
Marta Sierra werd ontvoerd uit haar huis op 30 maart 1976, 6 dagen na de militaire staatsgreep in Argentinië.
Ze was 36 jaar oud, getrouwd en had twee kinderen. Een van de kinderen, pasgeboren, sliep naast haar toen
de 'grupo de tareas' haar uit haar slaap haalde.

Er is nooit meer iets van haar vernomen, en haar naam kwam op de lange lijst van duizenden Argentijnse
desaparecidos (verdwenen personen).  Er wordt aangenomen dat  haar “misdaad” bestond uit  het  helpen
opzetten van een school voor arme volwassenen rond de plek waar zij  werkte, het Instituto Nacional de
Technologia Agropecuaria (INTA) (Nationaal  Instituut  voor Technische Landbouwkinde) van de provincie
Buenos Aires, om hen te leren lezen en schrijven. Het INTA viel onder het ministerie van landbouw waarover
Jorge Zorreguieta de scepter zwaaide. Op dat moment kon er weinig gedaan worden op justitieel gebied,
behalve wat zinloze papieren indienen 'habeas corpus” (....) waarmee al het eigen leven in de waagschaal
werd gesteld. Heden ten dage is er geen risico meer, maar het rechtelijk apparaat geeft nog steeds geen
antwoord.  Ondanks alles,  in beweging gezet door het  afschaffen van amnestiewetten die de schuldigen
beschermden, hebben haar kinderen besloten door te gaan in de rechtbanken met de ongelijke strijd die
dertig jaar geleden begonnen werd door hun grootouders, die overleden zijn zonder antwoord te krijgen.
Omdat ze er vast van overtuigd zijn dat deze morele plicht, om de verantwoordelijken aan te wijzen en hen
niet met rust te laten, gedeeld moet worden met allen die snakken naar gerechtigheid maken ze hun verhaal
bekend en willen de publieke discussie aanwakkeren.

Zolang ze verdwenen zijn kunnen ze geen enkele speciale behandeling krijgen: iemand die verdwenen is
bestaat niet, hij is niet dood, hij leeft niet, hij is “verdwenen”.

Jorge Videla

Ex dictator

Op het ministerie van Landbouw was niets bekend over de feiten van de onderdrukking (...) Vanaf 1984
werden  de  excessen  bekend  (...)  In  alle  verlopen  jaren  vanaf  toen  heb  ik  deelgenomen  aan  het
democratisch leven in mijn land zonder dat ik ook maar enige kritiek heb gekregen vanwege het feit dat ik
een technische functie heb vervuld (...) Samengevat, ik heb naar goedunkend (??) gehandeld waarbij ik
mijn leven en dat van mijn familie heb geriskeerd om een specifieke taak te volbrengen op het gebied van
landbouw, wat geen enkele relatie had met de onderdrukking.

Jorge Zorreguieta

Ex Staatssecretaris van Landbouw in de regering van Videla

Op de dag van het huwelijk speelde het orkest “Vaarwel Vader” van Piazolla, terwijl Maxima de ogen vol
tranen had. Zijzelf had dit thema gekozen omdat dit het lievelingslied van haar vader is, die er niet bij kon zijn
vanwege zijn banden met  de militaire dictatuur. In 1976 was Zorreguieta staatssecretaris van landbouw,
waaronder het staatsinstituut resorteerde waar Marta werkte tot de dag van haar “verdwijning”. Dus toen de
kinderen van Marta op televisie de tranen van Maxima zagen konden ze alleen maar  aan hun moeder
denken, hoewel ze niet eens wisten wat haar favoriete lied was....

Er is nooit meer iets van haar vernomen, het is vrijwel zeker dat ze hetzelfde loot heeft ondergaan als de
andere  duizenden  verdwenenen.  Op  dat  moment  was  het  onmogelijk  om  gerechtelijke  stappen  te
ondernemen,  behalve  een  zinloos  “hábeas  corpus”  indienen  (habeas  corpus  is  een  verzoek  aan  de
rechtelijke macht om een gevangene een eerlijk proces te geven) waarbij je je eigen leven in gevaar bracht.
Heden ten dage is alleen het risico verdwenen, de rechtelijke macht heeft nog steeds geen antwoorden.
Ondanks  alles  -in  beweging gezet  door  de afschaffing  van de  wetten die  de schuldigen beschermden-
hebben haar kinderen besloten door te gaan in de gerechtshoven met de ongelijke strijd die door hun oma,
de moeder van Marta,  dertig jaar  geleden is begonnen. Dit  doen ze meer  vanuit  een sterk  gevoel  voor
gerechtigheid dan met enige hoop eindelijk  het antwoord te vinden. Omdat ze van mening zijn dat deze
ethische kwestie met de hele wereld gedeeld moet worden hebben ze deze zaak publiek bekend gemaakt,
hetgeen destijds met de verdwijningen niet mogelijk was.

Natuurlijk beseffen ze dat de grote opgewekte publieke aandacht over deze zaak van hun moeder te danken
is aan het feit dat onder de genoemde schuldige functionarissen op het gebied van landbouw (waaronder de
INTA -Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Nationaal Technologisch Instituut voor Landbouw en
Veeteelt)- resorteerde, zich Jorge Zorreguieta bevindt, de vader van de Nederlandse prinses.

De kinderen  van Marta  hechten  geen belang  aan  zijn  relatie  met  de  koninklijke  familie,  slechts  in  zijn
optreden onder het “militaire bewind” van Videla. En niet alleen in speciaal in het optreden van Zorreguieta
maar in dat van iedereen die verantwoordelijke posten bekleedden tijdens deze dictatuur, de bloedigste uit de
Argentijnse geschiedenis. Want het geval van Marta staat niet op zichzelf, zij vertegenwoordigt vele anderen,
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die niet eens iemand hebben die voor hen opkomt.

En als ze haar zaak voor de rechter brengen dan is dat alleen maar om een stukje van de puzzel te helpen
vinden (in de hoop dat vele anderen dat ook zullen doen) en op die manier bij te dragen aan het lange proces
van  speuren  in  het  collectieve  geheugen  naar  antwoorden  (Wat  is  er  gebeurd?  Hoe  heeft  dit  kunnen
gebeuren? zoals Hanna Arendt zich afvroeg in relatie tot de genocide van de Nazi's). Over een beetje van dit
alles gaat deze brief:  Niet  omdat  ze een andere rechtvaardiging nodig hebben dan gerechtigheid,  maar
slechts om uit te leggen -aan degenen die het nog niet begrijpen- waarom ze doorgaan met het zoeken van
gerechtigheid (hoewel dat in een land als Argentinië een niet realiseerbare utopie lijkt).

Er is een lang proces doorlopen om te komen tot dit verzoekschrift, waarvan het complete verhaal vele malen
langer zou zijn dan deze brief, want dat zou een verhaal zijn van dertig lange jaren. De tijd zal uitwijzen dat
het “koninklijk” verbond geen rol speelt maar het verbond met de waarheid. 

(vertaling nog niet volledig)

Nicolás
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