
Graag zou ik willen reageren op het artikel in de Volkskrant van maandag 3 april over het
staatsbezoek aan Argentinië. Uw krant blijkt op meerdere fronten over onjuiste informatie
te beschikken.

Ten eerste is in het officiële programma van het staatsbezoek slechts één onderdeel
opgenomen dat betrekking heeft tot mensenrechten. Het betreft de tentoonstelling over
Anne Frank, waarbij de aandacht voor de Vuile Oorlog zich beperkte tot enkele panelen.
Uiteraard pleit het voor koningin Beatrix dat zij heeft gesproken met enkele Dwaze
Moeders, maar het is overdreven om te beweren dat het staatsbezoek “voor een groot deel
in het teken heeft gestaan van de mensenrechten, die in Argentinië onder de militaire
dictatuur hevig geschonden zijn”. U onderbouwt dit met het argument dat de koningin
“zeker niet karig geweest met aandacht voor schendingen van mensenrechten” in
vergelijking met andere staatsbezoeken. Dit gegeven zegt echter meer over de
twijfelachtige reputatie van het koningshuis waar het bezoeken betreft aan landen die het
niet zo nauw nemen met de mensenrechten of in landen waar in het verleden
mensenrechten zijn geschonden.

Dat zij de militaire dictatuur wel ter sprake heeft gebracht, lijkt me niet meer dan redelijk.

Ten tweede stelt u dat de data voor het staatsbezoek eerder zijn vastgesteld dan de
herdenkingsdatum. Klinkklare onzin, aangezien de Argentijnen al sinds het einde van de
militaire dictatuur op 24 maart de slachtoffers herdenken en het niet meer dan logisch is
dat zij 30 jaar na een dergelijke staatgreep uitvoerig stilstaan bij de wreedheden van het
regime. Vorige week woensdag vroeg de heer Hoedeman zich in uw krant af hoe ons
Comité zou reageren wanneer het staatsbezoek eerder was gepland.

Nou meneer Hoedeman, elke willekeurige datum zou beter zijn; eind maart is werkelijk
de meest ongelukkige periode die je voor een dergelijk bezoek kunt bedenken. 

U schrijft dat Mies Bouhuys en Alejandra Slutzky dit gegeven aangrepen om publiciteit te
zoeken. Het uitbrengen van de reisgids is slechts een onderdeel van de jarenlange strijd
die beide dames jarenlang voeren. Hun doel is niet om in de publiciteit te komen; Het
“enige” wat zij zoeken is de waarheid over de duizenden verdwenen Argentijnen en
gerechtigheid wat betreft de misdadigers die deze verdwijningen op hun geweten hebben.

Tenslotte raad ik de “deskundige” die dit artikel heeft geschreven aan beter zijn huiswerk
te doen, te beginnen met het simpelweg opzoeken van de juiste namen . Het is namelijk
Alejandra Slutzky, en niet Andrea Slutzky.

Marieke van Lubeck,
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Comité Argentinië een beetje anders.


