G E R A R D O S A L I N A S , O P Z O E K N A A R Z I J N V E R D W E N E N VA D E R

‘We leefden in
een horrorboek
van Stephen King’
Zijn vader en oom verdwenen tijdens de Argentijnse militaire
dictatuur. Veertig jaar zocht Gerardo Salinas, dramaturg bij
de KVS, naar waarheid en gerechtheid. ‘Vóór het proces tegen
de moordenaars ervaarde ik alleen pijn en verwarring. Nu heb
ik een verhaal dat ik met anderen wil delen.’
Filip Tielens, foto’s Fred Debrock

L

as madres y abuelas de Plaza de
Mayo zijn intussen een toeris-

tische attractie geworden. Al
42 jaar protesteren deze moeders
(‘madres’) en oma’s (‘abuelas’)
wekelijks op het beroemde plein aan het
Argentijnse presidentieel paleis in Buenos
Aires. Ze eisen opheldering over het lot van
hun (klein)kinderen, die tijdens de militaire dictatuur van generaal Jorge Videla
(1976-1983) gekidnapt werden en veelal
een onderkomen kregen bij kinderloze militairen. Van de naar schatting 500 gestolen
baby’s en peuters konden de madres y abuelas er al 128 terugvinden en in contact
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brengen met hun biologische familie – en
die teller tikt ieder jaar aan.
Wie ook al tientallen jaren op zoek gaat
naar de desaparecidos of de verdwenen Argentijnen is Gerardo Salinas, oprichter van
het Mestizo Arts Festival in Antwerpen en
nu stadsdramaturg van de KVS in Brussel.
Salinas was drie toen zijn vader en oom
werden ontvoerd, gemarteld en vermoord.
De militaire junta, die zichzelf Proceso de
Reorganización Nacional noemde, had het
niet alleen gemunt op baby’s, maar op iedereen die niet paste in haar plaatje van de
perfecte staat. Liefst 30.000 mensen lieten
ze ‘verdwijnen’ – sommige door hen uit
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een vliegtuig te gooien boven de Río de la
Plata.
Na een half leven informatie bijeensprokkelen en ijveren voor gerechtigheid
volgde op 26 oktober vorig jaar de verlossing. Die dag, precies 19 jaar nadat de nu
45-jarige Salinas van Argentinië naar België
was verhuisd, viel het vonnis in het eerste
proces rond Puente 12, een van de 500
clandestiene detentiecentra waar zijn oom
en vader in 1977 het leven lieten. Zoon Gerardo volgde de rechtszaak, die een jaar
duurde en aangespannen werd door de nabestaanden van 126 geïdentificeerde slachtoffers, vanuit Antwerpen via livestream.
‘De dag van uitspraak was ik alleen thuis’,
vertelt Salinas in het café van de KVS. ‘Normaal hou ik altijd rekening met het effect
van mijn gedrag op anderen, maar na het
vonnis wou ik maar één ding: zo hard mogelijk crashen. Ik wist meteen: dit is een
keerpunt in mijn leven.’
Er moet een enorme last van uw
schouders gevallen zijn.
‘Ik heb 42 jaar een soort performance gegeven. Eerst door als kind te verdringen wat er
was gebeurd, daarna door obsessief op zoek
te gaan naar de waarheid. Pas in 2008 kreeg
ik met zekerheid bevestigd dat mijn vader
dood was. Ik wist ergens wel dat hij niet
meer leefde, maar mijn hart was al die tijd
blijven geloven dat hij misschien gevlucht
was, ergens anders woonde en bang was om
terug te keren.’
‘Nu ik alles weet – ook over zijn foltering – en sommige verantwoordelijken eindelijk gestraft zijn, heb ik vrede met het verleden. Ervoor ervaarde ik alleen pijn en verwarring, nu kan ik het zien als een leerrijk
verhaal dat ik met anderen wil delen. Wij,
de nabestaanden, zijn er, samen met die
bomma’s, toch maar mooi in geslaagd om
de moordenaars voor de rechtbank te krijgen. Ondanks de politieke tegenkanting in
de nasleep van de dictatuur. Maar helemaal
rond is het niet. Er lopen in Buenos Aires
allicht nog steeds mensen vrij rond die mijn
papa gefolterd hebben.’
U hebt zelf getuigd tijdens het proces,
naast enkele overlevers van de kampen.
‘Ik wou getuigen over de impact, tonen wat
het nu, veertig jaar later, voor mij betekent.
Ik mis mijn vader elke dag. Zijn verdwijning
had grote psychologische en financiële gevolgen, die tot vandaag doorwerken voor
mij en mijn Argentijnse familie.’
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Waarom werden uw vader en oom
ontvoerd en vermoord?
‘Mijn oom was lid van de guerrillagroep
Ejército Revolucionario del Pueblo (de mili-

taire arm van de Argentijnse Revolutionaire
Arbeiderspartij, red.), geïnspireerd door het
gedachtegoed van Che Guevara. In de jaren
70 waren er in Latijns-Amerika veel van dat
soort bewegingen. Ze begonnen als politieke partij, maar zijn in de clandestiniteit beland door repressie van de staat. Mijn oom
startte als gewone militant, maar koos uiteindelijk de weg van de wapens om te strijden tegen het status quo.’

‘Ik wist ergens wel
dat mijn vader niet
meer leefde, maar
mijn hart was al
die tijd blijven
geloven dat hij
misschien gevlucht
was, ergens anders
woonde en bang was
om terug te keren’

‘Hij werd ’s nachts thuis ontvoerd – ontvoeringen vonden bijna altijd ’s nachts
plaats, zodat het de dag erop leek alsof er
niets gebeurd was. Een week later klopten ze
’s nachts ook bij ons aan. Het volstond dat
papa de broer was van een guerrillero om
hem te laten verdwijnen.’
U was toen drie jaar oud. Wat
herinnert u zich daar nog van?
‘Ik weet nog dat mijn tante, die bij ons inwoonde, mij en mijn twee zussen snel meenam naar de kamer van mijn ouders. In de
deuropening hield iemand een mitrailleur
op ons gericht, een andere militair had een
gat gemaakt in het muskietennet, eveneens
om ons onder schot te houden. Het was een
surreële situatie. Andere mannen sloegen
ondertussen mijn vader met veel geweld
voor ze hem ontvoerden, en namen alles
mee wat ze konden vinden: geld, juwelen,
de auto, onze platenspeler. Ze waren ge-

traind om naar ons te kijken alsof we geen
mensen waren.’
‘Jarenlang heb ik dat beeld teruggezien
in mijn nachtmerries: een vloed aan mensen die bij mij thuis binnenstormt en ik die
me probeer te verstoppen. Zelfs als ik moe
ben, keert die nachtmerrie terug. Al droomde ik het een miljoen keer, het voelt nog
steeds reëel aan. Mijn armen en benen verlammen, ik beeld me in dat ik niet mag bewegen of dat ze me zullen vinden.’
Hoe gingen uw moeder en u daar toen
mee om? De dictatuur duurde nog zes
jaar, het moet een loden tijd zijn
geweest.
‘We wisten jarenlang van niets: niet waar
mijn vader was, niet of hij nog leefde. Het
was net een horrorfilm gebaseerd op de
boeken van Stephen King: iemand wordt
ontvoerd, maar je weet niet door wie of
naar waar. We konden nergens terecht om
een klacht in te dienen. In het politiekantoor werd mijn moeder behandeld als
een hoer en naar huis gestuurd. Ook thuis,
in onze cocon, voelden we ons niet meer
veilig. We leefden voortdurend in angst, de
militairen konden zomaar opnieuw bij ons
binnenstormen.’
‘Die eerste jaren stonden vooral in het
teken van overleven. Een week na papa’s
ontvoering is mama weer gaan werken. Ze
had een kaderfunctie bij de nationale post,
waar de directeur was weggestuurd en vervangen door een militair. Mama werkte dus
rechtstreeks onder de dictatuur. Maar stoppen durfde ze niet, want zij was onze enige
bron van inkomsten.’
‘Op school mocht ik niets vertellen.
Nooit spreken over politiek, altijd zwijgen:
dat was het credo. In die periode kregen we
veel steun, maar veel mensen hebben ook
afstand van ons genomen. Niet omdat ze
dachten dat we iets mispeuterd hadden,
maar vanuit de angst: misschien vinden ze
een link met ons en vallen ze morgen ook
bij ons binnen.’
EEFJE

Pas toen Salinas naar het middelbaar
ging, keerde het tij. Na de verloren Falklandoorlog volgden democratische verkiezingen.
De Argentijnen durfden hun mond weer
open te doen over de dictatuur, onder de
nieuwe president Raúl Alfonsín werden vrij
snel rechtszaken aangespannen. ‘De meeste
hoge militairen werden weliswaar vrij-

gesproken, maar als symbolische daad waren die processen erg belangrijk’, vertelt Salinas. ‘Carlos Menem, de volgende president, verleende iedereen amnestie. Daarmee
is veel tijd verloren gegaan: heel wat verdachten zijn ondertussen al gestorven. Pas
begin jaren 2000, onder de Kirchners, werden de rechtszaken opnieuw opgestart.’
Mauricio Macri, de huidige rechtse
president, schijnt een koele minnaar
te zijn van de rechtszaken.
‘Hij heeft op alles bespaard. Minder geld
betekent ook dat de processen vertraging
oplopen. Nog jaren zullen ze doorgaan. Enkele figuren gelinkt aan Macri zijn negationisten. Darío Lopérfido (voormalig minister

van Cultuur in Buenos Aires en ex-directeur
van het Teatro Colon, red.) ontkende in een
interview dat er 30.000 desaparecidos
waren. Een slag in het gezicht van alle nabestaanden. Ook de progressieve kunstensector was in shock. Lopérfido kon niet
meer naar een première of vernissage zonder te worden weggestuurd. Uiteindelijk
nam hij zelf ontslag.’
Was naar België verhuizen voor u een
vlucht weg van uw onopgeloste
Argentijnse verleden?
‘Integendeel. Mijn echte zoektocht is pas
begonnen toen ik vertrokken ben uit Argentinië. Op de universiteit in Buenos Aires had
ik Eefje leren kennen, een Vlaamse uitwisselingsstudente. We werden verliefd en zijn
nu, twintig jaar later, nog steeds samen. Die
eerste jaren in België waren niet altijd makkelijk. Ik ben hier alle literatuur beginnen te
verslinden over de dictatuur. Het werd een
obsessie. Via het opkomende internet werd
het ook makkelijker om in contact te komen
met lotgenoten. Telkens als ik in Argentinië
was, ging ik praten met overlevers. Ik veranderde er in iemand anders, in een onderzoeker. Gelukkig had Eefje veel begrip voor
mijn zoektocht naar de waarheid.’
U woonde de helft van uw leven in
Argentinië, de andere helft in België.
Voelt dat leven op twee continenten als
een spreidstand?
‘Eerder als een dubbele rijkdom. Ik hou er
niet van om identiteit te linken aan nationaliteit. Mijn roots liggen overal: de ouders
van mijn vader waren een mesties en een
migrant uit Sicilië, die van mijn moeder
komen uit Galicië. Voor al mijn projecten
in Vlaanderen hanteerde ik Argentijnse strategieën. De energie om zaken te organise-

ren, ook al is er geen geld, het gewoon
dóén: dat is mijn Argentijnse kant. In België
heb ik planmatigheid geleerd. Die maakt dat
de dingen kunnen blijven groeien. Je hebt
beide nodig. Dat vind ik de perfectie van de
mesties: het vuur en het geloof, ondanks alles, maar tegelijk de nood aan continuïteit.
Niet toevallig noemde ik mijn project in
Antwerpen ook Mestizo Arts Festival.’
Met dat festival kreeg u maar moeilijk
voet aan de grond in de Antwerpse
cultuurscene. Het werd gezien als iets
sociaal-artistieks of als community
art, niet als echte kunst.

‘Het Westen zegt je
dat je machteloos
bent als individu. Ga
eens kijken naar die
oma’s op de Plaza de
Mayo die al 40 jaar
naar de verdwenen
Argentijnen zoeken.
Je hebt wel macht,
zolang je samenblijft’

‘Op basis van de naam dachten sommigen
dat het iets met een sombrero was. (lacht)
Voor mij is het altijd een artistiek project
geweest. Ik wou er vooral mee onderzoeken
waar in de stad de artistieke productie onder de radar van de gevestigde kunsthuizen
bleef. Die artiesten gaven wij een podium.
Wat we met het festival probeerden, was
voor veel leden van subsidiecommissies
Chinees. En dan noemde ik mezelf ook
nog “stadsdramaturg”, zo’n onduidelijke
term!’
Wat betekent voor u stadsdramaturgie?
‘Ik bekijk de stad als een levendige, oneindige tekst. Voor mij is elke stad een bibliotheek, en elke persoon in die stad een boek.
Je moet alleen de toegang tot die persoon
en dat unieke verhaal vinden. Te veel verhalen blijven nog verborgen.’
‘In Antwerpen wou ik vooral nieuwe talenten opsporen. Bij de KVS zie ik het meer

als mijn functie om artiesten die al langer
bezig zijn, zoals Sachli Gholamalizad, Pitcho
Womba Konga en Junior Mthombeni, naar
de mainstreamkunsten te loodsen. Zodat
hun verhalen de nieuwe verhalen van de
stad worden, het erfgoed van morgen.’
Buenos Aires is net als Brussel een
bijzonder diverse stad. Wat kunnen
wij leren van hoe daar wordt
samengeleefd?
‘Net als de andere landen van het Amerikaanse continent is Argentinië een migratieland. Toen mijn grootouders naar daar verhuisden, was het van in het begin hun bedoeling om Argentijnse burgers te worden.
Tijdens de eerste migratiegolven naar België
daarentegen was het niet het plan dat de migranten hier zouden blijven. Het is zoals in
een relatie: de regels die je van bij het begin
maakt, zijn moeilijk te veranderen. België
maakte een valse start.’
‘Argentinië, dat rijker is dan de buurlanden, trekt net als Europa veel regionale migratie aan. Mensen volgen nu eenmaal altijd
de middelen. Net als hier leeft bij sommigen in Argentinië de angst dat “die migranten onze rijkdom zullen stelen” en dat “onze cultuur zal verwateren”. Maar door migratie ontstaan net nieuwe verhalen! Kijk
naar tango, geboren in de armste migrantenwijken van Buenos Aires. De gegoede
mensen haalden er eerst hun neus voor op.
Nu is het nationaal erfgoed.’
‘Ik begrijp niet dat business geglobaliseerd is – een fles cola vind je overal – en
dat mensen en culturen zoveel grenzen worden opgelegd. We hoeven niet bang te zijn
voor wat anders is. In Brussel leven zo’n
180 nationaliteiten samen. Dat is een soort
magie. Brussel is een kampvuur waar mensen van overal ter wereld naartoe komen om
zich te warmen. En wat doen mensen aan
een kampvuur? Ze vertellen verhalen. De
metropolen van Europa, maar ook die van
Latijns-Amerika, zijn volgens mij dé plekken
waar een nieuw narratief kan ontstaan, een
echt globaal verhaal. En dat zal ook gebeuren – daar ben ik optimistisch over.’
‘In het Westen kregen we altijd te horen
dat je niets betekent als individu, dat je
machteloos bent. Dan zeg ik, met mijn Argentijnse achtergrond: ga eens kijken naar
die bomma’s op de Plaza de Mayo. Je hebt
wél macht, zolang je samenblijft en volhoudt. Dat is mijn verhaal, mijn offer, dat ik
België wil schenken.’
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