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 De prestigieuze econoom Alberto Benegas Lynch ondertekende net als (vermoedelijk) 

Maxima's moeder de gewraakte steunbetuiging aan het regime-Videla. Tien jaar na publicatie 

schreef hij een boek waarin hij de militairen ongenadig hard aanpakt. 'De militaire junta is 

voor mij hetzelfde als de nazi's destijds.' Hoe oprecht is zijn ommezwaai? 

 ECONOOM Alberto Benegas Lynch jr. ontvangt in een stemmig vertrek met boeken. Hij is 

rector, een hyperactieve, goed geconserveerde zestiger. Het van te voren verstrekte cv 

vermeldt elf boeken, twee voorwoorden van Nobelprijswinnaars, eredoctoraten, het 

voorzitterschap van de sectie Economie in de Argentijnse Academie der Wetenschappen en 

diverse adviseursbanen, onder meer bij de Sociedad Rural, waar Jorge Zorreguieta vroeger 

secretaris was. 

 Maar Benegas Lynch hoort tot een andere bloedgroep als Zorreguieta. Mensen met macht 

wantrouwt hij. Nooit zou hij een overheidsbaan accepteren, onderstreept hij. De staat ziet hij 

als een bemoeizuchtige schuldenmaker. De werkenden zijn slaven van de bureaucratie en het 

paspoort een 'totalitair instrument' dat slechts xenofobie in de hand werkt. Van politieke 

partijen moet de econoom niets hebben.  

 En Argentijnse ondernemers zijn in zijn ogen geen ondernemers, maar 'lobbyisten die uit zijn 

op privileges'. Hij typeert zich als een klassieke liberaal. 'Ik heb oneindig respect voor de 

levensvisie van anderen.' 

 Hoewel hij in 1987 een sympathiebetuiging ondertekende voor het regime van ex-dictator 

Videla, was hij geen blinde adept daarvan, zegt Benegas Lynch. Hij had zware kritiek op het 

economisch beleid. 'Ik ben het oneens geweest met alle economische plannen van de 

afgelopen vijftig jaar.' De door de militairen geleide invasie van de Falklandeilanden vond hij 

vanaf de eerste minuut 'een ramp'. Zijn afkeuring kwam hem bijna te staan op het royement in 

de Academie der Wetenschappen. 

 Zijn andere punt van kritiek was dat er onvoldoende garanties (zoals een onafhankelijke 

justitie of parlement) waren om machtsmisbruik door de overheid tegen te gaan. 'Ik vond de 

militairen te machtig, arrogant.' 

 - Waarom heeft u de verklaring ondertekend? 

 'Ik wist op dat moment nog niet genoeg over de vuile oorlog. De situatie was verwarrend 

voor mij. Bij een speciaal burgertribunaal liepen processen tegen militairen die weggehaald 

waren bij het militair tribunaal. Ik was het eens met wat veel juristen zeiden: dat je een 

beschuldiging niet mag beoordelen met regels die naderhand zijn opgesteld. Daarom heb ik 

getekend. Eerlijk gezegd vind ik dat punt van de militaire rechtspraak nu onbelangrijk, maar 

de verwarring was groot op dat moment.' 

 - Hoezo was de verwarring groot? Overal waren massagraven blootgelegd, 

concentratiekampen onthuld, het rapport van de waarheidscommissie was al jaren bekend, de 

processen waren op tv geweest en Videla was tot levenslang veroordeeld wegens moord. 

 'Ik had het gevoel in een kruisvuur te zitten. Er waren twee waarheden. Er was namelijk ook 

een tegenrapport, dat een bijna gelijke titel had. Daarin stond een ander verhaal. Hoe moet je 

dan weten wat de echte waarheid is?' 

 - En in uw omgeving was er niemand verdwenen? 



 'Nee, in mijn omgeving is geen enkel slachtoffer. Veel later heb ik wel van studenten gehoord 

over dingen die in hun familie waren gebeurd. Maar in die tijd waren mensen bang en zwegen 

ze.' 

 - De getuigen tijdens het proces tegen de commandanten zwegen niet. Het waren zeer 

aangrijpende verklaringen. Deze heeft u ook niet gehoord? 

 'Jawel, maar ik geloofde ze niet. De meeste getuigen waren familieleden van terroristen. Ik 

was ervan overtuigd dat ze logen.' 

 - Het lijkt me gegeven de overdaad aan bewijzen een extreem voorbeeld van zelfbedrog en 

selectieve perceptie. 

 'Wat is bewijs als er tegenstrijdige versies zijn. Veel mensen van mijn generatie hebben het 

geweld van het linkse terrorisme aan den lijve gevoeld. Er waren dagelijks branden en 

schietpartijen op straat. Nadat er twee keer een bom was ontploft op de school van mijn 

dochter, ben ik in 1973 met mijn gezin vrijwillig in ballingschap gegaan in Guatemala. In 

1977 kwamen we terug. Nu praat men over een fascistisch bewind, maar toen waren wij 

opgelucht dat er geen bommen meer waren. Ik heb nooit sympathie voor militairen 

gekoesterd, met hun verticale organisatie en bevelen. Maar ik had nooit gedacht dat zij 

moordenaars waren. Wij wisten dat er zware gevechten plaatshadden. Maar vermissingen, 

nee, nooit. 

 'Mensenrechten gelden voor iedereen. Ideologie mag geen rol spelen, maar doet het wel. Ook 

de terroristen van toen zouden veroordeeld moeten worden. Maar men is in Argentinie 

positief bevooroordeeld jegens links. Iets wat je op internationaal niveau terugziet. Waarom 

veroordeelt men Fidel Castro niet? Cuba is een gevangenis op een eiland.' 

 Maar er is toch een fundamenteel verschil tussen staatsterreur en guerrillagroepen die met 

geweld een ideologie opleggen. De Argentijnse militairen vormden de staat die burgers moest 

beschermen. In plaats daarvan viel ze hen aan. 

 'Daarin hebt u gelijk. Het staatsapparaat werd als in alle totalitaire regimes gebruikt om te 

onderdrukken. De militaire junta is voor mij hetzelfde als de nazi's destijds. Het debat over 

het aantal doden en vermisten vind ik irrelevant. Of het er dertigduizend of tienduizend 

waren; het blijft even erg.' 

 Benegas Lynch schreef in 1996 een boek (Het kritisch oordeel als vooruitgang) waarin hij de 

militairen voor het eerst omschrijft als misdadigers. In De regerende oligarchieen, dat in 1999 

verscheen, veegt hij de vloer aan met de junta. Het boek gaat over de schizofrenie van politici, 

geestelijken, vakbondslieden, belastingontduikers, zakenlieden, rechters en militairen. Een 

ding zeggen en iets anders doen. Of met twee tongen praten. Militair of crimineel? heet het 

hoofdstuk dat over de dictatuur gaat. 

 Een citaat: 'Het ongelooflijke gebeurde. Veel van de leden van de strijdkrachten handelden 

als misdadigers van het ergste soort. Ze namen hun toevlucht niet tot legale oorlogspraktijken, 

maar ze kozen voor methoden van beulen. Ze bedienden zich van ontvoering, ze moordden 

onbeschaamd en recht-toe-recht-aan en sloten mensen jaren zonder proces op. Geen enkele 

vorm van proces stonden zij toe; men kon zich niet verdedigen.' 

 En verderop: 'Voor de strijd tegen de guerrillero's bediende men zich van guerrilla-methoden. 

Een veldslag waar aanklachten noch vonnissen zijn is een ding. Iets heel anders is een 

arrestatie, die tot ontvoering wordt en soms gepaard gaat met roof en verkrachting, baby's die 

van de borst afgerukt worden gelijk beesten in een kraal, martelingen en slachtpartijen, een 

klus die klaar is als de lijken uit speciaal daarvoor uitgeruste vliegtuigen in de rivier zijn 

gegooid.' 



 - In uw boek bent u heftig. Waarom schreef u het? 

 'Om te voorkomen dat het terrorisme een volgende keer op dezelfde manier wordt aangepakt.' 

 - Wat zeiden de militairen? 

 'Er waren zoveel tegenstrijdigheden. Allereerst hadden ze de riedel die alle machthebbers 

hebben. Dat ze zich inzetten voor het welzijn van de gemeenschap, terwijl ze intussen vooral 

aan het welzijn van enkelen werken. Verder beloofden ze het herstel van de republiek. Maar 

in plaats daarvan braken ze de republiek af, dat wil zeggen: alles dat hoort bij een 

functionerende democratie, zoals het recht van vrije meningsuiting of van vergadering. De 

militaire eer ging voor alles, maar intussen stalen ze. Ze zouden de orde herstellen, maar ze 

brachten wanorde. Ze moordden en martelden. Dat ging weliswaar georganiseerd, volgens 

een plan, maar het resultaat was een amorele maatschappij waarin de basisregels van respect 

niet meer golden.' 

 - Wanneer ontdekte u dat u fout zat? 

 'Ronduit vernietigend was de verklaring van Scilingo* in 1995. Daarvoor waren er al andere 

dingen geweest. Maar Scilingo was een shock. Het was alsof ik in een grote leegte terecht 

kwam zonder houvast. Als ze daarover gelogen hadden, was alles misschien gelogen. De 

weerzin maakte me misselijk.' 

 - Wat vonden de militairen en mensen in uw kring van uw nieuw verworven inzicht? 

 'Het werd slecht ontvangen door degenen op wie het sloeg. Een Peruaanse militair die ik in 

die dagen ontmoette, begon zich te verdedigen. 'Maar onze vonnissen worden dagelijks 

gepubliceerd', zei hij. 'Wij doen alles legaal.' Een leugen. Maar in mijn omgeving, in het 

universitaire milieu, was veel bijval. Velen herkenden de desillusie. We ondergingen 

gezamenlijk het proces van de ontmaskering. De perplexiteit, de misselijkheid, zovelen in 

mijn omgeving hadden dat. Ik vraag me af wie de repressie nu nog verdedigt. Ik denk dat 

zelfs de militairen er niet meer in geloven.' 

 - In Nederland werd de spijtbetuiging van Jorge Zorreguieta door velen hypocriet genoemd. 

 'Ik geloof dat er mensen in de regering zaten die te goeder trouw waren. Ik ken Roberto 

Alemann, die minister van Economie was, persoonlijk. Dat is een keurige man. Ik geloof hem 

als hij zegt dat hij van niets wist. Ik denk dat er ook mensen zijn die het wel wisten en 

behoorlijk in de knoop zaten. Maar een minister of staatssecretaris maakt deel uit van de 

regering. Je bent dan medeverantwoordelijk, of je iets weet of niet. Ik geloof dat alle mensen 

die zwegen en niet in opstand kwamen, op hun manier ook medeverantwoordelijk zijn.' 

 - Ik vind het nog steeds moeilijk te geloven dat u pas in de loop van de jaren negentig tot dit 

inzicht kwam. 

 'Er is voor mij een cruciaal verschil tussen 1989 en 1999. Het zit hem in geloven en niet 

geloven. In 1989 had ik twee rapporten in handen die elkaar tegenspraken.' 

 - Mag ik concluderen dat u naief bent geweest? 

 'Nee, dat vind ik niet. Ik was te goeder trouw. Ik geloof niet dat alles in de wereld verrot is. 

Ben ik naief als ik dan ontdek dat 50 procent verrot is? Misschien dat ik erg laat ben geweest 

met te accepteren dat de militairen zich zo hebben misdragen.' 

 *De voormalige marine-officier Adolfo Scilingo was de eerste militair en is nog steeds de 

enige die zijn aandeel in de 'vuile oorlog' heeft bekend: hij wierp naakte, verdoofde 

arrestanten uit het vliegtuig. 

  


