview 

met Cathy Meza, Lima (Peru), 23.02.2012. 

181 E. Staub, “Reconciliation after Genocide”, p. 868. 
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Ten eerste is er reconciliatie nodig tussen de staat en de samenleving.182 Hoewel reconciliatie 

in de eerste plaats een subjectief psychologisch en persoonlijk proces is, hebben de 

handelingen van staatsactoren een grote impact omdat ze het verloop van politieke en sociale 

conjuncturen zwaar beïnvloeden. De media en het rechtssysteem spelen bv. een centrale rol in 

reconciliatie.183 Ook het onderwijs heeft een cruciale taak in het onderwijzen van de waarheid 

omtrent de feiten en het wegwerken van racisme en discriminatie, waarschijnlijk dé grootste 

struikelblok in het Peruaanse reconciliatieproces. “Raising inclusively caring children”, het 

opvoeden van kinderen die anderen als gelijkwaardig beschouwen, is essentieel voor 

reconciliatie en voor geweldpreventie in de toekomst.184 In Peru wordt echter bitter weinig 

onderwezen over het conflict en ook het onderwijs is doordrongen van latent racisme. Of en 

op welke manier er geschiedenisles gegeven wordt over de periode 1980-2000 hangt zeer 

sterk af van de leraar in kwestie.185 Daarnaast zou de staat vrijheid van herinnering moeten 

garanderen en ervoor moeten zorgen dat verschillende visies naast elkaar kunnen bestaan 

zonder dat dit voor conflict zorgt. Het accepteren van herinneringspluraliteit is met andere 

woorden een basisvoorwaarde voor reconciliatie.186 Het gebrek aan politieke wil staat hier 

echter opnieuw in de weg. 

Ten tweede is er reconciliatie nodig tussen daders en slachtoffers.187 De complexe dader-

slachtoffer verhoudingen (zie hoofdstuk 2-g) zorgen er echter voor dat dit een ingewikkeld 

proces is. Hoe een moordenaar – die misschien een familielid of een vriend was – in de ogen 

kijken en vergiffenis schenken? ‘Pampachanakuy’188 is voor de slachtoffergroep uit de 

dorpsgemeenschappen in de Andes echter niet alleen een symbolische, maar ook een zeer 

pragmatische kwestie. Het functioneren van de dorpsgemeenschap is gebaseerd op collectieve 

werkvormen zoals ‘faena’ en ‘ayni’ die zorgen voor een grote onderlinge afhankelijkheid. 

Reconciliatie is nodig om opnieuw de handen in elkaar te kunnen slaan en samen te werken, 

samenwerken is nodig om te overleven. Reconciliatie is dus bij wijze van spreke 

levensnoodzakelijk. Het afleggen van een bekentenis, het tonen van berouw en het krijgen van 

een straf staan centraal in het heropnemen van de ‘arrepentidos’ (berouwvollen, i.e. ex-

senderistas) in de gemeenschap. Herinnering en geheugen worden in de inheemse perceptie 

echter als centrale menselijke eigenschappen beschouwd en het verleden vergeten is daarom 

onmogelijk. Vergeten zou immers gelijk staan aan het verdierlijken of verliezen van de ziel. 

Hoewel er wraakgevoelens blijven bestaan in de inheemse dorpgemeenschappen t.o.v. daders 

                                                             

182 Interview met Pepe Coronel, Huamanga (Peru), 20.03.2012. 

183 Interview met Pepe Coronel, Huamanga (Peru), 20.03.2012. 

184 E. Staub, “Reconciliation after Genocide”, p. 888. 

185 Interview met Cathy Meza, Lima (Peru), 23.02.2012. 

186 E. Staub, “Reconciliation after Genocide”, p. 884. 

187 Interview met Pepe Coronel, Huamanga (Peru), 20.03.2012. 

188 Woord in het Quechua dat zoveel betekent als reconciliatie, letterlijke betekenis: “iets 

tussen ons begraven”. K. Theidon, “Justice in Transition: The Micropolitics of Reconciliation 

in Postwar Peru”, in: Journal of Conflict Resolution, 2006, 50, p. 456. 
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die vrij rondlopen en vaak in betere economische omstandigheden leven dan de slachtoffers, 

slagen de dorpelingen er wel in om voormalige geweldplegers opnieuw te integreren, zij het 

vaak om pragmatische redenen. Het gaat hier echter enkel om reconciliatie met daders van 

Sendero Luminoso. Zolang de staat geen berouw toont, is er geen reconciliatie op dat niveau 

mogelijk.189 

Ten derde is er reconciliatie nodig op persoonlijk vlak. Daders, slachtoffers, politieke actoren, 

etc. moeten met zichzelf in het reine komen om reconciliatie op de andere niveaus duurzaam 

te maken en de toekomst met opgeheven hoofd tegemoet te kunnen gaan. Dit is echter een 

complex psychologisch proces. Het gebrek aan psychologische bijstand voor de slachtoffers is 

dan ook zeer problematisch.190  

“Entonces de esas cosas horrorosas todavía no hemos encontrado una medicina que 

nos cure para encontrar solidaridad, unidad, esa reconciliación de la que ahora se 

habla mucho.”191 

                                                             

189 E. Willems, “Geschiedenis en herinnering na gewelddadig conflict”, p. 33. 

190 Interview met Pepe Coronel, Huamanga (Peru), 20.03.2012. 

191 “Voor deze gruwelijke dingen hebben we dus nog geen medicijn kunnen vinden dat ons 

kan genezen om solidariteit, eenheid en die reconciliatie waarover men nu zoveel praat te 

vinden.” Slachtoffergetuigenis in: E. Jiménez, Chungui, violencia y trazos de memoria, 

COMISEDH, Lima, 2005, p. 309. 
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Afbeelding 10: "Hoe kunnen we iemand vergeven die onze kinderen vermoord heeft?" 

(Bron: E. Jiménez, Chungui, p. 308.) 

Een geslaagd reconciliatieproces kan historische wonden helen en ervoor zorgen dat het 

verleden een plaats krijgt in heden en toekomst. Geen of mislukte reconciliatie houdt echter 

het gevaar op herhaling in: negatieve gevoelens blijven sudderen en vormen een potentiële 

broeihaard voor nieuw conflict.192 Zoals de zaken er op dit moment voor staan in Peru blijft 

reconciliatie echter een utopisch begrip. Veel voorwaarden blijven onvervuld en buiten enkele 

kleine stappen op microniveau is er bitter weinig vooruitgang. Hoewel het grootste deel van 

de waarheid werd blootgelegd is er geen gerechtigheid, amper reparatie, zijn duizenden 

mensen nog steeds op zoek naar het lichaam van hun familieleden en worden de 

Ayacuchanos door veel Peruanen nog steeds uitgemaakt voor terroristen.193 Bovendien blijft 

het de vraag of er ooit verzoening geweest is in Peru. Het gewelddadige verleden gaat immers 

verder terug dan 1980 en is diep geworteld in een lange geschiedenis van uitsluiting en 

geweld.194   

 

                                                             

192 Interview met Ponciano del Pino, Lima (Peru), 01.03.2012. 

193 Interview met Yuber Alarcon, Huamanga (Peru), 26.03.2012. 

194 Interview met Ponciano del Pino, Lima (Peru), 01.03.2012. 
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 e Vergeten  (olvido) 

 

“La “memoria contra el olvido” o “contra el silencio” esconde lo que en realidad es 

una oposición entre distintas memorias rivales, cada una de ellas incorporando sus 

propios olvidos. Es en verdad, “memoria contra memoria”.”195 

 

Zoals E. Jelin in dit citaat terecht opmerkt is vergeten niet het tegenovergestelde van 

herinneren, maar is het net een vorm van herinnering. Er bestaat geen herinneringsvacuüm: 

ook de wil om te vergeten is een manier van omgaan met het verleden.196 

Net zoals herinnering heeft het vergeten in Peru dan ook verschillende gezichten. Enerzijds is 

er het collectieve vergeten dat vervat zit in de ‘memoria salvadora’  waarmee Fujimori de 

Peruanen tien jaar lang indoctrineerde. Dit vergeten heeft als motief het uitwissen van 

herinneringen die schadelijk kunnen zijn voor het eigen imago en het benadrukken van die 

herinneringen die de eigen macht versterken. Het vergeten staat in functie van politiek 

misbruik van het verleden en van het creëren van een autoritaire cultuur waarin de staat het 

geheugen tracht te manipuleren.197  

C. Lorenz wijst erop dat de obsessie om alles uit het verleden bij te houden karakteristiek is 

voor de zgn. ‘memory boom’ in de historiografie. Het verleden is erfgoed: een kostbare erfenis 

die gekoesterd moet worden.198 Als het gaat over geschiedenis en herinnering na gewelddadig 

conflict dan verandert echter het motief om te herinneren: het verleden mag niet vergeten 

worden opdat het zich niet zou herhalen en uit respect voor de slachtoffers. Wat echter als de 

slachtoffers zelf willen vergeten? In artikel 17 (“The Right to Memory”) van zijn “Code of 

Ethics for Historians” stelt A. De Baets dat: 

 “The right to have memories  implies the right not to be forced by others to have 

 specific memories. No duty to remember can be imposed on others.”199 

Naast het ‘collectieve vergeten’ dat opgelegd werd door het regime van Fujimori is er in Peru 

dan ook sprake van een ‘privaat vergeten’ van de slachtoffers zelf.200 Herinneren is pijnlijk 

(‘recordar es doloroso’) en de strijd om waarheid, gerechtigheid, reparatie, exhumatie of 

reconciliatie vraagt een constante en rechtstreekse confrontatie met het verleden. Het weinige 

dat deze strijd in de voorbije decennia heeft opgeleverd sterkt sommige slachtoffers in de 

                                                             

195 “De “herinnering tegenover het vergeten” of “tegenover de stilte” verbergt wat eigenlijk 

een tegenstelling tussen twee tegengestelde herinneringen is. Alle herinneringen dragen hun 

eigen manier van vergeten mee. Het is dus eigenlijk “herinnering tegen herinnering”.” E. 

Jelin, “Exlucusión, memoria y luchas políticas”, p. 100. 

196 Interview met Felix Reátegui, Lima (Peru), 05.03.2012. 

197 Interview met Cathy Meza, Lima (Peru), 23.02.2012. 

198 C. Lorenz, “Unstuck in time”, p. 86. 

199 A. De Baets, “Code of Ethics for Historians (proposal)”, p. 195. 

200 Interview met Cathy Meza, Lima (Peru), 23.02.2012. 
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overtuiging dat het beter is om te vergeten.201  Ook de complexe slachtoffer-dader relaties en 

de hierboven beschreven pragmatische noodzaak tot reconciliatie stimuleren het gevoel dat de 

confrontatie met het verleden wonden openrijt in plaats van heelt. De gesloten Ayacuchaanse 

cultuur zorgt er bovendien voor dat er een groot taboe rust op het recente gewelddadige 

verleden van de streek.202 Herinneren in stilte (‘memoria en silencio’) of vergeten is de 

gemakkelijkste manier om de confrontatie met het onderwerp uit de weg te gaan.203 De 

uitspraak “ya hemos olvidado todo” (“we zijn alles al vergeten”) is een leidmotief geworden bij 

slachtoffers op het platteland. Ze bevat echter ook de hoop op een selffulfilling prophecy: de 

wil om te vergeten heeft immers zelden tot gevolg dat dit ook effectief lukt.204 

Het gevoel verstikt te worden door herinneringen en de daaruit voortvloeiende wil om te 

vergeten zullen nog aan bod komen in hoofdstuk 5 en 6. Het is echter duidelijk dat er binnen 

het hele pleit voor herinnering ruimte moet zijn voor positieve vormen van vergeten die 

slachtoffers van “the burden of history”205 kunnen bevrijden.206 

 

 f Herinneringen in het meervoud (memorias en plural)  

 

Zoals eerder vermeld wordt herinnering in de inheemse samenlevingen in de Andes als een 

centraal aspect van het menselijk wezen beschouwd. Een baby wordt geboren als een schepsel 

zonder ziel. Naarmate het kind ouder wordt verwerft het de ‘uso de razón’ (verstand) en de 

capaciteit om te herinneren (‘yuyay’ in het Quechua). Het kind gaat stilaan deel uit maken 

van de ‘yuyaniyuq’: zij die herinneren. Herinnering is een essentiële conditie in de constructie 

van het mensbeeld.207 Ook E. Jelin verwijst naar de relatie tussen herinnering en het ‘mens 

zijn’ (‘condición humana’). Het insluiten van de herinneringen van een bepaalde groep 

betekent het herkennen van hun ‘condición humana’.  Ongelijkheid en uitsluiting op basis van 

sociale, economische en politieke redenen is een proces van ontkenning van menselijkheid en 

kan zo een rechtvaardiging voor massamoord op bepaalde bevolkingsgroepen vormen.208 Het 

‘anders zijn’ van een bepaalde groep wordt als problematisch ervaren en genereert gevoelens 

van haat en vernietiging. Jelin wijst er echter terecht op dat deze culturele verschillen net een 

                                                             

201 Interview met Doris Caqui, Lima (Peru), 29.02.2012. 

202 Iets waar ik voor gewaarschuwd was en zelf in Ayacucho herhaaldelijk mee geconfronteerd 

werd wanneer ik de reden van mijn aanwezigheid duidelijk maakte. Over ‘la violencia’ (het 

geweld) wordt liefst gezwegen, en als er over gepraat wordt in het openbaar dan gebeurt dit op 

fluistertoon. 

203 Interview met H. Soto,  

204 K. Theidon, Entre prójimos, p. 67. 

205 H. White, “The Burden of History”, in: History and Theory, 5 (1966),  2, pp. 111- 134. 

206 K. Theidon, Entre prójimos, p. 67. 

207 K. Theidon, Entre prójimos, p. 61. 

208 E. Jelin, “Exclusión, memorias y luchas políticas”, p. 93 en p. 105. 
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verrijking voor beide partijen kunnen vormen als ze in een context van tolerantie, openheid, 

verantwoordelijkheid en empathie t.o.v. de andere geplaats worden. Het erkennen van de 

universele rechten van de mens betekent dan ook niet het aanvaarden van een universeel en 

homogeen mensbeeld. Integendeel, het gaat om het erkennen van het recht op differentiatie 

en om de inclusie van deze verschillen.209 Het centraal stellen van de herinneringspluraliteit 

en het in beschouwing nemen van de verschillende visies op het verleden is een eerste 

noodzakelijke stap op de weg naar reconciliatie. Eén herinnering wordt immers nooit gedeeld 

door een hele samenleving, er is altijd culturele en socio-economische diversiteit die lijdt tot 

verschillende herinneringen en bijhorende strategieën om het gewelddadige verleden te 

verwerken.210 Zeker in Peru, waar de creatie van een sterke homogene natiestaat doorkruist 

wordt door de diversiteit aan historische en culturele contexten,  betekent herinnering een 

bont palet met enorm veel kleurschakeringen.211  

Tot slot houdt het pleit voor herinneringspluraliteit ook een paradox in: hebben ook de 

negationistische herinneringen bestaansrecht? Moet de ‘memoria salvadora’ van Fujimori 

bewaard worden in het kader van herinneringsdiversiteit? Het geheugen kan niet vastgelegd 

worden in quota over welke herinnering in welke mate gerepresenteerd moet worden.212 

Hoewel politieke conjuncturen een grote invloed kunnen hebben, blijft het recht op vrijheid 

van denken en van meningsuiting intrinsiek verbonden aan het recht op vrijheid van 

herinnering.213 Het is echter de taak van historici om na een grondige studie van het verleden 

een waaier van stevig onderbouwde evaluaties aan te bieden aan de samenleving: 

“Although historians are not obliged to make statements about responsibility and 

guilt of historical actors or to draw moral lessons from the past, in cases of 

imprescriptible crimes, such as genocide, crimes against humanity, and war crimes, 

they shall try, to the best of their ability, to indicate the range of well-founded 

evaluations.”214 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

209 E. Jelin, “Exclusión, memorias y luchas políticas”, p. 94. 

210 E. Jelin, “Exclusión, memorias y luchas políticas”, p. 99. 

211 Interview met Ponciano del Pino, Lima (Peru), 01.03.2012. 

212 Interview met Felix Reátegui, Lima (Peru), 05.03.2012. 

213 A. De Baets, “Code of Ethics for Historians (proposal)”, p. 195. 

214 A. De Baets, “Code of Ethics for Historians (proposal)”, p. 194. 



Afbeelding 11: "Zoals de dag was de nacht" (Bron: E. Jiménez, Chungui, p. 235.) 

DEEL III  

 HISTORISCHE WONDEN IN SLACHTOFFERPERSPECTIEF 

 

5 

De wonden van het verleden: beeldvorming 

omtrent trauma en tijd bij slachtoffers 

“Cuando la mente se pierde, el día ya no es día; la noche ya no es noche.  

Es noche todo el tiempo.”215 

 

 

 

                                                             

215 “Wanneer men zijn verstand verliest, dan is de dag geen dag meer en de nacht geen nacht 

meer. Het is heel de tijd nacht.” Uitspraak van Mama Victoria, Veldwerknotities K. Theidon, 

Hualla, april 2003, zie: K. Theidon, Entre prójimos, p. 82. 
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Na in deel twee een algemeen beeld geschetst te hebben van het Peruaanse transitieproces, wil 

ik in de komende twee hoofdstukken scherpstellen op de blik van de slachtoffers. In dit deel 

staat het belang van de specifieke culturele context van de grootste slachtoffergroep in het 

transitieproces centraal. 

 

In dit komende hoofdstuk kan Chakrabarty’s omschrijving van ‘historical wounds’216 

begrepen worden in de letterlijke betekenis: welke wonden veroorzaken de gewelddadige 

geschiedenis en de herinnering eraan en op welke manier veranderen ze het leven van de 

slachtoffers? In het bijzonder wil ik aandacht besteden aan de culturele omgeving die de 

perceptie van en de omgang met deze historische wonden sterk beïnvloedt. Vooraleer te 

kunnen spreken over ‘healing’ of verwerking is het immers belangrijk te beseffen welke diepe 

psychologische wonden een gewelddadig verleden achterlaat en hoe zwaar dat verleden weegt 

op de slachtoffers. Vervolgens wil ik nagaan hoe de tegenwoordigheid van het verleden en de 

psychologische nasleep van het conflict de perceptie van tijd bij de slachtoffers beïnvloeden. 

Enerzijds is er het heersende gevoel van een verwoestte toekomst, alsof de toekomstige tijd 

werd afgepakt door het verleden. Anderzijds staat de perceptie van tijd centraal in de 

constructie van een discours omtrent geschiedenis en herinnering na het conflict, en is deze 

tijdsperceptie sterk cultureel gebonden.217 De focus op inheemse beeldvorming omtrent de 

gevolgen van geweld en omtrent tijdsperceptie door slachtoffers dient als achtergrond bij het 

spanningsveld tussen het discours van NGO’s en dat van de slachtoffers in 

dorpsgemeenschappen op het platteland dat in hoofdstuk 6 aan bod zal komen. 

 

 a “Vivir la violencia en carne propia”218:  

  invloed van het geweld op lichaam en geest 
 

  *  Het verleden als ziekteverwekker 

De geest is een vat vol herinneringen dat er voor zorgt dat het lichaam een historische ruimte 

wordt. De psychologische gevolgen van grootschalig geweld zorgen ervoor dat slachtoffers, 

maar ook daders, vaak levenslang achtervolgd worden door het verleden. Gevoelens van 

angst, onveiligheid, verraad, wraak, wantrouwen, vernedering enz., blijven voortbestaan na 

het beëindigen van de oorlog. Ze bemoeilijken het verwerkingsproces en het ontwikkelen van 

een toekomstbeeld.219 In posttraumatische situaties, en in het bijzonder in hoogspirituele 

samenlevingen, wordt het onderscheiden van fysieke en mentale pijn moeilijk. Het instorten 

                                                             

216 D. Chakrabarty, “History and the politics of recognition”, p. 78. 

217 J. Rüsen, Time & History, p. 2. 

218 Lett.: “Het geweld met het eigen vlees meemaken.” De Spaanse uitdrukking om iets “en 

carne propia” te ervaren, wordt veel gebruikt in Peru en is in deze context wel zeer 

toepasselijk. 

219 E. Staub, Reconciliation after Genocide, p. 871. 
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van sociale relaties en het heersende verdriet geraken verweven met een algemeen gevoel van 

onbehagen en ziekte. De pijn van de ziel straalt af op het lichaam. Het lichaam wordt zo 

drager van de traumatische herinneringen die als parasieten onder de huid van de slachtoffers 

gekropen zijn. Het gewelddadige verleden wordt een ziekteverwekker.220 

 

  *  Trauma en culturele context 

In het veld van analyse van psychologische gevolgen in postconflictsituaties wordt gretig 

gebruik gemaakt van het verklaringsmodel waarin ‘Posttraumatic Stress Disorder’ (PTSD – 

posttraumatische stressstoornis) een centrale rol speelt.221 In PTSD ligt de nadruk op het 

individu en zijn psyche boven de omgeving met zijn politieke, sociale en economische context. 

Daardoor is er in de analyse op basis van PTSD weinig plaats voor culturele verschillen en 

socio-historische fenomenen zoals racisme en structurele armoede. Bovendien is het net eigen 

aan postoorlogse situaties dat niet enkel het individu, maar de gehele gemeenschap 

getraumatiseerd is. Men kan zich dan ook de vraag stellen of een individueel gericht 

analysemodel geschikt is voor samenlevingen waarin de gemeenschap primeert op het 

individu. Ook het religieuze wordt in PTSD op een secundair niveau geplaatst, terwijl religie 

in de inheemse samenlevingen van de Andes net een belangrijke rol speelt in het genezen van 

zowel psychologische als fysieke ziektes.  Het analysemodel is bovendien deel van een 

westerse kijk op psychologie en schiet daardoor op veel vlakken tekort voor de analyse van 

postconflictsituaties in andere culturele contexten.222 De dominantie van één bepaald 

diagnostisch model impliceert tevens het gevaar van het ontstaan van een normatief systeem 

omtrent ‘hoe iemand moet lijden’. Anderzijds zou het niet erkennen van de inheemse 

beeldvorming omtrent aandoeningen veroorzaakt door het geweld – door velen afgedaan als 

bijgeloof -  gelijk staan aan het ontkennen van hun leed. In plaats van ‘hun’ aandoeningen 

tevergeefs in ‘ons’ analysekader te persen zou het beter zijn te vertrekken vanuit het inheemse 

discours omtrent ziektebeelden.223 Graag wil ik hier dan ook liever enkele cultuurspecifieke 

fenomenen belichten die sterk verbonden zijn met de sociale, economische en historische 

context waarin de grootste slachtoffergroep leeft. Het niet in acht nemen van de levensvisie en 

de kosmologie van de grootste slachtoffergroep zou immers afbreuk doen aan de realiteit 

zoals die ervaren werd door de betrokkenen in kwestie. Bij het beschrijven van psychologische 

gevolgen van het geweld is het belangrijk te beseffen dat het grootste deel van de 

slachtoffergroep geen psychologische bijstand kreeg bij het verwerken van het gewelddadige 

verleden.  

                                                             

220 K. Theidon, Entre prójimos, p. 58. 

221 Staub, Reconciliation after Genocide, p. 871. 

222 A. Cecconi, “Dreams, memory and war”, p. 17. 

223 J. Dow, “Universal Aspects of Symbolic Healing: A Theoretical Synthesis”, in: American 

Anthropologist, New Series, vol. 88 (1), 1986, p. 59. 
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Afbeelding 12: "Velen bleven achter met wonden van de oorlog" (Bron: E. Jiménez, Chungui, p. 307.) 

 

 * Racisme als trauma 

De historische wortels van het latente racisme in de Peruaanse samenleving werden eerder 

aangehaald in hoofdstuk 2-a. K. Theidon vernoemt racisme als chronische factor van stress 

die de nefaste gevolgen van het burgerconflict verveelvoudigt. Ze verwijst naar het onderzoek 

van N. Krieger (1999 en 2003) die de negatieve effecten van etnische discriminatie en racisme 

op de gezondheid onder de loep nam.  Het besluit van Krieger’s onderzoek luidt dat racisme 

op zich een negatieve impact heeft op de gezondheid en dat deze impact bovendien groter 

wordt wanneer het slachtoffer zich in een situatie van onmacht bevindt en het gevoel heeft 

niet in staat te zijn om zich te verzetten tegen het onrecht. De constante vernedering zorgt 

voor een laag zelfbeeld en een blijvend minderwaardigheidsgevoel.224 Dit brengt ons terug bij 

C. Taylor’s bevindingen omtrent ‘politics of recognition’ (zie hoofdstuk 4): structurele 

discriminatie veroorzaakt historische wonden.225 Racisme is een fundamentele vorm van 

onrecht, een sluipend vergif dat  levenslange schade kan aanrichten. Het menselijk lichaam is 

                                                             

224 K. Theidon, “Entre prójimos”, p. 57. 

225 C. Taylor, “Politics of recognition”, p. 25. 
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bovendien een centrale factor in het proces van etnische discriminatie, dat in se gestoeld is op 

het differentiëren van uiterlijke raciale kenmerken.226  

 

 * ‘Llaki’s’227 

Wanneer Quechua sprekende slachtoffers spreken over ‘llaki’s’ dan hebben ze het over 

droevige gedachten en pijnlijke herinneringen die in het hart terecht komen en een zware 

emotionele last betekenen. ‘Llaki’’s kunnen vanuit het hart overlopen naar de rest van het 

lichaam totdat het helemaal gevuld is met verdriet en een persoon ‘pura pena’ (puur verdriet) 

wordt. ‘Llaki’s’ wegen zwaar en zorgen ervoor dat de persoon hartzeer krijgt en moeilijk kan 

ademen. Ze kunnen het slachtoffer van zijn ‘uso de razón’ (verstand) en eetlust beroven en 

leiden tot ‘locura’ (krankzinnigheid). ‘Llaki’s’ kunnen een persoon door en door ziek maken en 

de dood tot gevolg hebben. Ze kunnen je vastgrijpen (‘agarrar’)  op eender welk moment van 

de dag en ze zorgen ervoor dat je zo hard moet huilen dat je er blind van kan worden. Het 

slachtoffer is dus niet enkel zelf in staat om actief te herinneren, hij of zij wordt ook overvallen 

door de herinneringen.  Het geheugen neemt bezit van de persoon tot deze bezwijkt onder het 

gewicht van zoveel pijnlijke herinneringen. Het verlangen om het pijnlijke verleden te 

vergeten en niet langer geteisterd te worden door ‘llaki’s’  is dan ook groot.228 

 

 *  ‘La teta asustada’229 

‘La enfermedad del susto’ (de ziekte van de schrik) is een uitdrukking die terug te vinden is bij 

inheemse volkeren op verschillende plaatsen in Latijns-Amerika. De aandoening verwijst naar 

de gevolgen van een gruwelijke, traumatische ervaring die het leven van een persoon zodanig 

verstoort dat deze niet meer normaal kan functioneren omdat hij/zij beheerst wordt door 

‘susto’. Symptomen van ‘la enfermedad del susto’  zijn o.a. angst, onrustigheid, 

slaapstoornissen, overgevoeligheid, krankzinnigheid, uitputting en het verliezen van de 

eetlust.230 ‘La teta asutada’ verwijst naar het geloof dat de moeder haar ‘susto’  kan doorgeven 

                                                             

226 K. Theidon, Entre prójimos, p. 57. 

227 Komt van het substantief llaki, letterlijke betekenis: smart, verdriet, droefenis, ellende, 

verontrusting, angst. ProDiversitas, “Quechua”, in: 

<http://www.prodiversitas.bioetica.org/quecl-o.htm>, geraadpleegd op 03.07.2012. 

228 K. Theidon, Entre prójimos, p. 67. Zie ook D. Pedersen, H. Kienzler en J. Gamarra, “LLaki 

and Ñakary: Idioms of Distress and Suffering Among the Highland Quechua in the Peruvian 

Andes”, in: Culture, medicine and psychiatry, vol. 34, nr. 2 (2010), pp. 279-300.  

229 Letterlijke vertaling: “De geschrokken borst”. De gelijknamige film van Claudia Llosa over 

het fenomeen in post-conflict Peru won in 2009 de Gouden Beer op het Internationaal 

Filmfestival van Berlijn.  

230 I. D. Ruíz, M.J. Mora, M.A. Fernández Ortega, A.H. Sutton, “El “espanto” o “susto” en el 

medio popular y bajo el enfoque médico”, in: Atención Familiar, vol. 14, nr. 1 (2007), in: < 



 

 

75 

aan haar kind door borstvoeding te geven of – bij ongeboren kinderen - via de placenta, 

waardoor het kind op zijn beurt getraumatiseerd wordt. De pijnlijke herinneringen nemen een 

fysieke vorm aan en  worden zo doorgegeven aan de volgende generatie.231 Vaak gaat het om 

kinderen die verwekt werden tijdens verkrachtingen en deze traumatische ervaring met hun 

moeder delen. ‘La teta asustada’ is een typisch voorbeeld van een onbehandeld trauma, dat 

generaties kan blijven aanslepen door gebrek aan psychologische bijstand in de inheemse 

gemeenschappen. Kinderen van verkrachting zijn de fysieke reïncarnatie van slechte 

herinneringen en worden daardoor vaak het slachtoffer van uitsluiting.232 

 

 *  Ontmenselijking: ‘Vivíamos y moríamos como perros’233 

Bij gewelddadig conflict vindt er een wederzijdse ontmenselijking  of deconstructie van de 

identiteit plaats tussen daders en slachtoffers. Enerzijds is er de ontmenselijking door de 

daders, om het doden van de slachtoffergroep te rechtvaardigen. De slachtoffergroep wordt 

buiten het morele kader van de daders geplaatst zodat het doden van die bepaalde groep 

uiteindelijk beschouwd zal worden als de juiste manier van handelen, als iets intrinsiek goed 

i.p.v. slecht.234 De senderistas beschouwden het uit hun revolutionaire ideologie als goed om 

alle tegenstanders van de revolutie te doden, het leger rechtvaardigde op een analoge manier 

de ongecontroleerde klopjacht op terroristen. De ontmenselijking verklaart eveneens het 

gruwelijke  karakter van het geweld: het slachtoffer is geen mens meer maar een beest, en 

mag dus ook zo behandeld worden.  

“A mi papa lo han agarrado en Cayara, el 4 de noviembre 1984. El día domingo fue. 

Lo han agarrado en la carretera y como estaba mareadito, le ha visto a los 

militares, él ha hablado, no sé qué cosa habrá dicho, algo ofensivo. [...] Después de 

golpear le han traído hacia por la carretera, un grupo de militares. Ese año estaba 

base en Hualla. Como lo han golpeado mucho, y lo han traído por la carretera, 

arrastrando con la soga del cuello y su manga hacia atrás lo han traído por la 

carretera, hasta aquí, hasta el estadio lo ha hecho llegar. [...]  Y mi papa ya no 

aguantaba el dolor y él ha dicho: "mátame".  [...]  Queremos que sea [enterrado] en 

                                                                                                                                                                              

http://www.facmed.unam.mx/deptos/familiar/atfm141/edito.html>, geraadpleegd op 

03.07.2012. 

231 K. Theidon, Entre prójimos, p. 78. 

232 M. Guzmán, “ ‘La teta asustada’: enfermedad del susto”, in: La Vanguardia, 30.06.2009, 

in:< http://www.lavanguardia.com/el-lector-opina/noticias/20090220/53644611123/la-

teta-asustada-enfermedad-del-susto.html>, geraadpleegd op 04.07.2012. 

233 “We leefden en stierven als honden” is een veelgehoorde uitspraak in de beschrijvingen van 

de oorlogsjaren door slachtoffers op het platteland. K. Theidon, Entre prójimos, p. 60. 

234 E. Staub, “Reconciliation after Genocide”, p. 872. 
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el pueblo, en el cementerio, no queremos que esté botado como animal en el 

campo.”235 

 

Anderzijds is er door het intieme karakter van het geweld ook een ontmenselijking van de 

slachtoffers ten opzichte van de daders. Door de hoge burgerparticipatie in Sendero Luminoso 

gaat het hier vooral om ontmenselijking van de senderistas.  

Hoewel ontmenselijking een veelbeschreven fenomeen is dat op veel conflictsituaties 

toepasbaar is, valt het in de Peruaanse context erg letterlijk te nemen gezien het discours dat 

de dorpelingen hanteren om de ‘sasachakuy tiempo’ te beschrijven. Uit het discours van de 

inheemsen blijkt dat de senderistas tijdens het conflict werden gepercipieerd als vreemde of 

zelfs buitenmenselijke wezens. Ze worden beschreven als ‘gringos’, grote vreemdelingen met 

groene ogen, als schepsels met drie navels, of als ‘piojosos’, bedekt met luizen zoals beesten. 

In realiteit waren de senderistas natuurlijk gewoon Peruanen met – al dan niet inheemse - 

Peruaanse fysieke kenmerken. Woorden in het Quechua die gebruikt werden om te verwijzen 

naar de senderistas zijn o.a. ‘terrucos’ (‘terroristen’), ‘plagakuna’ (‘het volk van de pest’), 

‘malafekuna’ (‘de mensen van slecht geloof’), ‘tuta puriq’ (‘zij die ’s nachts wandelen’) of 

‘puriqkuna’ (‘zij die altijd dwalen en nergens thuishoren’). Deze ontmenselijking van de 

geweldplegers ontstond enerzijds uit het ongeloof dat de daders hun eigen medeburgers 

waren en diende anderzijds als rechtvaardiging en distantiëring van de moorden die ze zelf 

pleegden tegenover deze zelfde medeburgers.236 De perceptie dat de senderistas ‘vreemden’ 

waren die van ergens anders kwamen, suggereert ook een geografische distantiëring van het 

geweld en de bijhorende herinneringen.237 

 

  *  Dromen 

In de inheemse gemeenschappen in de Andes hebben dromen en hun betekenis een 

belangrijke plaats in het dagelijkse leven. Ze vormen een cruciale bron van informatie en 

reflectie. De dichotomie tussen dag/nacht, wakker zijn/dromen, extern/intern, 

objectief/subjectief die dominant is in de westerse visie (en het onderzoek naar ‘abstracte’ of 

                                                             

235 “Mijn papa hebben ze vastgegrepen in Cayara, op 4 november 1984. Het was een zondag. 

Ze hebben hem vastgegrepen op de weg, en omdat hij een beetje dronken was, heeft hij de 

militairen gezien en iets gezegd, ik weet niet wat, waarschijnlijk iets beledigend. Daarom 

hebben ze hem vastgegrepen en zijn ze hem ter plekke beginnen slaan. Nadat ze hem 

geslagen hebben, heeft een groep militairen hem meegenomen langs de weg. Dat jaar was er 

een legerbasis in Hualla.  Ze hebben hem hard geslagen en hem meegesleurd langs de weg, 

met een touw rond zijn nek en zijn mouwen naar achter, tot hier, tot aan het stadium. (...) 

En mijn papa kon de pijn niet meer verdragen en hij heeft gezegd: “dood mij”. (...) We willen 

dat hij in het dorp begraven wordt, op het kerkhof, we willen niet dat hij hier als een beest in 

het veld ligt.” Interview met Señora Jesusa, Hualla (Peru), 16.03.2012. 

236 E. Willems, Geschiedenis en herinnering, p. 32. 

237 K. Theidon, Entre prójimos, p. 59. 
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‘naïeve’ fenomenen zoals dromen verhindert), verdwijnt in andere culturele contexten. Droom 

en realiteit zijn geen tegenpolen meer maar gaan deel uitmaken van elkaar.238  Slachtoffers 

van het geweld in Peru beschrijven hun ervaringen van tijdens de oorlog vaak als iets 

surrealistisch, als dromen of hallucinaties. ‘Parecía todo un sueño’ (‘het leek allemaal een 

droom’) of ‘estaba como en sueño’ (‘het leek alsof ik in een droom was’) zijn veelgehoorde 

uitspraken. Het leven wordt een nachtmerrie waaruit men niet kan ontwaken. De perceptie te 

leven  tussen droom en realiteit en het bevattingsvermogen te verliezen wordt nauw 

geassocieerd met ‘locura’ (‘krankzinnigheid’) en ‘pérdida de uso de razón’ (‘verlies van gezond 

verstand’).239 De periode van geweld wordt bovendien beschouwd als een tijd van duisternis, 

een periode van constante nacht: ‘Es noche todo el tiempo’ (‘het is heel de tijd nacht’).240 De 

nacht was ook effectief de temporaliteit van het conflict: de invallen van senderistas of van het 

leger gebeurden na zonsondergang.  De relatie tussen de periode van geweld en de dromen 

erover vertelt veel over het individuele en collectieve geheugen van de gemeenschap met 

betrekking tot de oorlogsjaren. De herinneringen aan het conflict worden herbeleefd tijdens 

de slaap. Deze herbeleving staat niet enkel in relatie met het geheugen, maar ook met het 

lichaam. Slachtoffers die getuigen over hun gewelddadige dromen, verklaren de pijn die ze in 

de droom beleefden ook effectief te voelen. Ook hier neemt de herinnering dus een fysieke 

vorm aan.241 Een andere manifestatie van herinnering is het bezoek van overledenen aan hun 

familieleden in dromen. De vele ‘desaparecidos’ (verdwenen slachtoffers) en de slachtoffers 

die tijdens het geweld hals over kop in het veld of tussen de rotsen moesten begraven worden, 

zijn dwalende zielen die geen rust vinden zolang ze geen waardige begrafenis kregen.  

“Hay muchos de los familiares que se cansan [de la lucha] pero de nuevo se 

incorporan, y cuando les pregunto porqué me dicen: “No puedo [dejar] porque yo 

sueño a mi familiar, sueño que me dice: “No me olvides, apúrate, llévame 

flores.”””242 

Opnieuw worden deze nachtelijke bezoeken vaak als fysiek pijnlijk ervaren: de persoon heeft 

het gevoel overvallen te worden door de droom, die zwaar en drukkend is en de ademhaling 

bemoeilijkt.243 

                                                             

238 A. Cecconi, “Parecía todo un sueño”, s.p.  

239 K. Theidon, Entre prójimos, p. 85. 

240 Zie citaat bovenaan dit hoofdstuk en bijhorende voetnoot. 

241 A. Cecconi, “Parecía todo un sueño”, s.p. 

242 “Veel familieleden geven de strijd na een tijd op, maar na een tijd komen ze terug en als ik 

ze vraag waarom ze terugkomen zeggen ze: “Ik kan niet stoppen want ik droom van mijn 

familielid, ik droom dat hij(/zij) me zegt: “Vergeet me niet, haast je, breng mij bloemen.”””  

Interview met Doris Caqui (voorzitster van CONAVIP, de nationale koepel van 

slachtofferbewegingen), Lima (Peru), 29.02.2012. 

243 A. Cecconi, “Parecía todo un sueño”, s.p. 
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Afbeelding 13: "Er verschenen nieuwe ziektes die we niet konden genezen" (Bron: E. 

Jiménez, Chungui, p. 225.) 

 

 b  Tijdsperceptie 

 

Tijd is een basisdimensie in elk mensenleven, in elke cultuur. Dood en geboorte, neergang en 

groei, continuïteit en verandering zorgen ervoor dat er steeds een complexe relatie met 

herinnering en verwachting zal bestaan. Het verleden kan geïnterpreteerd worden en een 

bron vormen voor toekomstige vooruitzichten. Het idee dat ieder stukje tijd (in welke indeling 

dan ook) zijn eigen kenmerken heeft maakt dat het  concept van verandering  intrinsiek 

verbonden is aan tijd. Om deze veranderingen te begrijpen krijgt tijd in elke cultuur een 

interpretatie: herinnering en verwachting worden verbonden aan de normen en waarden die 

eigen zijn aan de samenleving. Elke tijdsperceptie heeft echter zijn grenzen. Onverwachte 

gebeurtenissen die buiten het waardepatroon van de samenleving plaatsvinden kunnen een 

breuk met de tijd veroorzaken. Verleden, heden, toekomst, herinnering en verwachting 

versmelten met elkaar. 244  

                                                             

244 J. Rüsen, Time & History, p. 8. 
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J. Torpey stelt in het begin van zijn artikel “The Pursuit of the Past: A Polemical Perspective” 

dat de tijdsperceptie van de meeste mensen gestoeld is op een balans tussen verleden, heden 

en toekomst. Dit evenwicht zorgt ervoor dat negatieve herinneringen na verloop van tijd een 

plaats krijgen en geen noemenswaardig obstakel vormen op de weg naar de toekomst. 245 

Zoals eerder aangehaald in hoofdstuk 1-a worden postconflict samenlevingen die het 

slachtoffer werden van historisch onrecht echter gekenmerkt door een andere tijdsperceptie 

dan die van een lineaire en onomkeerbare tijd. De trauma’s die zich op allerlei manieren 

manifesteren zorgen voor de tegenwoordigheid van de gewelddadige geschiedenis. Ze worden 

geconfronteerd met een verleden dat het heden blijft doorkruisen: “[...]in trauma the past 

stays present and can return in haunting forms”.246 Om deze continuïteit van het verleden na 

bepaalde ingrijpende ervaringen duidelijk te maken, maakt L. Langer het onderscheid tussen 

‘chronological time’ en ‘durational time’. Terwijl ‘chronological time’ de ‘normale’ 

voorbijgaande tijd is, verwijst ‘durational time’ naar de tijdsperceptie waarbij het verleden 

constant aanwezig is en zich verzet tegen ‘closure’.247  

 Traumatische ervaringen kunnen dus een tegenwerkende kracht vormen die het doorgaan in 

het heden en het ontwikkelen van toekomstbeelden verhindert. Het bestaande tijdsbeeld werd 

vernietigd door een zodanig ingrijpende gebeurtenis dat er geen nieuw perspectief in de plaats 

kwam.248 Zij die het historische onrecht overleefden worden zo toch nog in zekere zin van hun 

tijd op aarde beroofd. Het gevoel dat de toekomst hen werd ontnomen is zeer sterk bij 

slachtoffers in Peru: 

 “Como era chiquita [mi hermana] le han chocado estas problemas bastante, se ha 

quedado traumada, entonces como estaba cruzando al superior, no capta. Le duele 

bastante su cerebro, su cabeza siente bastante. Por ese motivo no estudia y sin 

trabajo está hasta ahora. [...] cuando estaba vivo mi papa, estaríamos bien, felices, 

yo también estaría trabajando algo profesional, mayor trabajo tendríamos.”249 

 

                                                             

245 J. Torpey, “The Pursuit of the Past: A Polemical Perspective”, in: P. Seixas, Theorizing 

Historical Consciousness, Toronto, 2004, p. 240. 

246 C. Lorenz, “Unstuck in time”, p. 84. 

247 C. Lorenz, “Unstuck in time”, p. 84. 

248 J. Rüsen spreekt van een “traumatic time experience”. J. Rüsen, Time & History, p. 17. 

249 “Omdat mijn zus nog klein was hebben die problemen [de oorlog] haar erg geraakt, ze is 

getraumatiseerd. Ze wou hoger onderwijs gaan volgen maar het heeft geen zin. Haar 

hersenen doen veel pijn, haar hoofd ook. Daarom studeerde ze niet en tot op vandaag heeft 

ze geen werk. Als mijn vader nog zou leven dan zouden we het goed hebben en zouden we 

gelukkig zijn. Ik zou ook een diploma en werk hebben, beter werk zouden we dan hebben.” 

Interview met Señora Jesusa, Hualla (Peru), 16.03.2012. 
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“Cuando quedé viuda tenía 23 años. [...] Teníamos sueños, teníamos proyectos. Así 

que nuestro proyecto de vida tanto individual y familiar se han ido por la borda. Y 

eso nunca podremos recuperar. Para eso no habrá reparación.”250 

 

Al kan geen enkele som geld een familielid terug tot leven wekken, gezien de socio-

economische situatie waarin de meeste slachtoffers leven is economische reparatie 

momenteel het dringendst om alsnog een betere toekomst te kunnen garanderen.251 Het 

weinige wat deze mensen hadden – hun familie, hun huis, hun vee, hun veld - werd in veel 

gevallen vernietigd tijdens het conflict, hetgeen zorgde voor een versterking van de sociaal-

economische ongelijkheid. Het wegwerken van deze ongelijkheid is prioritair voor de 

slachtoffers in het vormen van een toekomstbeeld, omdat ze voelen hoe ze als meest 

kwetsbare groep in de maatschappij steeds opnieuw onrecht aangedaan worden. “To rework 

the past, people must have confidence in a shared future”, zo stelt E. Staub.252 Zolang het 

Peru van twee werelden (zie hoofdstuk 2-a) blijft bestaan is er echter weinig hoop op een 

constructief toekomstbeeld.  De inheemse slachtoffers beschouwen de jaren van het 

burgerconflict niet als een afgebakende tijdsperiode, maar ze zien de oorlog van de jaren ’80 

en ’90 als deel van een geschiedenis van geweld en onderdrukking (zie hoofdstuk 2-b). Het 

onrecht dat hen blijft achtervolgen maakt het construeren van duurzame 

toekomstperspectieven moeilijk.253 Daarnaast is de tijdsperceptie in traditionele 

samenlevingen zoals die van de Quechua bevolking in de Andes sterk verbonden met  de 

sociale en economische organisatie van de gemeenschap. Als agrarische samenlevingen zijn ze 

bijvoorbeeld sterk afhankelijk van de tijd van het jaar voor hun economische activiteiten, en 

in de sociale hiërarchie speelt leeftijd een belangrijke rol. Het burgerconflict verstoorde de 

socio-economische organisatie van de dorpsgemeenschappen sterk (bv. door het rekruteren 

van jongens, het doden van vee of de vele vluchtelingen) en in analogie daarmee ook hun 

tijdsperceptie die het gevoel van stabiliteit en vooruitzicht garandeerde.254 

 

 

 

 

 

                                                             

250 “ Ik was 23 jaar toen ik weduwe werd. [...] We hadden dromen, we hadden projecten. Ons 

levensproject, zowel individueel als familiair, werd overboord gegooid. Dat zullen we nooit 

kunnen recupereren. Daarvoor zal er nooit reparatie zijn.”  Interview met Doris Caqui, Lima 

(Peru), 29.02.2012. 

251 Interview Cathy Meza, Lima (Peru), 23.02.2012. 

252 E. Staub, “Reconciliation after Genocide”, p. 882. 

253 Interview met Felix Reátegui, Lima (Peru), 05.03.2012. 

254 K. E. Müller, “Concepts of Time in Traditional Cultures”, in: J. Rüsen (ed.), Time & 

History, The Variety of Cultures, p. 22. 
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6  

‘Memory-misverstand’: 

 spanningsveld tussen NGO’s en slachtoffers 

 

In dit hoofdstuk wil ik aantonen dat het discours van NGO’s in Peru die rond herinnering van 

het gewelddadige conflict werken niet altijd aansluit bij de realiteit van de slachtoffers op het 

platteland. Centraal staat enerzijds het contrast tussen de wil om te herinneren en de wil om 

te vergeten en anderzijds het belang van culturele context in het transitieproces.  

De geschiedenis in stand houden opdat ze zich niet zou herhalen of het verleden begraven om 

aan een toekomst te kunnen bouwen? Terwijl hulporganisaties sterk gefocust zijn op het 

helende effect van herinnering, vinden veel slachtoffers net dat herinneren pijn doet. Zij 

willen het transitieproces vaak zo snel mogelijk voltooien om het verleden af te sluiten en 

verder te gaan met hun leven.255  

Welke factoren liggen aan de basis van deze kloof tussen bepaalde NGO’s en 

slachtoffergroepen? Op welke manier verschillen hun wereldbeeld en hun socio-economische 

situatie? Kan het in acht nemen van de culturele  context van de slachtoffers helpen om deze 

kloof te dichten? Hoe sterk leeft bij slachtoffers de wil om te vergeten? Hoe noodzakelijk en 

duurzaam zijn bepaalde herinneringsinitiatieven?  

Het is niet mijn bedoeling om bepaalde organisaties onder de loep te nemen, hen ergens van 

te beschuldigen of hun goede intenties in twijfel te trekken. Hiervoor was mijn veldwerk niet 

duurzaam genoeg. Wel wil ik een aanzet geven tot een debat over een reëel probleem waarvan 

ik tijdens mijn veldwerk aanvoelde dat het bestond, hetgeen ook door verschillende 

informanten bevestigd werd. Het is de bedoeling enkele algemene contrasten te schetsen 

zodat eventueel in een latere fase naar meer duurzame oplossingen gezocht kan worden om 

deze tegenstellingen weg te werken. NGO’s hebben als ‘the missionaries of humane 

globalization’256 immers een enorme invloed op transitieprocessen na gewelddadig conflict. 

Zeker in landen als Peru waar het de staat aan politieke wil ontbreekt, is de druk van externe 

organisaties broodnodig om doorbraken te kunnen forceren.257 Tegelijkertijd wordt het 

                                                             

255 De antropologe R. Shaw detecteerde een gelijkaardig spanningsveld tussen herinneren en 

vergeten bij slachtoffers in Sierra Leone. Zie: R. Shaw, “Memory Frictions: Localizing the 

Truth and Reconciliation Commission in Sierra Leone”, International Journal of Transitional 

Justice. Vol.1, (2007) 183-207. 

256 P. Hazan, Judging War, Judging History. Behind Truth and Reconciliation, Stanford, 

Stanford University Press, 2010, p. 48, geciteerd in: L. Viaene, Voices from the shadows, p. 5. 

257 M. E. Ulfe, “Algunos aspectos a considerar en el proceso de recordar en el país”, in: 

Derechos Humanos en Línea, IDEHPUCP, 28.02.2010, geraadpleegd in: < 
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onderscheid tussen het transitonal justice veld en het ontwikkelingsveld op sommige plaatsen 

miniem, zoals bv. in Peru bij de strijd van NGO’s voor het doorvoeren van het 

reparatieprogramma.258 

 a  Eén land, twee werelden 

 

  * Het transnationale discours van transitional justice 

Socioloog F. Reátegui wijst erop dat het discours van de internationale 

mensenrechtenbeweging en de wereld van transtitional justice gestoeld is op enkele 

onveranderlijke vooronderstellingen die het begrip van herinnering bepalen. Ten eerste is er 

de veronderstelling dat er herinnering moet zijn en dat herinneren beter is dan vergeten; ten 

tweede dat deze herinnering moet ontstaan uit een verhaal waarin verschillende partijen 

binnen dader- en slachtoffergroep aan bod komen; ten derde dat dit verhaal moet leiden tot 

een fysieke herdenking of een symbolisch ritueel en ten vierde dat deze herdenking er 

automatisch voor zorgt dat de slachtoffers op een waardige manier kunnen herinneren. Deze 

vooronderstellingen worden op transnationaal niveau doorgegeven aan nationale en lokale 

NGO’s die dit discours overnemen en in de praktijk brengen. Er wordt echter weinig 

geverifieerd of deze vooronderstellingen wel aansluiten bij de realiteit.259    

“Y para decirlo crudamente, las ONG y los gobiernos de fuera que nos dan plata, nos 

la dan para que hagamos eso y nosotros lo creemos y lo llevamos. Pero no tenemos 

ninguna certeza de que las víctimas sientan o entiendan ese tema de la memoria con 

el mismo sentido con el que lo entendemos nosotros, que tengan las mismas 

intenciones que tenemos nosotros.”260 

Tussen wat een organisatie aanbrengt en wat de lokale bevolking ervan aanneemt, is er altijd 

een begripsvacuüm (‘vacío de comprensión’) waarin er een ‘memory-misverstand’ kan 

ontstaan.  De slachtoffers categoriseren hun herinneringen in eerste instantie immers niet in 

termen van mensenrechten of transitional justice, maar wel in die van hun eigen specifieke 

                                                                                                                                                                              

http://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin/index.php?view=interna&cat=1&id=124> op 

29.07.2012. 

258 L. Viaene, Voices from the shadows, p. 8. 

259 Interview met Felix Reátegui, Lima (Peru), 05.03.2012 en Ponciano del Pino, Lima (Peru), 

01.03.2012. Deze vooronderstellingen zijn uiteraard gegeneraliseerd en niet absoluut. Ik 

neem ze hier echter als premisses om te kunnen contrasteren.  

260 “En om het cru te stellen, de NGO’s en de buitenlandse regeringen die ons geld geven, 

doen dat opdat we dat zouden doen en wij geloven dat en passen het toe. Maar we hebben 

geen enkele zerkerheid dat de slachtoffers het thema herinnering op dezelfde manier voelen 

of verstaan als wij, of dat ze dezelfde bedoelingen hebben als wij.” Interview met Felix 

Reátegui, Lima (Peru), 05.03.2012. 
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culturele context.261 Dat ‘memory-misverstand’ kan op zijn beurt het transitieproces 

bemoeilijken. 

 

  * De kloof tussen twee realiteiten 

Aan de basis van het begripsvacuüm en het bijhorende risico op een memory-misverstand 

liggen enkele cruciale verschillen tussen beide groepen die te maken hebben met wereldbeeld, 

tijdsconceptie, sociaal-economische en culturele realiteit. De scherpe tegenstelling tussen 

Lima en de provincies en de diepe kloof tussen arm en rijk werden al eerder aangehaald. De 

meeste NGO’s ontstaan in stedelijke context en trekken van daaruit naar het platteland. 

Hierdoor zijn er enkele fundamentele tegenstellingen tussen de hulporganisaties en hun 

doelpubliek. Beide partijen zijn met andere woorden vaak afkomstig uit een totaal 

verschillende context en houden er daardoor een ander wereldbeeld en een andere levensvisie 

op na. 

Ten eerste is er het immense socio-economische verschil. In Hualla, een middelgrote 

dorpsgemeenschap in de Peruaanse Andes, is het gemiddelde jaarlijkse inkomen 320 

Peruaanse sol (88 euro). 40% van de bevolking is er analfabeet.262 De voertaal is het Quechua 

maar de meesten spreken ook Spaans. Sinds 2001 is er elektriciteit en sinds 2002 

waterleiding, al heeft naar schatting slechts 70% van de inwoners effectief toegang tot deze 

voorzieningen.263 De meeste leden van NGO’s daarentegen hebben een universitaire opleiding 

achter de rug, verdienen niet slecht en bezitten ongetwijfeld een huis met stromend water en 

elektriciteit.264  

Ten tweede is er de taalbarrière. De moedertaal van de grootste slachtoffergroep op het 

platteland is het Quechua. Hoewel velen ook Spaans spreken, blijft het hun tweede taal (die de 

meesten pas leren als ze naar school beginnen gaan), hetgeen altijd voor een zekere 

communicatiestoornis zorgt.  

Zoals eerder aangehaald in hoofdstuk 5-b verschilt ook de tijdsperceptie. De periode van 

geweld wordt door de slachtoffers gekarakteriseerd als een tijd van complete wanorde, als een 

surreële nachtmerrie die realiteit wordt.265 Terwijl de NGO’s handelen met betrekking tot een 

duidelijk afgebakende tijdsperiode, is het geweld tijdens de jaren ’80 voor de slachtoffers op 

het platteland verweven met een langere geschiedenis van conflict. Dit versterkt het gevoel 

van een ‘haunting past’: het gewelddadige verleden lijkt steeds terug te komen in een andere 

gedaante. 

                                                             

261 Interview met Felix Reátegui, Lima (Peru), 05.03.2012. 

262 FAO América Latina y Caribe, “Documental Hualla: Los cambios producidos por las 

intervenciones articuladas”, in: < http://www.youtube.com/watch?v=ym-b_3GJCP4>, 

geraadpleegd op 27.07.2012. 

263 M. C. Rivera, R. A. Sulca “Las desapariciones Forzadas en Hualla: Memoria de la violencia, 

justicia y miradas hacía el futuro”, EPAF, onuitgegeven tekst, p. 1. 

264 Interview met Felix Reátegui, Lima (Peru), 05.03.2012. 

265 M. C. Rivera, R. A. Sulca “Las desapariciones Forzadas en Hualla”, p. 5. 



 

 

84 

Daarnaast moet ook de inheemse perceptie ten opzichte van  ‘indringers’ vermeld worden. 

Het wantrouwen tegenover externen die de gemeenschappen benaderen is er bij de 

dorpsbewoners door de eeuwen heen diep ingebakken en werd drastisch versterkt door de 

komst van Sendero Luminoso en de militairen.266 Ook de niet ingeloste verwachtingen die de 

waarheidscommissie en andere hulporganisaties in de jaren na het conflict creëerden zorgen 

er in bepaalde dorpsgemeenschappen voor dat er een groot cynisme heerst ten opzichte van 

NGO’s die willen werken rond het recente gewelddadige verleden.267 Deze verwachtingen 

vloeiden o.a. voort uit het basisprincipe van reciprociteit dat dominant is in deze 

dorpsgemeenschappen. Als iemand iets geeft, wil hij/zij daar iets voor in ruil. Velen gaven 

hun getuigenis, maar kregen er niets voor in de plaats. Dit geldt ook voor de samenwerking 

met NGO’s: de dorpelingen willen een duidelijk resultaat zien in ruil voor hun medewerking, 

terwijl dat er niet altijd is of soms pas op langere termijn zichtbaar wordt.268 

“Por eso acá para la gente estos temas de derechos humanos ya no les interesa 

mucho, así como ustedes han venido muchas veces, nos han preguntado, nos han 

entrevistado, nos han grabado, nos han fotografiado, hemos entregado documentos, 

nos han dicho que van a escribir libros.”269 

Tot slot zijn het racisme en superioriteitsgevoel zo diep doorgedrongen in de Peruaanse 

maatschappij dat hier ook bij leden van NGO’s soms nog sporen van terug te vinden zijn. Zo 

beaamt een informant zelf:  

“Yo por igualitario y democrático que sea, no puedo desprenderme de un 

sentimiento de superioridad que tengo frente a gente que no tiene instrucción. Por 

más que sea conciente de eso, no puedo desprenderme de eso.”270 

 

 

 

 

 

                                                             

266 M. Österlund, Politics in the midst of terror, p. 36. 

267 Interview met Gisela Ortiz, Lima (Peru), 05.03.2012.  

268 M. Österlund, Politics in the midst of terror, p. 65. 

269 “Daarom zijn de mensen hier niet meer geïnteresseerd in die thema’s van mensenrechten, 

omdat jullie al zo dikwijls zijn gekomen, jullie hebben ons vanalles gevraagd, ons 

geïnterviewd, opgenomen, gefotografeerd, we hebben documenten gegeven, ze hebben ons 

gezegd dat ze boeken gingen schrijven.” Getuigenis van JF, inwoner van Hualla, in: M. C. 

Rivera, R. A. Sulca “Las desapariciones Forzadas en Hualla”, p. 13. 

270 “Hoe egalitair en democratisch ik ook mag zijn, ik kan me niet ontoden van een zeker 

superioriteitsgevoel dat ik heb tegenover mensen die geen onderwijs gehad hebben. Hoewel 

ik mij er bewust van ben, kan ik mij er niet van ontdoen.” Interview met Felix Reátegui, Lima 

(Peru), 05.03.2012. 
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 b  Culturele context en inclusie 

 

Om de kloof te overbruggen en er voor te zorgen dat het discours van de NGO’s beter aansluit 

bij de lokale realiteiten is het belangrijk om de specifieke  culturele context van de slachtoffers 

in acht te nemen.271 L. Viaene wijst in haar doctoraat op het feit dat het academisch onderzoek 

omtrent transitional justice vooral toegespitst is op het internationale en nationale niveau. 

Tot nu toe is er weinig aandacht geschonken aan het lokale niveau en de diversiteit van 

verschillende culturele contexten. Het wordt echter steeds duidelijker dat transitional justice 

op die manier een algemene en abstracte discipline is, gestoeld op top-down principes. De 

nood groeit om meer naar het basisniveau van transitional justice te kijken en concreet na te 

gaan welke strategieën, op welke plaats en in welke context het meest effectief zijn voor de 

slachtoffers. Hierbij is het bestuderen van het lokale niveau met zijn specifieke culturele 

context onvermijdelijk. Het is immers in de dorpsgemeenschappen bij de slachtoffers zelf 

waar  het best gepeild kan worden naar het verloop van het transitieproces.272 Het onderzoek 

van K. Theidon naar lokale reconciliatiepraktijken is voor Peru op dit vlak zeer waardevol 

gebleken en langzaam maar zeker lijkt het besef te groeien dat het bestuderen van de 

specifieke culturele context noodzakelijk is.  

 

  *  ‘Inclusive universality’ 

Een nuttig theoretisch kader in de zoektocht naar het belang van culturele diversiteit binnen 

transitieprocessen is dat omtrent ‘inclusive universality’.273 Culturele flexibiliteit bij het 

interpreteren van de westerse internationale mensenrechten standaarden staat daarin 

centraal. ‘Inclusive universality’  houdt bovendien in dat er ruimte wordt gemaakt voor 

nieuwe ontwikkelingen vanuit niet-westers oogpunt. De motivatie achter ‘inclusive 

universality’ is in de eerste plaats democratisch: gelijke rechten betekent gelijke participatie 

in het conceptualiseren van deze rechten. Daarnaast is er echter ook een pragmatische reden: 

als de mensenrechten niet universeel erkend worden omdat ze niet aansluiten bij bepaalde 

realiteiten, dan verliezen ze hun slagkracht. Culturele gevoeligheid is met andere woorden een 

cruciale factor in het slagen of mislukken van transitieprocessen.274   

Het belang van culturele contexten en de inclusie van lokale verschillen kan opnieuw in 

verband gebracht worden met het C. Taylor’s ‘politics of recognition’, net zoals de erkenning 

van herinneringspluraliteit (zie hoofdstuk 4). Ook hier geldt dat het overgangsproces naar een 

samenleving die een consensus gevonden heeft omtrent de omgang met haar gewelddadige 

verleden pas succesvol kan zijn als een maximum aan actoren zich kan identificeren met het 

discours en de mechanismen die dat proces beheersen. Een herinneringspolitiek die niet 
                                                             

271 K. Birth, “The immanent past”, p. 172. 

272 L. Viaene, Voices from the shadows, p. 13.  

273 Voor meer informatie over het concept ‘inclusive universality’ zie E. Brems, Human 

Rights: Universality and Diversity, Kluwer Law International, Den Haag, 2001, 574 p. 

274 L. Viaene, “Voices from the shadows”, p. 2.  
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cultuurgevoelig is, zal waarschijnlijk zijn doel missen en kan -hetzij onopzettelijk- nieuwe 

wonden creëren.  Het heeft dan ook geen zin om alle ervaringen in één discours omtrent 

herinnering te willen gieten als blijkt dat de realiteit gekenmerkt wordt door culturele 

diversiteit.275 

 

  * De culturele context van de slachtoffers 

In hoofdstuk 5 werden de ervaringen van het geweld al in het licht van de culturele context 

van de grootste slachtoffergroep geplaatst en doorheen deze scriptie werd aandacht besteed 

aan hun geografische en socio-economische levensomstandigheden. Hier kunnen nog enkele 

aspecten omtrent de organisatie en kosmologie van  de inheemse dorpsgemeenschappen aan 

toegevoegd worden. 

Zoals eerder aangehaald is de kosmovisie van de Quechua bevolking in de Andes veel 

pragmatischer dan die van bv. de Maya’s of Azteken. Dit verklaart deels hun politieke 

activiteit (en eventueel het aanvankelijke succes van Sendero Luminoso) maar speelt ook een 

rol in de omgang met het gewelddadige verleden.276 De Ayacuchaanse bevolking wordt 

gekarakteriseerd als een taai en gesloten volk met een enorme veerkracht. De lokale 

reconciliatiepraktijken die opgestart worden met het oog op een gezamenlijke toekomst, 

getuigen van deze veerkracht. Ondanks het enorm verwoestende karakter van het geweld en 

de vernielde toekomstperspectieven, wordt er vooruit gedacht. Deze lokale reconciliatie- en 

reïntegratiepraktijken zijn evenzeer gebaseerd op pragmatische als symbolische principes: 

een hechte gemeenschap is immers nodig om te kunnen overleven.277 

Daarnaast is er het hierboven vernoemde principe van reciprociteit dat centraal staat in de 

dorpsgemeenschappen in de Andes. Een samenwerking betekent een wisselwerking die 

voordelig is voor beide partijen. Onderhandeling is daarbij essentieel.278  

In de inheemse dorpen primeert het belang van de gemeenschap op dat van het individu. Er is 

een sterke groepsidentiteit die versterkt wordt door religie (bv. het eren van de patroonheilige 

van het dorp) of door collectieve werkvormen (‘faena’) voor het bouwen van bv. scholen of 

wegen voor de gemeenschap. Binnen de gemeenschappen heeft iedereen over het algemeen 

dezelfde rechten en plichten, hetgeen in contrast staat met een groot deel van de rest van de 

Peruaanse maatschappij die de inheemse bevolking discrimineert en als minderwaardig 

beschouwt. De dorpsidentiteit is bij de bewoners sterker dan de nationale Peruaanse 

identiteit.279  

Tot slot moet er op gewezen worden dat de samenlevingsvorm van deze 

dorpsgemeenschappen in hoge mate traditioneel is, maar daarom niet onveranderlijk. De 

                                                             

275 Interview met Ponciano Del Pino, Lima (Peru), 01.03.2012. 

276 M. Österlund, “Politics in the midst of terror”, p. 63. 

277 K. Theidon, “Entre prójimos”, p. 21. 

278 M. Österlund, “Politics in the midst of terror”, p. 65. 

279 M. Österlund, “Politics in the midst of terror”, p. 67. 
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structuren zijn niet statisch maar evolueren door interactie met externe elementen. Ze zijn 

even goed onderhevig aan politieke, sociale en economische conjuncturen.280  

 

 c Memory-misverstand in Peru 

   

  * De wil om te vergeten 

Toen K. Theidon in 1997 onderzoek deed naar de voorzieningen voor gezondheidszorg op het 

platteland, vroeg ze aan een groep vrouwen in Umaru welke hulp het meest dringend was. Het 

antwoord luidde: “Lo que más necesitamos son pastillas para olvidar.”281 

 

In hoofdstuk 4-e werd er al op gewezen dat er bij veel slachtoffers het gevoel leeft dat 

herinneren pijnlijk is (‘recordar es doloroso’) en dat er de wil is om het verleden af te sluiten. 

De strijd om waarheid, gerechtigheid, reparatie, exhumatie of reconciliatie vraagt een 

constante en rechtstreekse confrontatie met het verleden maar leverde bitter weinig op, 

hetgeen de perceptie versterkt heeft dat het beter is om te vergeten. Eén van de redenen bv. 

waarom veel slachtoffers zich niet inschrijven in het slachtofferregister (RUV) is het feit dat 

het geven van een gedetailleerde getuigenis hen verplicht om pijnlijke herinneringen op te 

rakelen waarover ze vaak liever niet meer willen praten.282 Opnieuw is er hier een 

pragmatische benadering terug te vinden: herinneren leverde niets op, en werd daardoor 

afgedaan als iets onnuttig.283 

Ook de complexe slachtoffer-dader relaties en pragmatische noodzaak tot reconciliatie 

stimuleren het gevoel dat herinneren wonden openrijt in plaats van heelt. Slechte 

herinneringen die wraakgevoelens genereren vormen een obstakel in het reconciliatieproces. 

De uitspraak “ya hemos olvidado todo” (“we zijn alles al vergeten”) bevat de hoop dat door dit 

herhaaldelijk te zeggen, het ook effectief zal lukken. Het feit dat herinnering als een centraal 

aspect van het menselijk wezen gezien wordt (zie hoofdstuk 4-f), maakt de wil tot vergeten 

alleen maar complexer. 

In hoofdstuk 5 werd vervolgens uitgelegd hoe de psychologische gevolgen van het geweld 

gepercipieerd worden door de slachtoffers. De slechte herinneringen worden beschouwd als 

verstikkende ziekteverwekkers die hen tot in hun dromen blijven achtervolgen. Baby’s worden 

ziek van de melk die de ‘teta asustada’ van hun getraumatiseerde moeder doorgeeft en zo 

blijft de herinnering aan het geweld verderleven bij de volgende generatie. 

Al deze factoren dragen bij aan de wil van vele slachtoffers om te vergeten en het verleden te 

begraven. 

                                                             

280 M. Österlund, “Politics in the midst of terror”, p. 62. 

281 “Wat we het meest nodig hebben zijn pillen om te vergeten.” K. Theidon, “Entre prójimos”, 

p. 67. 

282 Interview met Cathy Meza, Lima (Peru), 23.02.2012. 

283 M. C. Rivera en R. A. Sulca “Las desapariciones Forzadas en Hualla”, p. 12. 
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Er moet op gewezen worden dat deze wil tot vergeten niet absoluut noch statisch is. De wil om 

bepaalde dingen te vergeten kan samengaan met de wil om andere herinneringen levend te 

houden en is bovendien afhankelijk van sociale actoren, publieke of private sfeer en de 

gebeurtenissen in kwestie die herinnerd worden. Zoals gezegd in hoofdstuk 4 is vergeten op 

zich een herinneringsstrategie, zij het één die vaak over het hoofd gezien wordt.284 Toch 

contrasteer ik de wil om te vergeten van de slachtoffers met de perceptie van de meeste NGO’s 

dat herinneren net een helend effect heeft en noodzakelijk is in de verwerking van het 

verleden. Hierdoor wil ik de vooronderstelling dat er altijd herinnering moet zijn in twijfel 

trekken en aantonen dat er soms ook plaats moet gemaakt worden voor bepaalde vormen van 

vergeten als verwerkingsstrategie als dit de slachtoffers ten goede kan komen.  

“Ya no, ya me he olvidado. No, yo quiero olvidar ya. Ya no recuerdo, ahora ya 

estamos felices, ni tampoco pensamos ya, pero asi a veces nos contamos era así, era 

asa eso nomá. [...] a veces recordamos por partecita nada mas de vez en cuando y 

decimos : “ya no creo que vuelva eso”.”285 

 

Uiteraard zijn er ook slachtoffers die aangeven dat ze niet kúnnen vergeten. Het is opvallend 

dat dit meestal familieleden van verdwenen personen zijn. “El muerto lo entierras y lo 

olvidas”: de doden kan je begraven en vergeten.286 Het vinden van het lichaam speelt een 

centrale rol in het rouwproces. Zolang het niet gevonden en begraven is, blijft er ergens de 

hoop bestaan dat de verdwenen persoon op een dag levend zou kunnen opdagen. Y. Alarcon, 

advocaat van slachtoffers van Anfasep, getuigt: 

“Y estas mamás siempre cuando conversamos te decían: "Espero que mi hijo 

vuelva". Habían dos mamás que preparaban la mazamorra que le gustaba y la 

dejaban en la ventana. "Mi hijo pasará y comerá." Hay mamás de los desaparecidos 

que dicen que nunca van a estar tranquilas hasta que no les devuelvan sus hijos.”287 

                                                             

284 M. C. Rivera en R. A. Sulca “Las desapariciones Forzadas en Hualla”, p. 12. 

285 “Niet meer, ik ben het al vergeten. Nee, ik wil nu vergeten. Ik herinner niet meer, nu zijn 

we gelukkig, we denken er zelfs niet meer aan, alleen soms dan vertellen we aan elkaar dat 

het zus of zo was, niet meer dan dat. [...] soms herinneren we stukjes, niet meer dan dat af en 

toe en dan zeggen we: “ik denk niet dat die tijden nog terug komen”.” Getuigenis van MT, 

inwoner van Hualla, in: M. C. Rivera en R. A. Sulca “Las desapariciones Forzadas en Hualla”, 

p. 12. 

286 A. Cecconi, “Parecía todo un sueño”, s.p. 

287 “De moeders [van verdwenen kinderen] zeiden altijd als we praatten: “Ik hoop dat mijn 

zoon terug komt”. Er waren twee mama’s die de mazamorra (soort van maïspap) 

klaarmaakten die hun zoon graag lustte en die op de vensterbank zette. “Mijn zoon zal 

langskomen en eten”. Er zijn mama’s van de verdwenen personen die zeggen dat ze nooit 

rust zullen vinden als ze het lichaam van hun kind niet terug krijgen.” Interview met Yuber 

Alarcon, Huamanga (Peru), 26.03.2012.  
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Een gelijkaardig verzet tegen closure is terug te vinden in andere casi waar sprake is van 

verdwijning op grote schaal, bv. bij de Madres de Plaza de Mayo in Argentinië.288  

 

 * Het toe-eigenen van herinnering 

Door ervan uit te gaan dat herinneren een helend effect heeft, kunnen NGO’s zich in zekere 

zin de herinneringen van de slachtoffers toe-eigenen. Hier belanden we aan bij één van de 

centrale vragen omtrent herinneringsinitiatieven. Wie heeft de soevereiniteit over de 

herinneringen? Wie heeft er recht van spreken? Heeft enkel de herinnering van hen die het 

geweld van dichtbij meemaakten autoriteit? Uiteraard is er een verschil tussen zij die 

rechtstreeks slachtoffer werden, en zij die zich empathisch opstellen tegenover de slachtoffers 

en hun leed op die manier proberen te delen door te luisteren, begrip op te brengen en op te 

komen voor hun rechten. In die zin eisen leden van NGO’s de herinneringen van slachtoffers 

op als onderwerp van hun maatschappelijk engagement. Tot waar reikt echter hun 

inlevingsvermogen en in hoeverre kunnen zij deelnemen aan het verwerkingsproces?289   

Het absolute herinneringsmonopolie in handen van de slachtoffers leggen houdt het risico in 

dat er een stilte ontstaat waarin slachtoffers alleen gelaten worden met hun trauma en vast 

komen te zitten in hun eigen verwerkingsproces. Externe hulp is hierbij dus wel degelijk 

noodzakelijk.290 De stilte van slachtoffers mag echter evenmin afgedaan worden als een puur 

psychopatologisch fenomeen, als een sociale blokkade veroorzaakt door trauma. Het is net 

belangrijk te luisteren welke herinneringen de stilte van de slachtoffers bevat.291 

Om te voorkomen dat er door de toegeëigende herinnering van NGO’s een memory-

misverstand ontstaat waardoor de hulp zijn doel mist, is het belangrijk dat 

herinneringsinitiatieven bottom-up tot stand komen. De behoefte tot herinnering en de 

manier waarop herinnerd wordt, gaat daarbij uit van de slachtoffers zelf.292 Externe actoren 

hebben met andere woorden veel te bieden op vlak van technische knowhow, maar als deze 

niet toegepast wordt vanuit het slachtofferperspectief en niet geplaatst wordt binnen hun 

culturele context, is er een grote kans dat deze externe actoren hun doel zullen mislopen, met 

                                                             

288 De Madres de Plaza de Mayo is een organisatie van moeders van kinderen die verdwenen 

tijdens de militaire dictatuur in Argentinië. De Ayacuchaanse beweging Anfasep, die ook 

voornamelijk bestaat uit moeders of echtgenotes van verdwenen kinderen of mannen, 

vertoont bepaalde gelijkenissen met de Madres, al is het verzet van de Madres tegen closure 

veel extremer en willen de mamás van Anfasep in de eerste plaats hun desaparecidos 

terugvinden om ze te kunnen begraven en zo het verleden te sluiten.  Over de Madres de 

Plaza de Mayo zie: B. Bevernage en K. Aerts, “Haunting Pasts. Time and Historicity as 

Constructed by the Argentine Madres de Plaza de Mayo and Radical Flemish Nationalists”, in: 

Social History, 34 (2009), 4, pp. 391-408. 

289 E. Jelin, “Exclusión, memorias y luchas políticas”, s.p. 

290 E. Jelin, “Exclusión, memorias y luchas políticas”, s.p. 

291 M. C. Rivera en R. A. Sulca “Las desapariciones Forzadas en Hualla”, p. 13. 

292 Interview met Yuber Alarcon, Huamanga (Peru), 26.03.2012. 
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alle mogelijke gevolgen vandien. ‘Outsiders can support insiders’293, mits het in acht nemen 

van deze voorwaarden.294 Er is nood aan een holistische benadering zowel in tijd als in ruimte. 

NGO’s komen en gaan, maar de dorpsgemeenschappen leven verder met de last van het 

gewelddadige verleden. 

 

  * De betekenis van herinneringsinitiatieven 

Het Peruaanse landschap is bezaaid met herinneringsinitiatieven in de vorm van ‘lugares de 

memoria’ (herinneringsplaatsen): monumenten, musea, gedenkplaatsen, enz. Op deze 

plaatsen is het de bedoeling om herinneringen een fysieke rustplaats te geven en bezoekers de 

kans te geven stil te staan bij het verleden, opdat het niet vergeten wordt en opdat het zich 

niet herhaalt (‘para que no se repita’).295  

In het departement Ayacucho zijn er naast tal van herdenkingsmonumenten ook drie kleine 

musea: in Huanta (Casa de la Memoria / Yuyana Wasi – Huis van de Herinnering), 

Huamanquiquia (Casa del Recuerdo / Yuyarina Wasi – Huis van de Nagedachtenis) en in 

Huamanga (Museo de la Memoria – Museum van de Herinnering van Anfasep). Zowel in 

Huanta als in Huamanquiquia kwamen deze musea tot stand op initiatief van de NGO 

Instituto de Diálogo y Propuestas (IDS – Instituut voor Dialoog en Voorstellen), in 

samenspraak met de lokale slachtofferorganisaties en gemeentebesturen.296 Beide projecten 

zijn kleinschalig en bereiken een zeer beperkt publiek. Vooral Huamanquiquia ligt zeer 

afgelegen en is in het regenseizoen heel moeilijk te bereiken.297 Een deel van de bevolking en 

het bestuur in Huamanquiquia stond bovendien weigerachtig tegenover het 

herinneringsinitiatief. Ze vonden het nutteloos en waren bang dat het initiatief opnieuw valse 

hoop op gerechtigheid en reparatie zou opwekken.298  

Wat is dan eigenlijk de bedoeling van dit soort initiatieven? Welk publiek en welk doel 

proberen ze te bereiken? Volgens historicus P. Del Pino hebben deze herinneringsinitiatieven 

                                                             

293 R. Culbertson en B. Pouligny, ‘”Re-imagining peace after mass crime: A dialogical 

exchange between insider and outsider knowledge”, in: Pouligny, Chesterman and Schnabel 

(eds), After Mass Crime. Rebuilding States and Communities (Tokyo 2008), p. 272., 

geciteerd in: L. Viaene, “Voices from the shadows”, p. 162. 

294 L. Viaene, “Voices from the shadows”, p. 162. 

295 R. S. Aroni Sulca, “Casas de la Memoria en Ayacucho: Construyendo “lugares de memoria” 

“, in: Taller de Estudios sobre Memoria, 2010, p. 1. 

296 R. S. Aroni Sulca, “Casas de la Memoria en Ayacucho”, p. 4. 

297 Met Percy van EPAF probeerde ik Huamanquiquia te bereiken na bericht dat de weg 

toegankelijk zou zijn, maar na enkele uren stootten we op een wegverzakking veroorzaakt 

door een modderstroom waardoor we moesten terugkeren. Ik heb het museum dus niet 

kunnen bezoeken maar hoorde achteraf wel van EPAF dat de persoon die de sleutel heeft van 

het museum overdag bijna altijd op het veld aan het werken is en het daarom moeilijk 

toegankelijk is voor bezoekers. 

298 R. S. Aroni Sulca, “Casas de la Memoria en Ayacucho”, p. 11. 
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voor de slachtoffers zelf weinig betekenis. Zij hebben geen nood aan een gedenkplaats om stil 

te staan bij het verleden want het landschap van hun leefomgeving is bezaaid met 

herinneringen aan de jaren van geweld.299 Zij die het geweld niet op die plaats meemaakten 

(in dit geval de NGO’s) zien deze mentale kaart van herinneringen echter niet en denken 

daarom dat er behoefte is aan visibilisering. De voorstellen van NGO’s voor de constructie van 

herinnerinsplaatsen worden niet perse afgeslagen300, maar hebben meestal niet het 

vooropgestelde pedagogische of helende effect.301 Hier komt het belang van het in acht nemen 

van de culturele context opnieuw op de voorgrond: het transnationale discours omtrent 

herinnering moet aangepast worden aan de lokale realiteiten als men wil dat deze initatieven 

hun doel bereiken. Belangrijker nog is het echter om op voorhand te peilen naar de behoeftes 

en de initiatieven van onderop te laten groeien in plaats van een klaargestoomd discours aan 

te bieden, dat bovendien grotendeels beïnvloed is door het herinneringsdiscours van 

Argentinië en Chili, casi met een totaal verschillende realiteit.302 

Het Museo de la Memoria in Huamanga (Ayacucho) daarentegen ontstond volledig op eigen 

initiatief van de slachtofferorganisatie Anfasep. Het idee om een museum op te richten in hun 

eigen lokaal groeide organisch uit het tentoonstellen van hun vlaggen, spanddoeken en kleren 

of andere spullen die eigendom waren van de vermiste personen.303 Het museum van Anfasep 

krijgt van externe bezoekers echter op zijn beurt de kritiek dat het te gewelddadig en te direct 

weergeeft wat er gebeurde. Het is echter de gruwelijke realiteit die de slachtoffers ervaarden. 

Moet die verbloemd of ‘toegankelijk’ gemaakt worden?304  

De vraag stelt zich dus of herinneringsinitiatieven in de vorm van musea of gedenkplaatsen 

werkelijk een hulp zijn voor de lokale bevolking in de verwerking van het conflict. Musea 

kunnen uiteraard wel dienen om een extern publiek dat het conflict niet van dichtbij 

meemaakte te informeren. De musea van Huanta en Huamanquiquia zijn echter zo 

onbereikbaar dat ze dit doel missen. Het op een pedagogische manier informeren van het 

grote publiek, in het bijzonder jongeren, is wel het hoofddoel van het nieuwe Museo de la 

Memoria dat momenteel geconstrueerd wordt in Lima, Peru’s zenuwcentrum. Het project is 

echter nog steeds onderwerp van een politiek en emotioneel zwaar beladen debat. Welke 

                                                             

299 Het is inderdaad frappant hoeveel sporen van de oorlog het Ayacuchaanse landschap nog 

draagt. Zoals de foto bij hoofdstuk 2-c bv. toont zijn er op verschillende plaatsen nog 

subversieve opschriften van senderistas te zien. 

300 De machtsverhoudingen en de diep ingebakken hiërarchie spelen hier ook een rol in. Als 

een organisatie uit de stad, meestal samengesteld uit hoogopgeleiden, een voorstel komt doen 

op het platteland, wordt dat niet snel afgeslagen. 

301 Interview met Ponciano Del Pino, Lima (Peru), 01.03.2012. 

302 Interview met Javier Torres, Lima (Peru), 06.03.2012. 

303 Interview met Yuber Alarcon, Huamanga (Peru), 26.03.2012. 

304 Interview met Pepe Coronel, Huamanga (Peru), 20.03.2012. 



 

 

92 

herinnering zal immers voorgesteld worden in dit museum als veel macht nog steeds in met 

bloed besmeurde handen ligt?305  

Het relativeren van het nut van herinneringsinitiatieven houdt uiteraard het gevaar in van een 

‘vergeetpolitiek’ waarbij alle sporen van het verleden – en daarmee de schuld van de 

geweldplegers – uitgewist worden. Om op een efficiënte manier tegemoet te komen aan de 

noden van de slachtoffers is het echter wel belangrijk stil te staan bij de trefzekerheid van de 

bestaande initiatieven en de eigenlijke behoeftes van de lokale bevolking. 

 

  * Herstel van burgerschap  

“Hasta ahora, como llevamos 32 años de exclusión, nosotros sentimos que no somos 

Peruanos en nuestra propia patria.”306 

 

In de holocaustgetuigenis ‘Is dit een mens’ haalt Primo Levi aan dat een mens beroven van 

zijn waardigheid, met de volledige ontmenselijking tot gevolg, erger is dan uitroeiing, 

foltering of opsluiting.307 Deze ontmenselijking kwam ook aan bod in hoofdstuk 5-a. De 

manier waarop slachtoffers tijdens het conflict in Peru behandeld werden door medeburgers 

en door staatsactoren verwoestte het vertrouwen tussen medeburgers en tussen burgers en 

staat. De geringe erkenning die slachtoffers na het conflict kregen, bevestigde het gevoel dat 

ze geen deel uitmaken van de Peruaanse natie en als minderwaardig beschouwd worden 

omwille van hun etnische afkomst en hun positie als slachtoffer.308  

Naast economische reparatie klinkt de eis om symbolische reparatie in de vorm van herstel 

van burgerschap en erkenning als volwaardig Peruaan met bijhorende rechten dan ook erg 

luid.309 Deze symbolische reparatie kan bereikt worden als de staat haar aandeel in het 

conflict erkent en haar verantwoordelijkheid opneemt ten opzichte van de slachtoffers in het 

verwerken van het gewelddadige verleden. Anderzijds moet ook de kloof tussen Peruanen 

onderling gedicht worden als men een egalitaire en verzoende samenleving wil bereiken.310 

Zolang dit niet gebeurt, blijven gevoelens van frustratie en wraak groeien die een potentiële 

broeihaard voor nieuwe conflicten inhouden, met een vicieuze cirkel van geweld tot gevolg.311 

Het zijn net die conflicten die het vormen van een nationale identiteit in Peru in het verleden 

steeds verhinderd hebben en tot op vandaag aantonen hoe ver twee werelden binnen één land 

uit elkaar kunnen liggen.312  

                                                             

305 Interview met Ponciano Del Pino, Lima (Peru), 01.03.2012. 

306 “Tot op vandaag, na 32 jaar van uitsluiting, voelen we ons geen Peruanen in ons eigen 

vaderland.” Interview met Doris Caqui, Lima (Peru), 29.02.2012. 

307 P. Levi, Se questo è un uomo, Turijn, De Silva, 1947, passim. 

308 Zoals eerder aangehaald worden veel slachtoffers als ‘terroristen’ beschouwd.  

309 Interview met Gisela Ortiz, Lima (Peru), 05.03.2012. 

310 Interview met Doris Caqui, Lima (Peru), 29.02.2012.  

311 Interview met Yuber Alarcon, Huamanga (Peru), 26.03.2012. 

312 J. M. Burt, Violencia y autoritarismo en el Perú, p. 84. 



 

 

93 

Ook op dit vlak creëerde de waarheidscommissie grote verwachtingen bij slachtoffers. Voor 

het eerst in een eeuwenlange geschiedenis van discriminatie werd aan de meest kwetsbare 

groep gevraagd om hun verhaal te vertellen om zo de waarheid te kunnen reconstrueren. 

Getuigen voor de commissie betekende de langverwachte erkenning. Deze bleek echter van 

korte duur: aan de aanbevelingen van de CVR werd immers weinig gehoor gegeven en de 

slachtoffers werden opnieuw vergeten. De teleurstelling werd hierdoor dubbel zo groot: even 

leek het herstel van burgerschap in zicht, maar alle illusies werden snel weer aan diggelen 

geslagen. Het openbaar delen van pijnlijke herinneringen tijdens de getuigenissen kostte 

bloed, zweet en veel tranen. De slachtoffers hadden een gevoel van catharsis: de getuigenis 

zou hen bevrijden van de pijnlijke herinneringen en leiden tot gerechtigheid.313 Niets bleek 

minder waar, en het mag dan ook geen wonder heten dat veel slachtoffers niet meer geloven 

in herinnering als verwerkingsstrategie.314 

Het herstel van het burgerschap en de waardigheid van de slachtoffers brengt ons opnieuw 

naar het belang van de culturele context. Zolang de culturele diversiteit met zijn veelheid aan 

lokale herinneringspraktijken niet erkend en gewaardeerd wordt, is er geen kans op transitie 

naar een verzoende samenleving.315 Voor de slachtoffers staat erkenning van hun identeit als 

volwaardig deel van de Peruaanse samenleving centraal. Economische reparatie maakt 

enerzijds deel uit van deze erkenning, maar discriminatie is erger dan armoede.316  

“La pobreza fue terrible, pero el maltrato fue peor. ‘Chuto nikurawanchik’ nos 

decían, chutos, chutos cochinos.”317 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

313 L.J. Laplante en K. S. Theidon, “Truth with Consequences: Justice and Reparations in 

Post-Truth Commission Peru”, p. 238 e.v. 

314 M. C. Rivera en R. A. Sulca “Las desapariciones Forzadas en Hualla”, p. 20. 

315 M. E. Ulfe, “Algunos aspectos a considerar en el proceso de recordar en el país”, s.p. 

316 Interview met Ponciano Del Pino, Lima (Peru), 01.03.2012. 

317 “De armoede was verschrikkelijk, maar de discriminatie was erger. ‘Vuile indianen’ 

noemden ze ons, wilden, wilde varkens.” Getuigenis van een slachtoffer dat het geweld op het 

platteland ontvluchtte en in de stad terechtkwam, in: K. Theidon, Entre prójimos, p. 53. 

Chuto is één van de ergste scheldwoorden voor de Peruaanse Quechua’s.  
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CONCLUSIE 
“Geschichte schreiben ist eine Art, sich das Vergangene vom Halse zu schaffen.” 

(Goethe)318 

 

In deze scriptie trachtte ik te onderzoeken hoe de Peruaanse samenleving omgaat met de 

verwerking van de burgeroorlog die woedde tussen 1980-2000. Ik stelde dat het 

transitieproces na afloop van de waarheidscommissie (2003) in een vacuüm terecht kwam. De 

aanbevelingen van de commissie werden niet uitgevoerd en het transitieproces kwam tot 

stilstand. Tegelijkertijd werd dit vacuüm opgevuld met allerlei visies op de recente 

gewelddadige geschiedenis en de herinnering eraan. Vertrekkend vanuit het perspectief van 

de slachtoffers ging ik op zoek naar deze verschillende visies en de bijhorende percepties van 

heden, verleden en toekomst. 

 

I 

In deel één schetste ik de achtergrond bij het onderzoek. Deze achtergrond bestond enerzijds 

uit een luik methodologie en anderzijds uit een historisch overzicht van Peru’s gewelddadige 

geschiedenis. 

Om te beginnen ging ik op zoek naar de epistemologische bijzonderheden die het onderzoek 

rond geschiedenis en herinnering kenmerken.  Hiervoor maakte ik gewag van Chakrabarty’s 

en Taylor’s notie ‘historical wounds and the politics of recognition’ en stelde ik dat structurele 

onderdrukking in Peru historische wonden veroorzaakte en dat discriminatie dé breuklijn is 

die het Peruaanse transitieproces doorkruist.  Vervolgens haalde ik aan dat binnen dit soort 

onderzoek de getuige, de sociale context, het geheugen en de herinnering centraal staan als 

waardevolle informanten die ons kunnen helpen om de feitelijke waarheid te overstijgen. Dit 

wil zeggen dat niet de feitelijke waarheid omtrent historische gebeurtenissen prioritair is, 

maar wel de omgang met geschiedenis. Om dit verwerkingsproces te onderzoeken zijn niet 

alleen geschreven bronnen nodig. Er kan ook informatie geput worden uit de interactie met 

organisaties, het deelnemen aan activiteiten omtrent geschiedenis en herinnering in Peru, het 

interviewen van informanten gespecialiseerd in het thema en het ervaren van de realiteit van 

de slachtoffers. Het bestuderen van de ‘presence of the past’ vraagt van de onderzoeker dat 

hij/zij zich van dichtbij inleeft in het onderwerp. Hoewel de absolute onpartijdigheid hierbij 

een illusie is, moet de onderzoeker deze wel nastreven en trachten een maatschappelijke rol te 

vervullen op basis van een epistemologisch en ethisch verantwoord onderzoek. Het onderzoek 

naar geschiedenis en herinnering is niet uitsluitend historisch. Het is dan ook belangrijk om 

interdisciplinair te werk te gaan en oog te hebben voor de antropologische, filosofische en 

                                                             

318 “Geschiedenis schrijven is een manier om zich van het verleden te ontdoen.” J. W. von 

Goethe in: Maximen und Reflexionen, Aus Kunst und Altertum, 1821. 
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psychologische kanten van het onderzoek.  

 

Vervolgens schetste ik de historische context waarin het ontstaan van Sendero Luminoso en 

het uitbreken van de burgeroorlog plaatsvond. Ik concludeerde dat de wortels van Peru’s 

gewelddadige geschiedenis teruggaan tot de kolonisatie en dat het latente en openlijke 

racisme in de Peruaanse samenleving het resultaat is van een lang historisch proces. 

Tegelijkertijd is deze discriminatie een sleutelfactor in het begrijpen van de oorzaken en 

repercussies van het conflict. De historisch gediscrimineerde bevolkingsgroep werd in dit 

conflict opnieuw de grootste slachtoffergroep. Toch moeten ook de aanvankelijke 

burgerparticipatie en de multidirectionaliteit van het geweld benadrukt worden. Deze twee 

factoren zorgden voor complexe dader – slachtofferrelaties die het transitieproces 

bemoeilijken. De tien jaar durende autoritaire consensus die Fujimori installeerde zorgde 

bovendien voor een problematische start van het transitieproces. De waarheid werd van in het 

begin toegedekt en een groot deel van de bevolking blijft tot op vandaag geïndoctrineerd door 

de negationistische ‘memoria fujimorista’ van het conflict. Na de val van Fujimori werd er een 

waarheidscommissie (CVR) opgericht met als doel de waarheid omtrent de feiten te 

achterhalen op basis van getuigenissen van zowel daders als slachtoffers. De aanbevelingen 

die deze commissie maakte in het reparatieplan (PIR) bleven echter voor een groot deel dode 

letter. 

 

II  

De discipline van transitional justice wordt keer op keer geconfronteerd met het dilemma 

tussen herinneren of vergeten. Het worstelen van de ‘haunting past’ met het ‘voorbije 

verleden’ is dan ook de paradox die terug te vinden is in bepaalde transitional justice 

mechanismen, zoals waarheidscommissies. De historische afstand wordt constant 

geconstrueerd, onderhandeld en gecontesteerd. Zoals Philips aanhaalt heeft deze afstand niet 

enkel te maken met tijd, maar even goed met andere concepten die onze positie t.o.v. het 

verleden bepalen zoals maken, voelen, doen en begrijpen.  Dit bredere inzicht in het begrip 

historische afstand kan waardevol zijn om de aan- of afwezigheid van het gewelddadige 

verleden in het heden te verklaren. Erkennen dat het verleden niet vanzelf met de tijd voorbij 

gaat is immers essentieel voor het slagen van transitional justice. 

Transitional justice mechanismen zoals waarheidscommissies kunnen bovendien vervallen in 

een utopisch discours waarin de kettingreactie waarheid – gerechtigheid - reconciliatie 

centraal staat en als vanzelfsprekend beschouwd wordt. Het gevaar bestaat dat waarheid en 

herinnering  gelijkgesteld worden aan harmonie en consensus, terwijl herinnering na intern 

gewelddadig conflict net gepaard gaat met veel negatieve en tegenstrijdige gevoelens. Het is 

dan ook belangrijk om een holistische visie te hanteren en te beseffen dat transitional justice 

meer is dan gerechtigheid in de juridische zin van het woord. Het gaat om persoonlijke en 

publieke waarheid; om individuele, collectieve, economische en symbolische reparatie; om de 

diversiteit aan herinneringen en de manier waarop ze gedragen worden; om het recht op 

vrijheid van geheugen. 
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Bij het onder de loep nemen van het Peruaanse transitieproces na afloop van de 

waarheidscommissie (2003), beargumenteerde ik eerst hoe dat in een vacuüm terecht kwam, 

en stelde ik vervolgens dat dit vacuüm gekenmerkt wordt door een grote 

herinneringsdiversiteit. 

Voor het ontstaan van het zogenaamde post-CVR vacuüm onderscheid ik drie grote oorzaken.  

 Ten eerste zijn er de tekortkomingen van de waarheidscommissie zelf. Praktische 

belemmeringen in tijd en bereikbaarheid zorgden ervoor dat niet iedereen gehoord werd en 

dat het eindrapport soms oppervlakkig bleef. Dit gebrek aan nuance had ook tot gevolg dat 

een veelheid aan getuigenissen samengegoten werd in één bepaald discours omtrent de 

waarheid en herinnering van het conflict, terwijl velen zich niet met dat discours identificeren. 

Een andere kritiek luidt dat het eindrapport van de commissie een “rapport van geletterden 

voor geletterden” is en dat de academische taal van de CVR in schril contrast staat met de 

realiteit van de grootste slachtoffergroep. De commissie creëerde bovendien een heleboel 

verwachtingen bij de slachtoffers. Dat deze niet ingelost werden, zorgde voor een enorme 

ontgoocheling die het wantrouwen in externe organisaties die werken rond de verwerking van 

het gewelddadige verleden aanscherpte.  

 Een tweede fundamentele factor is het gebrek aan initiatief van de staat in de opvolging 

van de aanbevelingen van de waarheidscommissie en in de erkenning en de verwerking van 

het conflict en zijn slachtoffers in het algemeen. De staat was nota bene verantwoordelijk voor 

de bescherming van haar burgers tijdens het conflict maar mislukte flagrant in zijn opdracht 

en slaagt er tot op heden niet in om deze mislukking te erkennen. Gezien het multi-

directionele karakter van het geweld is het bovendien gemakkelijk voor de staat om alle 

schuld af te schuiven op de subversieve groepen. Het idee dat de Peruaanse staat de bevolking 

redde van het terrorisme  

van Sendero Luminoso werd geïnstitutionaliseerd tijdens het bewind van Fujimori en werd 

door de volgende regeringen gretig in stand gehouden. De staat grijpt het reparatieplan aan 

om haar eigen imago in de strijd tegen armoede op te blinken maar in realiteit wordt er bitter 

weinig vooruitgang geboekt. Bovendien kunnen de reparaties hun doel pas bereiken als de 

symbolische dimensie van erkenning en schuldbekentenis aanwezig is, hetgeen niet het geval 

is. Dat de staat het verleden liever in de doofpot steekt dan het in de ogen te kijken, is 

contradictorisch genoeg ook in verband te brengen met de economische vooruitgang van het 

land. Peru doet het economisch goed en de staat wil dat imago niet verpesten door woorden 

vuil te maken aan ‘nare dingen’ zoals mensenrechtenschendingen.  De staat lijkt te wachten 

tot de tijd de wonden heelt, en smoort intussen de eisen van slachtoffers met politieke en 

bureaucratische wapens.  

 Een derde oorzaak voor de stilstand van het transitieproces is de apathie van een groot 

deel van de publieke opinie dat de noodzaak van het transitieproces niet inziet. De ‘memoria 

fujimorista’ leeft sterk, net als het idee dat het beter is om de zwarte bladzijde uit de 

geschiedenis om te slaan en de voorspoedige toekomst van Peru tegemoet te gaan. De 

onverschilligheid van een groot deel van de publieke opinie heeft bovendien te maken met 
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racisme en stigmatisering ten opzichte van de grootste slachtoffergroep. 

 

Het overgangsproces naar een samenleving die een consensus gevonden heeft omtrent de 

omgang met haar gewelddadige verleden kan pas voltooid worden als de veelheid van actoren 

zich kan identificeren met het discours en de mechanismen die dat proces beheersen. Het 

vacuüm waarin het transitieproces belandde, wordt gekenmerkt door een grote 

herinneringsdiversiteit. Ik concludeerde dat het erkennen van deze diversiteit essentieel is en 

dat een exclusieve herinneringspolitiek geen historische wonden heelt, maar er zelfs nieuwe 

kan creëren. Waarheid en gerechtigheid, reparatie, exhumatie, reconciliatie en vergeten zijn 

termen die steeds opnieuw terugkeren in het discours omtrent herinnering en die elk 

verschillende nuances in de visies op het verleden weerspiegelen. Het erkennen van deze 

verschillende houdingen ten opzichte van het gewelddadige verleden is een noodzakelijke stap 

op de lange weg naar reconciliatie. Eén herinnering wordt immers nooit gedeeld door een hele 

samenleving. Er is altijd culturele en socio-economische diversiteit die lijdt tot verschillende 

herinneringen en bijhorende strategieën om het gewelddadige verleden te verwerken. Zeker in 

Peru, waar de creatie van een sterke homogene natiestaat doorkruist wordt door de diversiteit 

aan historische en culturele contexten,  betekent herinnering een bont palet met enorm veel 

kleurschakeringen. Bij het onderzoeken van deze diversiteit is het de taak van de historicus 

om na een grondige studie van het verleden een waaier van stevig onderbouwde evaluaties 

aan te bieden aan de samenleving. 

 

III 

In het derde deel bestudeerde ik Peru’s historische wonden vanuit het perspectief van de 

slachtoffers en hun specifieke culturele context.  

Eerst onderzocht ik de perceptie van trauma en tijd bij slachtoffers in de centrale Andes. Het 

gewelddadige verleden wordt er beschouwd als een (fysieke en psychologische) 

ziekteverwekker en blijft de slachtoffers op een pijnlijke manier achtervolgen in droom en 

daad. Het grote gebrek aan psychologische bijstand voor traumaverwerking bij de slachtoffers 

is dan ook uitermate problematisch. Het ervaren van traumatische situaties beïnvloedt ook de 

perceptie van tijd. Het verleden blijft het heden doorkruisen en verhindert de ontwikkeling 

van een duurzaam toekomstperspectief. Dit gevoel dat de tijd hen werd ontnomen, en dat de 

oorlog niet alleen verleden maar ook heden en toekomst verwoestte, is zeer sterk bij 

slachtoffers in Peru. Ook hier komt de socio-economische ongelijkheid weer naar voren: 

“Poverty reminds survivors of what they have lost [...] and intensifies trauma”319. Het 

wegwerken van deze ongelijkheid is prioritair voor de slachtoffers in het vormen van een 

toekomstbeeld, omdat ze voelen hoe ze als meest kwetsbare groep in de maatschappij steeds 

opnieuw onrecht aangedaan worden. 

 

Tot slot trachtte ik te beargumenteren dat het discours van NGO’s in Peru die rond 

                                                             

319 E. Staub, “Reconciliation after Genocide”, p. 884. 
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herinnering van het gewelddadige conflict werken niet altijd aansluit bij de realiteit van de 

slachtoffers op het platteland. Ik onderscheidde hiervoor verschillende redenen. 

 Ten eerste wordt het transnationale discours omtrent transitional justice doorgegeven 

naar de nationale en lokale niveaus, vaak zonder het te toetsen aan de lokale realiteit en de 

specifieke culturele context. Zo kan er tussen de externe organisaties en de slachtoffers een 

begripsvacuüm ontstaan, waarin zich een ‘memory-misverstand’ kan ontwikkelen.  

 Ten tweede is er de grote kloof tussen de twee Peruaanse werelden. De meeste NGO’s 

ontstaan in stedelijke context en trekken van daaruit naar het platteland. Hierdoor zijn er 

enkele fundamentele tegenstellingen tussen de hulporganisaties en hun doelpubliek. Beide 

partijen zijn met andere woorden vaak afkomstig uit een verschillende context en houden er 

daardoor een ander wereldbeeld en een andere levensvisie op na. De kloof tussen deze twee 

werelden wordt in stand gehouden door o.a. socio-economische verschillen, taal, 

tijdsperceptie, de inheemse kosmovisie en racisme. 

 Een derde reden die nauw aansluit bij de twee vorige, is het feit dat de culturele context 

van de slachtoffers nog steeds niet genoeg in acht genomen wordt terwijl dit essentieel is voor 

het slagen van het transitieproces. Een nuttig theoretisch kader in de zoektocht naar het 

belang van culturele diversiteit binnen transitieprocessen is dat omtrent ‘inclusive 

universality’, waarin culturele flexibiliteit bij het interpreteren van de westerse internationale 

mensenrechten centraal staat. Het belang van culturele contexten en de inclusie van lokale 

verschillen kan opnieuw in verband gebracht worden met C. Taylor’s ‘politics of recognition’, 

net zoals de erkenning van herinneringspluraliteit. Een herinneringspolitiek die niet 

cultuurgevoelig is, zal waarschijnlijk zijn doel missen en kan -weliswaar onopzettelijk - 

nieuwe wonden creëren. 

 

Vervolgens lichtte ik verschillende aspecten toe van het ‘memory-misverstand’ dat zich mijns 

inziens in Peru ontwikkelde. 

 Ten eerste moet gewezen worden op de sterke wil om te vergeten die leeft binnen een 

deel van de slachtoffergroep. Herinneren wordt als pijnlijk ervaren en anno 2012, na decennia 

van strijd om gerechtigheid, zijn velen herinneringsmoe. ‘Het leverde allemaal niets op, dus is 

het beter te vergeten.’ Ook de complexe dader - slachtofferrelaties en de pragmatische 

noodzaak tot reconciliatie in de kleine dorpsgemeenschappen speelt hierin een rol. Deze wil 

tot vergeten is niet statisch noch absoluut, en kan samen gaan met een wil tot herinnering. Er 

moet in het discours van NGO’s echter ruimte gecreëerd worden voor vergeten als 

herinneringsstrategie als dit de wens is van de slachtoffers.  

 Door er van uit te gaan dat herinneren een helend effect heeft, kunnen NGO’s zich in 

zekere zin de herinneringen van de slachtoffers toe-eigenen. De vraag blijft echter hoe sterk 

externen die het conflict niet meemaakten zich kunnen inleven in de gevolgen ervan voor de 

slachtoffers. Het absolute herinneringsmonopolie in handen van de slachtoffers leggen houdt 

dan weer het risico in dat er een stilte ontstaat waarin slachtoffers alleen gelaten worden met 

hun trauma en vast komen te zitten in hun eigen verwerkingsproces. Externe hulp is hierbij 

dus wel degelijk noodzakelijk. Het is echter belangrijk te luisteren welke herinneringen de 
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stilte van de slachtoffers verbergt. Om te voorkomen dat er door de toegeëigende herinnering 

van NGO’s een memory-misverstand ontstaat waardoor de hulp zijn doel mist, is het 

belangrijk dat herinneringsinitiatieven bottom-up tot stand komen, vanuit de specifieke 

leefwereld en culturele context van de slachtoffers zelf.  

 Dit brengt ons bij de vraag wat herinneringsinitiatieven nu eigenlijk kunnen betekenen 

voor slachtoffers zelf. Ik haalde het voorbeeld van musea aan en concludeerde dat deze eerder 

een extern publiek kunnen dienen.  De slachtoffers zelf hebben hun eigen persoonlijke 

herinneringen die moeilijk weer te geven zijn in de publieke ruimte. Ook hier komt het belang 

van het in acht nemen van de culturele context opnieuw op de voorgrond: het transnationale 

discours omtrent herinnering moet aangepast worden aan de lokale realiteiten als men wil dat 

deze initatieven hun doel bereiken. Belangrijker nog is het echter om op voorhand te peilen 

naar de behoeftes en de initiatieven van onderop te laten groeien in plaats van een 

klaargestoomd discours aan te bieden. Herinneringsinitiatieven kunnen immers wel een 

belangrijke rol spelen in het erkennen van het leed dat de slachtoffers geleden hebben en in 

het erkennen van hun positie als burgers van de Peruaanse staat. 

 Dit is dan ook meteen de eis die het luidst klinkt bij de slachtoffers: erkenning van 

burgerschap als volwaardige Peruanen. Deze symbolische reparatie kan bereikt worden als de 

staat haar aandeel in het conflict erkent en haar verantwoordelijkheid opneemt ten opzichte 

van de slachtoffers in het verwerken van het gewelddadige verleden. Anderzijds moet ook de 

kloof tussen Peruanen onderling gedicht worden als men een egalitaire en verzoende 

samenleving wil bereiken. 

Met dit laatste hoofdstuk was het in de eerste plaats de bedoeling om een aanzet te geven tot 

debat over een reëel probleem, en niet om bepaalde NGO’s in twijfel te trekken of met de 

vinger te wijzen. De rol van NGO’s in transitieprocessen is ontzettend belangrijk, zeker in 

landen als Peru waar de politieke wil ontbreekt. Het is dan ook essentieel dat zij op een 

efficiënte manier te werk kunnen gaan en hun doel niet voorbij lopen.  

 

  * Voorstellen tot verder onderzoek 

 

Tijdens het schrijven van deze scriptie kwam er – voor zover de (sociale)mediaberichten die 

mij over de oceaan bereikten - geen schot in het Peruaanse transitieproces. Op 20 juli besloot 

het Peruaanse hooggerechtshof bijvoorbeeld schaamteloos om strafvermindering te geven aan 

leden van Fujimori’s paramilitaire doodseskader Grupo Colina die eerder door het 

Interamerikaans Hof veroordeeld werden voor misdaden tegen de menselijkheid.320  Deze 

strafvermindering is een overwinning voor het Fujimoristische kamp maar betekent een 

ernstige stap achteruit voor de strijd om waarheid en gerechtigheid in Peru. De positie van de 

rechtspraak in Peru en de relatie tussen waarheidscommissie en jurisdictie zouden een 

interessant studieobject voor verder onderzoek kunnen vormen. Wat kunnen deze commissies 

                                                             

320 The Washington Office on Latin America, Commentary july 25 2012 by Jo-Marie Burt, 

WOLA newsletter, correspondentie ontvangen via e-mail op 25.07.2012.  
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betekenen als hun juridische slagkracht keer op keer gering blijkt? Wat is de verhouding 

tussen staat en rechtspraak en hoe belangrijk is de scheiding der machten in het slagen van 

transitieprocessen? En zou een waarheidscommissie met meer slagkracht een automatische 

garantie op een voorspoedig transitieproces betekenen?  

Zoals ik aanhaalde bij aanvang van het laatste hoofdstuk biedt het bestuderen van de rol van 

NGO’s in transitieprocessen eveneens interessante stof voor nuttig verder onderzoek. Zolang 

de staat zijn verantwoordelijkheid niet opneemt zijn het immers deze organisaties die het 

transitieproces sterk beïnvloeden. NGO’s zijn nog al te vaak vooringenomen van hun eigen 

gekleurde (westerse) visie. Het onderzoeken en begrijpen van culturele contexten is van 

prioritair belang voor het slagen van transitieprocessen.. Het zou hierbij interessant zijn om 

op een grondige manier na te gaan wat nu eigenlijk het nut en de duurzaamheid is van 

herinneringsinitiatieven en of ze aansluiten bij de leefwereld en de noden van de slachtoffers. 

Uiteindelijk blijft dat mijns inziens het doel van heel het studieveld rond geschiedenis en 

herinnering: een manier zoeken waarop de slachtoffers zich kunnen ontdoen van het 

gewelddadige verleden en kunnen bouwen aan een waardigere en rechtvaardigere toekomst. 
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BIJLAGE: BLOGBERICHTEN 
 

Om mijn onderzoek te delen met een groter publiek, blogde ik tijdens mijn verblijf in Peru op 

de website van het maandblad MO* (www.mo.be/wereldblog/eva-willems). Sommige van 

deze schrijfsels werden verwerkt in deze scriptie, andere niet. Ter illustratie bij het 

onderzoek voeg ik ze hier toe. 

 

16 februari 2012 De schaduw van een gewelddadig verleden 

 

Naast adembenemende Incaruïnes verbergt het Peruaanse Andesgebergte ook nog een 

minder glorieus en meer recent verleden. Amper drie decennia geleden, van 1980 tot 2000, 

werd Peru verscheurd door een wreed burgerconflict dat het leven kostte aan om en bij de 

70.000 slachtoffers. De oorlog sloeg diepe wonden die het land nog steeds likt in een 

moeizaam verwerkingsproces. 

 

Een sprong in de tijd: Chuschi, Ayacucho, 17 mei 1980. Een groep onbekende gewapende 

mannen die zich voordoen als militairen dringen met geweld het verkiezingskantoor van het 

dorp binnen en verbranden de resultaten van de eerste democratische verkiezingen die 

georganiseerd werden in Peru na twaalf jaar militaire dictatuur. De daders blijken lid te zijn 

van de Maoïstische partij Sendero Luminoso (Het Lichtend Pad), wiens haast spirituele leider 

Abimael Guzmán zich volledig afkeert van het politieke systeem. Revolutie, zo verkondigt hij, 

is het enige middel om de Peruaanse samenleving te veranderen en een nieuwe orde te 

vestigen. 

Op basis van deze ideologie startte Sendero Luminoso een gewelddadige guerrillaoorlog tegen 

alle mogelijke en vaak vermeende tegenstanders van de Peruaanse revolutie.De meest 

gruwelijke methodes werden gebruikt om terreur te zaaien bij de bevolking. De campagne van 

Sendero Luminoso begon hoog in de desolate Andes, in het departement Ayacucho, ver buiten 

het gezichtsveld van de regeringsleiders in Lima. Sendero Luminoso zocht met beloftes op een 

betere toekomst steun bij de arme boerengemeenschappen. Eens de hoge menselijke prijs die 

ze hiervoor zouden moeten betalen duidelijk werd, verloor de beweging echter met rasse 

schreden haar steun bij de burgerbevolking. 

Wanneer het leger vanaf 1982 een even gewelddadig tegenoffensief startte, mondde het 

conflict uit in het meest dodelijke interne conflict uit de Peruaanse geschiedenis. Vriend en 

vijand van elkaar onderscheiden werd voor velen onmogelijk door het multidirectionele 

karakter van het geweld. Het land werd verdeeld door geweld, angst en wantrouwen. Pas in 

september 1992, na ruim tien jaar van terreur, slaagde het leger erin de situatie onder 

controle te krijgen door Guzmán te arresteren. Deze onthoofding van Sendero Luminoso 

betekende het begin van het einde van het conflict. De agressie van zowel Sendero Luminoso, 

de concurrerende guerrilla MRTA en de contratroepen van de regering kostte uiteindelijk het 

leven aan naar schatting 69 280 slachtoffers, waarvan maar liefst 75% van inheemse afkomst. 
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De weg naar waarheid 
Het transitieproces nam een valse start met het regime van Alberto Fujimori, dat Peru een 

decennium lang (1990-2000) in de greep hield. Tijdens zijn bewind werd de waarheid over de 

burgeroorlog systematisch verdraaid en toegedekt. De prille rechtstaat stortte volledig in en 

militaire rechtbanken veroordeelden talloze onschuldige personen. De verantwoordelijkheid 

van de staat in het geweld werd ontkend. De oppositie werd onderdrukt waardoor weerstand 

bieden uiterst moeilijk was. 

Na de val van Fujimori kwam er schot in het transitieproces met de oprichting van de 

waarheidscommissie (Comisión de Verdad y Reconciliación, CVR), die gezien het falen van de 

Peruaanse democratische en gerechtelijke instituties een alternatieve weg naar gerechtigheid 

moest bieden. Voor het eerst in de Latijns-Amerikaanse geschiedenis van 

waarheidscommissies werd er gewerkt met publieke hoorzittingen om getuigenissen te 

verzamelen. De getuige en zijn herinneringen werden geïnstitutionaliseerd en verheven tot 

waarheid. 

 

Diepgewortelde ongelijkheid 
Het Peruaanse transitieproces werd echter van meet af aan doorkruist door de 

sociaaleconomische breuklijn die Peru al eeuwenlang kenmerkt en die door het conflict 

nogmaals versterkt werd. De notie reconciliatie werd door de rijke bovenklasse als 

problematisch beschouwd, terwijl ze voor de slachtoffergroep net noodzakelijk was voor het 

ontwikkelen van toekomstperspectieven. 

De staat, verantwoordelijk voor 37% van de slachtoffers tijdens het conflict, weigerde haar 

aandeel te erkennen. “Als er sprake was van buitensporigheden dan is dit de schuld van 

Sendero”, aldus García in 2003 (El Correo, 14 augustus 2003). De reparatiewet die de 

regering na afloop van de waarheidscommissie doorvoerde hanteert dan ook de zogenaamde 

doctrine van de clean hands. Dit wil zeggen dat personen die lid waren van subversieve 

organisaties (Sendero Luminoso en MRTA) geen recht hebben op reparatie. Met andere 

woorden: het gros van de misdaden gepleegd door het leger worden niet als dusdanig 

beschouwd. 

Dat de Peruaanse regering haar gepleegde misdaden tijdens het conflict niet erkent, blijkt 

uiteraard problematisch in het hele verwerkingsproces. Ook in het wegwerken van de sociale 

ongelijkheid neemt de regering haar verantwoordelijkheid niet op. Dat deze een perfecte 

broeihaard blijft voor nieuw conflict blijkt onder andere uit de recente sociale onrusten 

omtrent mijnbouw in Noord-Peru. 

 

Paradox van de herinnering 
In de zoektocht naar waarheid over het gewelddadige verleden staat de spanning tussen 

herinneren en vergeten centraal. Heeft het ophalen van herinneringen een helend 

psychologisch effect of zorgt het net alleen maar voor het openrijten van oude wonden? Moet 
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herinnering een actieve rol spelen in het verwerkingsproces of vertrouwen we op het verloop 

van de tijd om alle wonden te helen? Kan herinnering herhaling voorkomen? 

Na afloop van de waarheidscommissie bleef het aanbevelingsplan voor reparaties voor een 

groot deel dode letter door gebrekkig initiatief van de staat. Bovendien focust het plan in de 

praktijk vooral op economische reparatie, terwijl het net symbolische reparatie in de vorm van 

herinnering is die een emotionele meerwaarde heeft voor de slachtoffers. Materiële reparatie 

wordt aanvaard uit armoede maar het brengt de doden niet terug. Hoewel vele Peruanen die 

niet in contact kwamen met het conflict het gewelddadige verleden zo snel mogelijk willen 

vergeten, kan de slachtoffergroep vaak niet anders dan herinneren omdat hun levens zo 

getekend zijn door wat gebeurde. 

De burger-, slachtoffer-, en mensenrechtenorganisaties waken over het transitieproces sinds 

het aflopen van het mandaat van de waarheidscommissie. Ze vullen het vacuüm dat na afloop 

van de waarheidscommissie achterbleef en niet door de staat werd opgevuld. Door 

herinnering centraal te plaatsen en herdenking zichtbaar te maken proberen ze te voorkomen 

dat de geschiedenis zich herhaalt. Ondertussen onderhandelen president Ollanta Humala en 

zijn voorganger Alán García zonder schroom over het verlenen van amnestie aan Alberto 

Fujimori, in 2007 veroordeeld voor mensenrechtenschendingen en machtsmisbruik. De 

politieke moed om het verleden in de ogen te kijken blijft dus ver zoek. 

 

25 februari 2012 Een schets van de herinnering 

  

Het dagelijkse leven hier confronteert mij met een heleboel fenomenen en problemen die een 

thesis (of in de meeste gevallen op z’n minst een doctoraat) waard zouden zijn en hun best 

doen om mij af te leiden van mijn eigen bescheiden onderzoek. 

 

 (Om er maar enkele te noemen: 

-het steken van álles in een plastiek zakje aka het gigantische afvalprobleem  

-de lange geschiedenis van het diepgewortelde racisme van Peruanen tegenover Peruanen  

-de ongeziene verkeerschaos met bijhorende uitlaatgassen en astmapatiënten 

- de degoutante kloof tussen arm en rijk in één stad 

-de beroerde acteerprestaties en dito verhaallijnen in telenovela’s 

-de ‘pueblos jóvenes’ (mooi eufemisme voor sloppenwijken) op de zandheuvels van Lima die 

bij de veelbesproken dreigende aardbeving letterlijk tot stof zullen vergaan 

- de honderden verschillende soorten fruit, aardappelen en maïs, met bijhorende culinaire 

studie) 

 

Desalniettemin doe ik mijn best om mijn ontdekkingsreis naar de historische herinnering van 

het gewelddadige verleden van dit land verder te zetten.  

Een herinnering die bestaat uit duizenden verhalen van slachtoffers, daders hun families, hun 

geliefden. Een puzzel die nooit compleet zal zijn omdat er nu eenmaal ook velen zijn die de 
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zwarte bladzijde willen omslaan en ondertussen een leven hebben opgebouwd waarin er geen 

plaats meer is voor het verleden.  Hoewel het thema bij velen een pijnlijk taboe is en de 

meesten die mijn pad kruisen het met een gringa1 als ik liever over de toekomst van ‘El Peru 

glorioso’ hebben,  blijft bij anderen de nood groot om te weten wat er gebeurde tijdens 

de tiempo de miedo (tijd van angst). De toekomst is immers in handen van de generatie wiens 

kindertijd getekend werd door het conflict. 

 

“Waar hangt mijn zoon?” 

Cathy Meza (29, sociologe) is kind van deze generatie. Samen met acht anderen richtte ze in 

2009 het collectief ‘Arte por la Memoria’2 op, bestaande uit artiesten, advocaten, sociologen 

en cineasten. Tijd voor een andere invalshoek na alle teksten en betogingen waar niemand 

meer van op kijkt, zo dachten ze. Kunst kan immers op een subtiele maar treffende manier de 

vinger op de wonde leggen. Met hun reizend museum bleven ze niet enkel in Lima, maar 

trokken ze vooral naar de meest getroffen plaatsen zoals Huancavelica en Ayacucho. Daar 

waar iedereen wel een echtgenoot, kind, moeder of neef verloor. Vermoord door Senderista’s, 

of simpelweg verdwenen na de komst van militairen.  

Cathy vertelt mij een anekdote uit Huancavelica, waar één van de werken een soort van altaar 

was met foto’s van slachtoffers. Een vrouw blijft een hele tijd naar het werk staren. 

 “Waarom hangt mijn zoon er niet bij?” 

 Ze leggen haar uit dat er eenvoudigweg te veel slachtoffers zijn om alle foto’s op te hangen.  

“Maar mag ik hem er bij hangen?”  

De vrouw gaat naar huis en keert terug met een klein pasfotootje, de enige foto die ze heeft 

van haar zoon. Ze hangen hem er bij. Later blijkt dat de vrouw de verdwijning van haar zoon 

nooit aangaf. Geen geld, en vooral veel onwetendheid over de precieze stappen om dat proces 

te ondernemen. 

  

Na afloop van de waarheidscommissie werd er een register geopend waarin alle slachtoffers 

zich kunnen laten registreren om in aanmerking te komen voor reparaties. Alle slachtoffers, 

met uitzondering van leden van subversieve groepen (Sendero Luminoso, MRTA). Maar 

kwam het geweld niet net van verschillende kanten? Is dat niet net wat een burgeroorlog zo 

gruwelijk maakt? Naast de subversieven worden er in de praktijk nog meer slachtoffers 

uitgesloten. Op verschillende plaatsen in het land zijn er registratiebureaus maar door de 

geografie van het immense Peru zijn deze voor velen onbereikbaar. Anderen weten simpelweg 

niet van hun bestaan.   

 

Kinderlijke onschuld, volwassen gruwel 

In het archief van de Waarheidscommissie kijk ik de mappen met de lokalisatie van 

begraafplaatsen in. De nabestaanden tekenden plannetjes van hun comunidades3 waarop ze 

met kruisjes de plaatsen aanduidden waar de forensische antropologen kunnen beginnen 

graven. Het verleden opdelven in de vorm van botten. Even laat ik mij misleiden door de bijna 
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kinderlijke onschuld van de tekeningen, tot ik weer besef welke gruwelijke realiteit ze 

verbergen. 

 

MOVADEF, de terugkeer van de terreur? 

Het herinneringsdebat woedt hier weer hevig. Niet alleen door de vangst van ‘Camarada 

Artemio’, één van de overblijvende kopstukken van Sendero, maar vooral door de (mislukte) 

poging van MOVADEF om zich in te schrijven als politieke partij. MOVADEF (Movimiento 

por la Amnistía y Derechos Fundamentales) is de politieke arm van wat overblijft van Sendero 

Luminoso en hangt een radicale maoïstische ideologie aan die geweld verheerlijkt als middel 

om revolutie te realiseren. 

Zijn ze dan alles al vergeten? Het gros van MOVADEF bestaat uit jonge, radicale idealisten. 

Twintigers, voornamelijk uit Lima, die de terreur niet van dichtbij meemaakten. Bovendien is 

deze donkere bladzijde van de Peruaanse geschiedenis niet eens opgenomen in de 

onderwijsplannen. Het gevaarlijke vergeten ligt op de loer. 

  

 

5 maart 2012 Hasta la muerte 

 

« Mijn naam is Doris Caqui Calixto, onderwijzeres van beroep, moeder van vier kinderen en 

echtgenote van Teófilo Rimac Capcha. Op de nacht van 23 juni 1986 vielen soldaten van het 

Peruaanse leger binnen in ons huis en werd mijn man meegenomen naar een militaire basis. 

Daarna verdween hij.” 

 

Amper 23 jaar oud – ongeveer zo oud als ik - was Doris toen ze haar man voor het laatst zag. 

Na de verdwijning deed ze er alles aan om de zaak aan het licht te brengen, maar het leger 

dwong haar met doodsbedreigingen toe om haar mond te houden. Verkleed als campesina 

vluchtte ze van Cerro de Pasco naar Lima. Sindsdien staat haar leven in het teken van de strijd 

om gerechtigheid. Wat begon met de zoektocht naar haar man, groeide uit tot de 

Coordinadora Nacional de Organizaciones de Víctimas y Afectados por la Violencia Política en 

Perú (CONAVIP, Nationale koepel voor organisaties van slachtoffers van het politiek geweld 

in Peru.) 

 Als ik Doris contacteer stemt ze direct in met een interview. Ze stelt maar één voorwaarde: ik 

zal haar taxi moeten betalen. Ze werd net geopereerd en is slecht te been, en met nog twee 

studerende kinderen heeft ze zelf maar net genoeg om rond te komen. Zo is de financiële 

situatie van veel van de familieleden van slachtoffers. Sommigen komen gewoon naar de 

bijeenkomsten omdat er eten is, zo laat ik me vertellen. 

 

Verschillende daders, verschillende slachtoffers 

De koepelbeweging ontstond pas in 2007. Aanvankelijk was de slachtofferbeweging verdeeld. 

Verschillende daders in een burgerconflict veroorzaken immers verschillende 
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slachtoffergroepen : 

burgers die gedood werden door terroristen, burgers die gedood werden door het leger, 

soldaten die gedood werden door terroristen, terroristen die gedood werden door soldaten, 

burgers die gedood werden door burgers, burgers die gedwongen werden te vluchten, 

kinderen die achterbleven zonder ouders. 

 

Oog in oog, hand in hand 

Dat een vrouw wiens man ten onrechte werd meegenomen door het leger liever niet rond te 

tafel gaat zitten met familieleden van gesneuvelde soldaten hoeft geen uitleg. 

Dat ze er na 20 jaar strijd toch in slaagden een gemeenschappelijk doel voor ogen te houden is 

des te opmerkelijker. Doris vertelt hoe ze na veel discussie en vooral veel tranen uiteindelijk 

tot een akkoord kwam met Sandra García, die de organisatie van familieleden van militairen 

leidt. Sandra’s echtgenoot was kapitein in het Peruaans leger en viel in een hinderlaag van 

Sendero Luminoso. Zijn lichaam werd in duizend stukken opgeblazen. 

Toch strijden ze onder één vlag voor waarheid, gerechtigheid, reparatie en de constructie van 

een historische herinnering om te begrijpen en niet te vergeten wat er gebeurde, opdat het 

zich niet herhaalt. Álle slachtoffers van het conflict hebben daar recht op, benadrukt Doris. Ik 

vraag haar of ze met álle slachtoffers ook de leden van subversieve groepen bedoelt, die in de 

reparatiewet uitgesloten worden. “De terroristen verklaarden de oorlog en ze wisten wat de 

gevolgen zouden zijn”, antwoordt ze. “Eenmaal in de gevangenis echter zou je veronderstellen 

dat de staat hen beschermt, maar velen van hen werden daar gemarteld of verkracht. Dan zijn 

ze volgens mij ook slachtoffer, hoewel de staat dit ontkent.” 

 

Geen rust zonder waarheid 

Al bijna dertig jaar schreeuwen ze om waarheid en gerechtigheid. Hun weg is lang, met veel 

stappen achteruit en kleine stappen vooruit. De tweede regering van Alán García (2006-2011) 

was op het vlak van reparaties voor de slachtoffers een ramp. Ollanta Humala bracht hoop 

met mooie beloftes, maar het blijft sceptisch afwachten tot hij ze waar maakt. Velen worden 

moe en haken af. De constante confrontatie met het verleden is immers bikkelhard, net als de 

strijd om een nieuw leven op te bouwen. Werk, geld, een dak boven het hoofd, een toekomst 

voor de kinderen. Dan blijft er vaak geen tijd meer over. Van degenen die onderweg 

afhaakten, keren er toch ook altijd weer terug. Omdat hun familieleden blijven spoken in hun 

dromen en ze zonder waarheid geen rust vinden. Ondertussen sterven er natuurlijk ook steeds 

meer nabestaanden van slachtoffers zonder ooit iets van een reparatiepolitiek gemerkt te 

hebben. Als de regeringen het thema blijven uitstellen, dan is het binnenkort simpelweg te 

laat. “Maar wij gaan door tot aan onze dood”, aldus Doris. “En daarna zullen onze kinderen de 

strijd hopelijk verder zetten.” 

 

“Al 32 jaar worden we vergeten, dat is te veel.” 

De reparaties draaien voor een groot deel om het economische, omdat dat nu eenmaal de 

directe behoefte is van veel van de slachtoffers gezien de omstandigheden waarin ze leven. 
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Waar veel slachtoffers echter nog meer op hameren is het symbolische: hun eerherstel, hun 

re-integratie in de Peruaanse maatschappij als volwaardige burgers met evenwaardige 

rechten. Als échte Peruanen, want zo voelen ze zich nu niet. De oorlog heeft de familieleden 

van slachtoffers meegesleurd in een neerwaartse spiraal van armoede en bovendien worden ze 

vaak gestigmatiseerd. Doris wordt bijvoorbeeld meer dan eens uitgemaakt voor terroriste, 

terwijl haar man niets met Sendero Luminoso te maken had. Net daarom is het zo belangrijk 

dat de verhalen van alle slachtoffers opgenomen worden in de herinnering, vindt ze. 

Ik bedank haar voor het interview. “De nada señorita. Hoe meer onze verhalen de wereld 

rondreizen, hoe beter.”  

Bij deze. 

 

 

19 maart 2012 Hualla 

 

Het regenseizoen in de bergen loopt op zijn einde. Het bruine beeld dat ik had van de Andes 

is nu ingekleurd in prachtige tinten van groen. Het landschap lijkt nog adembenemender, 

het klimaat nog onherbergzamer. Het weer op 4000 meter hoogte is – zeker in het 

regenseizoen- gevaarlijk onvoorspelbaar. Op onze rit van Lima naar Ayacucho kruisen we 

drie gekantelde bussen en één vastgereden vrachtwagen. Zelf voel ik de kleur uit mijn 

gezicht wegtrekken als onze jeep ten gevolge van een plotse hagelbui slipt en ronddraait. 

Grommende wolken voorspellen opnieuw een knetterend bergonweer. Het landschap 

overweldigt mij met een diep gevoel van geluk en onmacht tegelijkertijd. 

 

Ayacucho betekent in het quechua “rincón (cucho) de los muertos (aya)”, hoek van de doden. 

Het lijkt een luguber lot als je weet dat meer dan 40% van de slachtoffers van het conflict in 

dit departement vielen. De hoofdstad van het departement is de gelijknamige stad Ayacucho, 

Huamanga in de volksmond. Hier worden de sporen van het conflict tastbaar. Kogelgaten in 

de Universidad San Cristobal de Huamanga verraden dat dit de broeihaard van Sendero 

Luminoso was. Twintig jaar van vreselijk geweld hebben er voor gezorgd dat de Ayacuchanen 

wantrouwig zijn en stil praten, haast fluisterend en achter elkaars rug. Een ingebakken angst 

voor verklikkers, verraders en onterechte beschuldigingen die de dood met zich meebrengen. 

 

Hualla, een dorp in Ayacucho 

Samen met Percy Rojas van het Equipo Peruano de Antropologia Forense (EPAF, Peruaans 

team voor forensische antropologie) reis ik naar Hualla, een dorpsgemeenschap op zes uur 

over onverharde weg ten Zuiden van Huamanga. Hualla behoort tot de provincie Victor 

Fajardo, departement Ayacucho en ligt op 3800 meter boven zeeniveau. Het dorp wordt hier 

“la capital del maís” (hoofdstad van de maïs) genoemd. In de jaren ’70, vóór het 

burgerconflict, telde Hualla zo’n 6000 inwoners. Nu zijn dat er 3188 volgens de laatste telling 

in 2007. Zowat de helft van de bevolking vluchtte tijdens het conflict naar andere delen van 
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het land. Tot op vandaag keren er daarvan terug en Hualla hoopt ooit zijn oorspronkelijke 

inwonersaantal te kunnen recupereren. 

Het gemiddelde jaarlijkse inkomen van een Huallino is 320 peruaanse sol (88 euro). 40% van 

de bevolking is analfabeet. De moedertaal in Hualla is het quechua maar de meesten spreken 

ook Spaans. Sinds 2001 is er elektriciteit en sinds 2002 waterleiding, al heeft naar schatting 

slechts 70% van de inwoners effectief toegang tot deze voorzieningen. De huizen zijn gemaakt 

van adobe* stenen en modder. Oorspronkelijk werden de daken voornamelijk gemaakt van 

ichu, een soort van gras dat op deze hoogte groeit. Eén van de redenen waarom ichu in 

onbruik geraakte, is omdat Sendero de huizen tijdens het conflict in brand stak. Minder 

brandbare materialen zoals golfplaten en dakpannen kwamen in de plaats. 

 

Het recht op exhumatie 

Hualla is één van de comunidades in het Zuiden van Ayacucho waar het geweld constant was. 

Eerst kwamen de senderista’s met hun gedwongen rekruteringen en gruwelijke 

‘bekeringsmethodes’, daarna de militairen die zonder enige strategie het terrorisme van 

Sendero probeerden in te dijken en zo zelf terreur zaaiden. Terwijl Sendero zijn doden vaak 

exemplarisch tentoonstelde, gebruikte het leger meer de verdwijningstechniek. Meestal 

werden deze personen meegenomen naar een militaire basis op verdenking van subversieve 

activiteiten en daarna nooit meer teruggezien. In Hualla verdwenen er op deze manier 65 

personen. Het werk van EPAF bestaat voornamelijk uit het opsporen, opgraven en 

identificeren van deze verdwenen personen. EPAF exhumeert in de eerste plaats om 

humanitaire redenen: het recht om te weten waar het lichaam van je familielid zich bevindt en 

het recht op een plaats om te rouwen. Zo lang het lichaam niet gevonden is blijft er immers 

een ondraaglijke onzekerheid aanwezig. 

 

Señora Jesusa 

Na een bijeenkomst van slachtoffers in Hualla worden we benaderd door Jesusa. Ze is 48 jaar 

oud maar ziet er minstens 65 uit. De harde levensomstandigheden lijken de loop der jaren te 

versnellen in dorpen waar de tijd in onze ogen bleef stil staan. Op zondag 4 november 1984 

werd de vader van Jesusa vermoord door militairen. Hij werd verdacht van terrorisme, 

gefolterd tot de dood en op de weg achtergelaten. Twee andere dorpelingen die de folteringen 

overleefden en vrijgelaten werden, begroeven hem snel in het veld onder stenen. Na bijna 30 

jaar kwamen Jesusa en haar zus dit jaar in januari te weten waar hij begraven ligt. Ze wil dat 

hij opgegraven wordt zodat ze hem kan begraven op het kerkhof in Hualla. Zodat hij niet meer 

als een beest in het veld ligt. 

We nemen haar mee met de auto, een eindje buiten Hualla, zodat ze ons de exacte plaats kan 

tonen waar hij ligt. Een overwoekerd hoopje stenen op een bergflank. Ze heeft haar hak 

meegebracht en begint de aarde al los te hakken en de stenen weg te halen, tot Percy haar 

uitlegt dat de opgraving niet nu direct kan gebeuren maar dat het forensisch team moet 

komen. Desalniettemin heeft ze de eerste keer dat ze kwam met haar zus de stenen al 
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weggehaald en hebben ze hun vader herkend. Ze beschrijft in detail de kleren die hij droeg: 

een groene broek, gele t-shirt, donkerblauwe vest en blauwe schoenen. 

Señora Aurelia 

De volgende dag bezoeken we Aurelia. Aurelia’s broertje, vader en grootvader werden 

vermoord door Sendero. Vorig jaar werden hun lichamen opgegraven en herbegraven op het 

kerkhof van Hualla. We bezoeken samen met haar het graf. “Zolang ik niet wist waar ze 

waren, had ik het gevoel dat ze daar ergens in het veld pijn bleven lijden”, zegt ze. “Nu hebben 

ze een rustplaats gevonden en kan ik hen bezoeken met bloemen en kaarsen.” Haar twee 

kleine peuters kijken toe hoe ze de kaarsen aansteekt. De oudste, een jongetje van een jaar of 

vier, lijkt volgens Aurelia als twee druppels water op haar vader. Aurelia vraagt aan Percy of 

de staat misschien geen geld geeft voor grafstenen. Nu staat er enkel een houten kruisje op het 

graf. De doodskisten werden betaald door het Rode Kruis. 

 

Een eindeloze zoektocht 

Het werk van EPAF zal nooit af geraken. Van de bijna 70 000 slachtoffers van het conflict zijn 

er naar schatting 15 000 ‘verdwenen’. De Peruaanse staat heeft, in tegenstelling tot in 

Guatemala of Colombia, geen zoekstrategie opgesteld om de graven van deze personen te 

lokaliseren. EPAF exhumeert enkel op vraag van de slachtoffers zelf, en die willen niet altijd 

dat er - letterlijk en figuurlijk - gegraven wordt in het verleden. Heel het proces van opgraving 

en identificering is immers enorm intensief en confronterend. Het openhalen van de aarde 

betekent het openrijten van oude wonden. Toch blijkt deze confrontatie uiteindelijk ook een 

helend effect te hebben. Het wegnemen van de onzekerheid en het herbegraven van het 

lichaam zijn de eerste stappen in het verwerkingsproces voor zij die al die tijd gezocht hebben 

naar hun familieleden. 

 

Schrijnende armoede 

Bij elke rit door de bergen moet ik denken hoe verschrikkelijk een oorlog in deze barre 

geografie moet geweest zijn. De kleine vooruitgang die de dorpen hier misschien kenden, 

werd in 20 jaar weer volledig onderuit gehaald. De armoede is nu in bepaalde opzichten 

schrijnender dan in 1980, de kloof tussen Peruanen en Peruanen wordt steeds groter. De 

regering klopt zichzelf op de borst en plaatst grote borden waarop het de aanleg van een 

waterleiding of de aanleg van een stukje (niet-geasfalteerde) weg aankondigt. Alsof dat geen 

basisrechten zijn. De wet die slachtoffers recht geeft op economische reparatie is intussen ook 

zo aangepast dat enkel weduwen ouder dan 65 jaar recht hebben op reparatie. De gemiddelde 

levensverwachting hier in de Andes is zestig jaar… Het lijkt erop dat de staat simpelweg aan 

het wachten is tot deze generatie slachtoffers dood is.  
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10 april 2012 Strijd tegen de bureaucratie 

 

Zoals in zovele landen is er in Peru geen gebrek aan een ongezonde dosis bureaucratie die 

het openbare leven liefst zo ingewikkeld mogelijk maakt. Vorige week zag ik met eigen ogen 

dat die bureaucratie niet alleen vervelend is, maar zelfs bikkelhard en onmenselijk. 

 

Zonder naam 

In Pampacoris vielen de militairen binnen tijdens een dorpsfeest en arresteerden een groep 

mannen die later vermoord werden. Drieëntwintig lichamen werden het afgelopen jaar 

opgegraven, maar nog niet geïdentificeerd. Zoals eerder vermeld is er in Peru geen 

systematisch plan voor het opsporen en opgraven van verdwenen personen. Het Openbaar 

Ministerie heeft het gezag over alle opgravingen en verbiedt NGO’s zoals EPAF (Equipo 

Peruano de Antropologie Forense) om zelf opgravingen te doen, alhoewel zij even goed de 

expertise en zonder twijfel meer goede wil hebben. Het Openbaar Ministerie graaft dus wel 

lichamen op, maar identificatie is voor hen niet echt een prioriteit. Ontelbare resten zonder 

naam worden gewoon bijgehouden zonder ooit terug bij hun familie terecht te komen en 

begraven te worden. De identificatie gebeurt onder druk van familieleden van slachtoffers en 

NGO’s. 

 

Bureaucratie vs. menselijkheid 

Eén van de mechanismen om de identificatie te vergemakkelijken, is het tentoonstellen van de 

kledingstukken van de lichamen die zijn opgegraven. De familieleden van de slachtoffers 

kunnen dan komen kijken of ze iets herkennen en zo een eerste aanknopingspunt vinden voor 

het identificeren van het lichaam. De tentoonstelling wordt georganiseerd door het Openbaar 

Ministerie. De NGO’s mogen, na een eerste bureaucratisch registratieproces dat weken op 

voorhand voltooid moet worden, met een beperkt aantal mensen aanwezig zijn als experten 

ter zake. (EPAF registreerde mij als deel van hun team waardoor ik kon deelnemen.) Het 

uiteindelijke resultaat is een hallucinant slecht georganiseerd proces dat ongelooflijk traag en 

pijnlijk is voor de slachtoffers.   

Ten eerste moeten de familieleden van de slachtoffers uit hun dorpen overkomen naar 

Ayacucho. De tentoonstelling duurt twee dagen, want er worden ook DNA-stalen genomen 

om de eventuele herkenning te kunnen bevestigen. Dit betekent dat er geld nodig is voor het 

vervoer, het eten en de slaapplaats van de familieleden, die deze kosten onmogelijk zelf 

kunnen betalen. In dit geval betaalde het Rode Kruis het vervoer en APRODEH (Asociación 

Pro Derechos Humanos) het eten en de slaapplaats. (Het Openbaar Ministerie, de Peruaanse 

staat dus, betaalt niets.) 

 

Hoewel de tijd beperkt is en de familieleden een grote moeite doen door naar Ayacucho te 

komen, is het Openbaar Ministerie allerminst gehaast. De eerste dag beginnen we met 
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tweeënhalf uur vertraging. De familieleden wachten buiten op de grond, in de brandende 

Andeszon. De kledingstukken worden vol met aarde uit kartonnen dozen gehaald en 

tentoongesteld in het laboratorium. Van de vele zelfgebreide en geweven kledingstukken blijft 

door de tand des tijds niet veel meer over dan een hoopje wol. Aan de familieleden – die met 

torenhoge verwachtingen deelnemen aan dit proces – wordt uitgelegd dat ze heel geduldig 

moeten zijn. Ze worden in kleine groepjes naar boven gebracht om de kledingstukken te 

bekijken. Als ze iets herkennen, wordt dit geregistreerd door de forensische antropologen van 

het Openbaar Ministerie of EPAF. De leden van het Openbaar Ministerie hebben echter zelf 

niet veel geduld en lijken niet geïnteresseerd in het goede verloop van het proces.  

“Ben je wel écht zeker?”, vraagt de verantwoordelijke van het Openbaar Ministerie als een 

vrouw iets denkt te herkennen, om vervolgens geïrriteerd te zuchten als dat niet het geval is. 

Alsof het proces al niet stresserend genoeg is, worden de familieleden constant in vraag 

gesteld en onder druk te zet om te 'herinneren'. Bovendien spreekt maar één van de 

aanwezigen van het Openbaar Ministerie Quechua, de moedertaal van alle familieleden. Er 

worden veel wederzijdse blikken van onbegrip uitgewisseld, veel informatie lijkt verloren te 

gaan. 

 

DNA en doodskisten 

Wanneer we na de middagpauze terugkeren, heeft de verantwoordelijke van het Openbaar 

Ministerie zonder reden en zonder te overleggen met de experten ter zake van de NGO’s 

besloten om de tentoonstelling op te schorten tot morgen. In de namiddag worden enkel nog 

DNA-stalen genomen. 

Met de bloedstalen die het Openbaar Ministerie neemt gebeurt er niets, omdat de staat geen 

middelen vrij maakt voor DNA-onderzoek. Ze nemen de stalen puur voor de vorm, omdat het 

deel uitmaakt van het proces. EPAF neemt speekselstalen die wél onderzocht worden in het 

DNA-laboratorium van de Guatemalteekse FAFG (Fundación de Antropología Forense de 

Guatemala). Tijdens het nemen van de stalen worden we constant opgejaagd en de 

verantwoordelijke van het Openbaar Ministerie haalt ons het bloed vanonder de nagels door 

herhaaldelijk te laten vallen dat ze op tijd thuis wil zijn.  

  

De volgende dag als we toekomen staan er in het lokaal waar normaal de stalen genomen 

worden drie doodskisten klaar van lichamen van een andere casus die al geïdentificeerd zijn. 

De aanblik van de kisten wekt grote emotie bij de familieleden van onze casus wiens zoektocht 

nog volop aan de gang is. Wederom werden de NGO’s en experten ter zake niet op de hoogte 

gesteld. De doodskisten worden normaal met een symbolische ceremonie teruggegeven aan 

de familieleden. Vandaag blijven ze echter heel de dag staan. Achteraf blijkt dat de 

familieleden van deze casus hebben laten weten dat ze geen geld hadden om naar Ayacucho te 

komen om de kisten te komen halen, te vervoeren naar hun dorp en daar te begraven.  

 

Op het einde van de tweede dag moeten alle deelnemers aan het proces achtentwintig 

verschillende papieren handtekenen om de tentoonstelling officieel af te sluiten.  Hiervoor 
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hadden ze bijna nog een dag extra tijd kunnen rekenen, ware het niet dat een groot deel van 

de familieleden analfabeet is en het zetten van vingerafdrukken 'gelukkig' snel vooruit gaat.  

Zelf voel ik mij na achtentwintig krabbels en twee dagen bureaucratische tegenwerking leeg, 

gefrustreerd en boos. EPAF rekende uit dat aan dit tempo de identificatie van alle vermisten 

200 jaar zal duren… 

  

 


