
Bijdragen

De tijd van het recht. Mensenrechten 
tussen recht en politiek1

F. Atria*

De dag na zijn beëdiging als President van Chili, tijdens een openbare bij-
eenkomst in het Nationale Stadion dat na de staatsgreep van 1973 dienst
had gedaan als concentratiekamp, sprak Patricio Aylwin de volgende
woorden:

‘Vanaf deze plek, die in de donkere dagen van haat voor vele Chilenen
gevangenis en martelkamer was, zeggen wij tot alle Chilenen en
onder het toeziend oog van de wereld: Nooit meer! Nooit meer schen-
dingen van menselijke waardigheid! Nooit meer broederhaat! Nooit
meer geweld tussen broeders!’2

Dit is de centrale gedachte van het zogenoemde ‘overgangsrecht’. Mijn
uitgangspunt is dat post-dictatoriale democratische regeringen voor de
bijzondere taak staan gesteld om de overgang van dictatuur naar rechts-
staat te waarborgen, en te verzekeren dat de geschiedenis zich nooit meer
zal herhalen.3 Hoe die overgang gestalte moet krijgen, is daarmee nog
niet gezegd, en zal steeds onderwerp zijn van politieke discussie.
In deze discussie wordt preventie soms aangevoerd als argument voor
strafrechtelijke vervolging van ‘mensenrechtenschendingen’, in navol-
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1 Vertaald door mr. dr. Joke Klein Kranenberg LL.M.
2 Aylwin, P., La Transición Chilena: discursos escogidos, Santiago, Andrés Bello (1992), p. 20-21.
3 De ‘normale’ aanduiding van wat ik het ‘overgangsprobleem’ noem, is (een erfenis van) ‘men-

senrechtenschendingen’. Eén van de stellingen die ik in dit artikel verdedig, is dat dit een per-
vers etiket is. In de loop van dit artikel zal ik soms deze normale aanduiding gebruiken (tussen
aanhalingstekens, om uitdrukking te geven aan mijn terughoudendheid), en soms het meer
klinische begrip ‘overgangsprobleem’, beiden om te verwijzen naar het probleem van samen-
levingen die ‘in het reine moeten komen’ (wat dat ook mag betekenen) met in het verleden
begaan radicaal kwaad.
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ging van het gewone strafrecht, waar afschrikking immers een gangbare
rechtvaardiging is voor de bestraffing van overtredingen en misdrijven.
De vraag of ‘this standard argument from ordinary criminal law carries
over to the special circumstances of transitional justice’, wordt door Jon
Elster echter ontkennend beantwoord.4 Elster is, net als Otto Kirchheimer,
van mening dat de strafrechtelijke vervolging van mensenrechtenschen-
ders ‘would backfire, however, if it induced the leaders of a future war to
fight to the bitter end rather than surrender and face the possible future
of war criminals’.5

Elster deelt Kirchheimers vrees omdat hij ‘preventie’, in de context van het
overgangsrecht, gelijkstelt aan ‘afschrikking’ zoals gebruikt in het straf-
recht. Ik meen echter dat de leiders van democratische overgangsproces-
sen een bijzondere taak hebben om herhaling van de geschiedenis te
voorkomen, om redenen die niet terug te voeren zijn op het standaard
afschrikkingsargument van het gewone strafrecht. Afschrikking functio-
neert alleen door middel van het recht, omdat zij gepaard moet gaan met
de reële bedreiging die uitgaat van een ononderbroken geldig en functio-
nerend rechtssysteem. Aangezien ‘schendingen van de mensenrechten’
niet plaats vinden onder normale omstandigheden, maar juist wanneer
het recht in zekere zin is opgeschort, vormt strafrechtelijke vervolging
geen geloofwaardige bedreiging voor toekomstige mensenrechtenschen-
ders. Hiermee wordt ook duidelijk waarom President Aylwins belofte dat
dergelijke schendingen ‘nooit meer’ in Chili plaats zullen vinden niet door
middel van het recht kan worden ingelost, omdat zij van een andere, con-
stitutieve, aard is.6 Ten slotte verklaart dit waarom dit artikel zich niet
bezig zal houden met de juridische classificatie van ‘mensenrechten-
schendingen’, maar met de rol die voor het recht is weggelegd in de over-
gang van dictatuur naar rechtsstaat.

Chili onder Aylwin: tussen rechterlijke macht en waarheids- en
verzoeningscommissie

De regering Aylwin ontwikkelde twee verschillende strategieën om haar
belofte gestand te doen. In de eerste plaats stond zij gerechtelijke vervol-
ging van individuele gevallen voor. Dit vereiste echter nieuwe wetgeving
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4 Elster, J., Retribution in the transition to democracy, in: Soeteman (ed.) Pluralism and Law,
Dordrecht, Kluwer Academic Publishers (2001), p. 29.

5 Kirchheimer, O., Political Justice, Princeton, NJ, Princeton University Press (1961), p. 325, geci-
teerd door Elster, op. cit. n3, p. 29.

6 Voor een verdere uitwerking van de re-constitutieve inhoud van het concept van verzoening,
zie: Atria, F., Reconciliation and Reconstitution in: E. Christodoulidis en S. Veitch (eds.), Law,
Time and Reconciliation, Aldershot, Ashagate (2005).
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die de jurisdictie van militaire tribunalen zou moeten beperken (naar
algemene opvatting meer geïnteresseerd in het toedekken dan vaststel-
len van strafrechtelijke verantwoordelijkheid), en tevens de door de dicta-
tuur geproclameerde amnestiewet uit 1979 zou moeten herroepen of
ongeldig verklaren.7 Aanvankelijk werd hier echter niet de prioriteit
gelegd.
De regering besloot namelijk een speciale commissie in het leven te roe-
pen, een nationale waarheids- en verzoeningscommissie. Deze was
samengesteld uit ‘personen van erkend prestige en moreel gezag’, en had
als opdracht het ‘ontvangen, verzamelen en analyseren van alle bijeenge-
brachte informatie over de ernstigste schendingen van de mensenrech-
ten’.8 Bij Decreet van 25 april 1990 kreeg de Commissie zes maanden de
tijd (te verlengen met drie maanden indien naar het oordeel van de
Commissie noodzakelijk, hetgeen uiteindelijk het geval bleek te zijn) om
een rapport te presenteren. Dit rapport (ook wel het Rapport Commissie
Rettig genoemd, naar de inmiddels overleden voorzitter van de
Commissie, Raúl Rettig) werd op 8 februari 1991 formeel aan President
Aylwin overhandigd.
Beide strategieën van de Aylwin-regering zijn representatief voor de twee
polen waartussen de discussie over ‘mensenrechtenschendingen’, zowel
in Chili als elders, pleegt te worden gevoerd: ofwel gericht op vervolging
van individuele wetsovertreders, zodat het begaan van terreurdaden leidt
tot strafrechtelijke aansprakelijkheid, dan wel gericht op het herstel van
een nationale identiteit, welke mogelijk maakt te spreken over ‘wij,
Chilenen’. Alleen in de tweede benadering wordt terreur geconceptuali-
seerd als een aanslag op het zelfbegrip van een politieke gemeenschap,
welke deswegen een nieuwe grondslag behoeft. Omdat het recht deze
funderende dimensie niet op zich kan nemen (het zelfbeeld van het recht
is immers wilsverklaring te zijn van een reeds bestaande en dus reeds
geconstitueerde gemeenschap), zou volgens de verdedigers van de twee-
de positie terreur nooit gereduceerd mogen worden tot strafrechtelijke
aansprakelijkheid. De fricties tussen een juridische strategie dan wel een
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7 DL = Decreto-Ley (let. ‘Wet-Decreet’), de standaard aanduiding voor wetten die door de facto
regeringen worden afgekondigd.

8 DS 355 (Ministerie van Justitie), 25 April 1990, Nº 8; Cfr. Comisión Nacional de Verdad y
Reconciliación, Informe, Santiago, La Nación (1991), p. vii. In het vervolg: Rapport Commissie
Rettig.
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politieke benadering doen zich onophoudelijk gelden in de Chileense
overgang van dictatuur naar rechtsstaat.9

Meestal worden zij gezien als twee verschillende wegen die leiden naar
dezelfde bestemming, en niet als twee tegengestelde opvattingen over de
aard van de (overgangs)problematiek en wat als een (bevredigende)
oplossing zou gelden. Ook President Aylwin zelf lijkt de twee strategieën
als functioneel equivalent te beschouwen. In het Decreet dat de
Commissie in het leven riep, stelt hij dat ‘vervolging van individuele
gevallen, met als doel vaststelling van gepleegde misdrijven en identifi-
catie en bestraffing van daders, behoort tot de exclusieve bevoegdheid
van de rechterlijke macht’.10

Aangezien een waarheids- en verzoeningscommissie geen rechterlijke
instantie is, is zij niet bevoegd zich uit te spreken over individuele verant-
woordelijkheden. Desondanks meent President Aylwin dat de Commissie
onmisbaar is om te komen tot een officiële versie, in de woorden van DS
355 ‘een zwaarwegend collectief begrip’, van de feiten die als schendingen
van de mensenrechten gekwalificeerd moeten worden (N° 6). Volgens de
President zou de rechterlijke macht, op basis van casuïstiek, op den duur
tot een vergelijkbare officiële versie komen, maar dat zou erg veel tijd in
beslag nemen:

‘van de rechtspraak kan niet redelijkerwijs verwacht worden dat zij
het land op korte termijn een algemeen beeld geeft van de gebeurte-
nissen uit het recente verleden […]. Verder uitstel in de totstandko-
ming van een zwaarwegend collectief begrip omtrent deze gebeurte-
nissen verstoort de harmonie van de natie en is onverenigbaar met
het verlangen van alle Chilenen naar vreedzame hereniging.’11

De vooronderstelling was dus dat het werk van de Rettig Commissie niet
nodig zou zijn als rechterlijke procedures niet zo veel tijd zouden vergen.
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9 Het feit dat ik de ene strategie ‘juridisch’ en de andere ‘politiek’ noem wil niet zeggen dat het
juridische niet ook, in zekere zin, politiek is. Ik gebruik de labels slechts als een eerste indica-
tie. De kwestie ligt in werkelijkheid veel ingewikkelder want, zoals we zullen zien, kunnen
‘mensenrechtenschendingen’ niet volledig in juridische termen worden begrepen. In zoverre
juridische taal, in tegenstelling tot politieke taal, geen verwijzing toestaat naar terreur, zijn
recht en politiek onderscheiden. Maar als dit juist is, dat wil zeggen als recht en politiek inder-
daad van elkaar kunnen worden onderscheiden, dan is het juridische politiek in zoverre het
de uitkomst is van één (omstreden) versie van het verleden. Om deze redenen (en met deze
kanttekeningen) zal ik blijven veronderstellen dat het juridische en het politieke van elkaar te
onderscheiden zijn.

10 DS (= Decreto Supremo, Uitvoerend Decreet) 355 (Ministerie van Justitie), 25 april 1990, Nº4; Cf.
Rapport Commissie Rettig, p. vii.

11 DS 355, NNº 5-6.
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Het ‘zwaarwegende collectieve begrip’ dat de Commissie tot stand moest
brengen, zou op den duur dankzij rechtspraak ook zijn ontstaan, maar de
Commissie had het voordeel van een snellere werkwijze. We kunnen
daarom concluderen dat de Commissie en de rechterlijke macht als func-
tioneel equivalent werden beschouwd.
De gedachte dat beide strategieën hetzelfde doel dienen, verklaart waar-
om zij gedurende de afgelopen vijftien jaar steeds weer opdoken in het
politieke debat. Ofschoon dit niet de plaats is voor een gedetailleerd over-
zicht van de ontwikkeling die de overgangsproblematiek in de Chileense
politiek heeft doorgemaakt, zijn de twee reeds genoemde benaderingen
eenvoudig te onderscheiden. Enerzijds is daar de juridische benadering,
die er in 1990 weinig veelbelovend uitzag: de meeste zaken vielen onder
militaire jurisdictie en een meerderheid van de Hoge Raad was voorstan-
der van generale toepassing van DL 2191 (de amnestiewet) om zo alle
openstaande dossiers af te kunnen sluiten. In maart 1991 stuurde Aylwin
(naast President ook gerenommeerd hoogleraar bestuursrecht) een brief
aan de Hoge Raad, waarin hij zijn standpunt uiteenzette dat DL 2191 geen
obstakel zou hoeven zijn voor gerechtelijk onderzoek naar ten laste geleg-
de feiten. Dit (tamelijk ongebruikelijke) presidentiële schrijven trof doel
en wist de Hoge Raad te overtuigen van, wat sindsdien is gaan heten, de
‘Aylwin doctrine’. Vele dagvaardingen en zelfs veroordelingen van mili-
tair personeel waren het gevolg, van eenvoudige soldaten tot voormalige
generaals.
De politieke benadering is veel omstredener gebleken. De (later stilletjes
ingetrokken) verkiezingsbelofte van de regeringscoalitie12 om het
amnestie decreet te herroepen dan wel ongeldig te verklaren en de voort-
durende initiatieven om tot een gemeenschappelijk standpunt te komen
dat de overgangsperiode af zou moeten sluiten,13 zijn slechts enkele van
de vele mislukte pogingen om tot politieke besluitvorming over de over-
gangsproblematiek te komen. Algemeen bestaat de indruk dat de enige
haalbare politieke beslissing neerkomt op het op zijn beloop laten van de
overgangsproblematiek, hetgeen niets anders kan betekenen dan dat een
eventuele oplossing uit de casuïstiek van de rechtspraak voort zou moe-
ten komen.
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12 De Concertación de Partidos por la Democracia is de politieke alliantie van links en centrum-
linkse partijen die Pinochet in 1988 versloeg, en die sinds 1989 de regering uitmaakt.

13 Toen ik deze woorden schreef, berichtten de Chileense kranten over privé-onderhandelingen
geleid door de Minister van Defensie, zelf de dochter van een (antistaatsgreep) Generaal van
de Luchtmacht die na 11 september werd vermoord, om de dertigste verjaardag van de staats-
greep te herdenken met een gezamenlijke bijeenkomst in september (bij te wonen door zowel
militairen als familie van de slachtoffers van politieke terreur). 11 September 2003 ligt
inmiddels achter ons en een dergelijke gezamenlijke herdenking heeft niet plaatsgevonden,
deels dankzij verzet van mensenrechtenactivisten.
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Het is intrigerend (of wellicht slechts een bevestiging van hun reeds
geconstateerde gelijkstelling) dat de politieke en de juridische strategieën
in elkaars termen worden begrepen. Het juridische wordt politiek geïn-
terpreteerd, in de zin dat het voor het gerecht dagen van individuele ver-
dachten niet zozeer belangrijk wordt geacht vanwege de betekenis die dit
kan hebben voor de vaststelling van feiten, maar als een bijdrage aan de
algemene oordeelsvorming over de dictatuur en diens staat van dienst
met betrekking tot mensenrechten. Tegelijkertijd worden politieke initia-
tieven juridisch geïnterpreteerd en niet beoordeeld op hun relevantie
voor de vorming van een collectief begrip, maar op hun mogelijke effect
op individuele gevallen die al onder de rechter liggen, of waarvan gehoopt
(of gevreesd) wordt dat zij ooit aan een rechterlijk oordeel onderworpen
zullen worden.
Hiermee is niet bedoeld te ontkennen dat beide strategieën in belangrijke
mate van elkaar verschillen. Het betekent echter wel dat de evaluatie van
het succes of falen van een strategie afhangt van het gekozen standpunt.
Strafrechtelijke vervolging wordt eenvoudiger naarmate individuele ver-
antwoordelijkheden scherper kunnen worden vastgesteld, maar hierdoor
wordt de politieke betekenis van terreur aan het zicht onttrokken. Daar
staat tegenover dat individuele strafrechtelijke vervolging een zweem
van willekeur krijgt wanneer duidelijker wordt dat terreur in de eerste
plaats als het breekpunt van een politieke gemeenschap moet worden
gezien. Zolang beide standpunten niet helder worden onderscheiden, lig-
gen misverstanden voortdurend op de loer: enerzijds verworden rechtsza-
ken tot showprocessen die de politieke betekenis van terreur onder de
aandacht moeten brengen; en anderzijds wordt ieder politiek initiatief,
bedoeld om uitdrukking te geven aan de politieke dimensie van terreur,
beoordeeld op zijn mogelijke implicaties voor toekomstige juridische pro-
cedures (uit vrees voor zogenoemde ‘punto final’ wetgeving).

De tijd van het recht

Hoe kan President Aylwins ‘nooit meer’-belofte worden nagekomen? Deze
vraag is niet eenvoudig te beantwoorden omdat ‘mensenrechtenschendin-
gen’ alleen plaatsvinden onder uitzonderlijke omstandigheden. De staats-
greep van 1973 stelde het geldende rechtssysteem buiten werking en maak-
te het onderscheid tussen legaal en illegaal irrelevant. Dit sluit natuurlijk
niet uit dat, na herstel van de normale situatie, de voorafgaande uitzonder-
lijke gebeurtenissen met terugwerkende kracht als legaal of illegaal wor-
den gekwalificeerd (zoals vele Chileense gerechtelijke instanties sinds 1990
met wisselend succes hebben geprobeerd). Het maakt echter wel duidelijk
dat het recht geen enkele waarborg kan bieden ter voorkoming van schen-
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dingen van de mensenrechten in uitzonderingssituaties, nu immers de uit-
zonderingssituatie het rechtssysteem in haar geheel buiten werking stelt.14

Het staat inmiddels niet meer ter discussie dat de Chileense bevolking
gedurende de dictatuur geen rechtsbescherming genoot. Dit wordt over het
algemeen echter niet gezien als bewijs voor de beperkte reikwijdte van het
recht (namelijk, dat het recht irrelevant is in uitzonderingssituaties), maar
als het gevolg van rechterlijke nalatigheid. Dit zou dan komen doordat de
rechterlijke macht in belangrijke mate met het militaire regime sympati-
seerde en niets moest hebben van President Allendes politieke agenda. We
zijn hier op een cruciaal punt aangeland, en moeten daarom uiterst zorg-
vuldig te werk gaan. President Aylwin geeft een sprekend voorbeeld van
rechterlijke nalatigheid tijdens de terreur. Als leider van de Christen-
Democratische Partij (en zoon van een voormalige President van de Hoge
Raad) benaderde hij in 1975 Rafael Retamal, toenmalig lid van de Hoge Raad,
met informatie over ‘mensenrechtenschendingen’, en sprak zijn ongenoe-
gen uit over de passieve houding van rechters in het algemeen en de Hoge
Raad in het bijzonder. Retamal repliceerde als volgt: Hoor eens Patricio, de
extremisten wilden ons allemaal afmaken. Laat de militairen nu maar het
vuile werk opknappen; de tijd van het recht komt later wel.15

Volgens Aylwin is deze gebeurtenis exemplarisch voor het ‘gebrek aan
morele moed’ binnen de rechterlijke macht.16 Gedeeltelijk heeft hij gelijk:
rechters (en in het bijzonder de leden van de Hoge Raad) toonden zich
bereid tot collaboratie, en de jaarlijkse inaugurele redes van de opeenvol-
gende Presidenten van de Hoge Raad zullen de Chileense geschiedenis
ingaan als groteske voorbeelden van lijdzaamheid in het aangezicht van
het onuitspreekbare. Maar het zou onjuist zijn het daarbij te laten.
Ofschoon de rechters (en vooral de Hoge Raad) bereid waren de andere
kant op te kijken, zou een meer assertieve houding ter bescherming van
de mensenrechten zeker tot interventie per decreet hebben geleid (zo
heeft Pinochet de Grondwet van 1980 ook per decreet laten goedkeuren).
De dictatuur had het presidentiële paleis La Moneda al gebombardeerd,
het Parlement naar huis gestuurd en politieke leiders en activisten gear-
resteerd, gemarteld en vermoord. Bij de rechters aangekomen, bleek inter-
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14 Cf. Schmitt, C., Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, Cambridge,
MA, MIT Press (1985), H. 1.

15 Aylwin, P., El Reencuentro de los Demócratas, Santiago, Andrés Bello (1992), p. 59.
16 Id., p. 124. Hij gebruikte deze karakterisering (gebrek aan morele moed) in maart 1990, in een

toespraak tot de Jaarlijkse Vergadering van de Asociación Nacional de Magistrados (Nationale
Vereniging van Rechters). Hij gaf daarin echter een onjuiste diagnose van het probleem, zoals
ook de Rettig Commissie later zou doen (cf. infra, tekst bij voetnoot 24): ‘het land is van mening
dat rechters hun taak hebben beperkt tot het enkele toepassen van de wetten’; zie Correa Sutil,
Cenicienta se queda en la fiesta: el poder judicial en la década de los 90, in: I. Drake en P. Jaksic
(eds.), El Modelo Chileno, Santiago, LOM (1999), p. 299.
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ventie niet nodig te zijn, omdat de rechterlijke macht (en in het bijzonder
de Hoge Raad) al te bereid bleek een oogje dicht te knijpen. Het onge-
stoord functioneren van de rechterlijke macht werd door de dictatuur
aangevoerd als argument dat zelfs gedurende de eerste periode van de
dictatuur de rechtsstaat steeds werd gerespecteerd. Toegegeven, het zou
tot (enig) gezichtsverlies hebben geleid indien het regime de rechterlijke
macht tot de orde had moeten roepen, maar met een beetje gezichtsver-
lies kan een dictatuur, zeker onder de gegeven omstandigheden, best
leven. Het is onbeschrijflijk naïef om het tegendeel te geloven.17

Ook het Rapport Commissie Rettig (van grote invloed in dit opzicht) maakt
de rechters verwijten om hun houding: ‘De houding van de rechterlijke
macht gedurende het militaire regime leidde in belangrijke en ongewen-
ste mate tot toename van systematische mensenrechtenschendingen.’18

Deze houding bleek onder andere uit het toestaan van illegale arrestaties
(vanwege het ontbreken van een arrestatiebevel of opsluiting op daar-
voor niet bestemde locaties)19 en ongereguleerde eenzame opsluiting tij-
dens gevangenschap,20 het kritiekloos aanvaarden van de officiële versie,
hoe onwaarschijnlijk ook, omtrent het lot van gevangenen in antwoord
op habeas corpus procedures,21 en de weigering om gebruik te maken van
toezichthoudende bevoegdheden over het militaire justitiële apparaat in
oorlogstijd.22

De Commissie heeft de rechterlijke macht echter nog een verwijt te
maken. De Hoge Raad zou de wet ‘overdreven formalistisch hebben geïn-
terpreteerd’.23 Kennelijk ontging het de Commissie dat deze kritiek zich
niet met de vorige laat verenigen: een rechter kan slechts illegale arresta-
ties toestaan indien hij niet al te formalistisch bezig is, namelijk omdat
hij meent dat een inhoudelijk argument voor arrestatie zwaarder weegt
dan het vormvereiste van een arrestatiebestel.24 De Commissie verweet
de Hoge Raad dus buitenrechtelijke beslissingen en formalisme, twee
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17 Correa Sutil, op. cit. n15, p. 287-9, citeert Roberto Dávila die in 1998, toen President van de Hoge
Raad, de volgende woorden sprak ter verdediging van de Hoge Raad tijdens de dictatuur: ‘als
de Hoge Raad strenger of assertiever had opgetreden zou het militaire regime zeker hebben
ingegrepen’. Dit is overigens geen excuus voor het geconstateerde gebrek aan morele moed.

18 Rapport Commissie Rettig, p. 97.
19 Id., p. 99-100.
20 Id., p. 100-101.
21 Id., p. 102-103.
22 Id., p. 104.
23 Ibid.
24 Rechter Retamal’s antwoord aan Aylwin (supra tekst bij voetnoot 15) typeert niet bepaald de

formalistische rechter, integendeel: het is het antwoord van een rechter die meent dat een
bepaalde politieke agenda of inhoudelijk argument (ze wilden ons allemaal afmaken) vol-
doende is om aan de vormvereisten die de wet stelt (zoals de eis van een arrestatiebevel) voor-
bij te gaan.
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elkaar uitsluitende beschuldigingen omdat de juistheid van de één de
onjuistheid van de ander impliceert (en niets is minder formalistisch dan
selectief formalisme). De Hoge Raad wees deze kritiek uiteraard van de
hand, met de heilige verontwaardiging van iemand die om zijn mooiste
deugden wordt aangevallen:

‘De stelling dat de rechters zich te strikt aan de wet zouden hebben
gehouden, moet categorisch van de hand worden gewezen. Rechters
moeten de wet toepassen, geen nieuwe wetten creëren, en zijn gebon-
den aan artikel 19 van het Burgerlijk Wetboek. Deze houdt in dat rech-
ters geen enkele bevoegdheid hebben de wet anders dan letterlijk te
interpreteren indien de tekst van de wet duidelijk is, om zo de bedoe-
ling van de wetgever te verzekeren. Iedere andere houding druist in
tegen de essentie van hun taak, welke daarin bestaat slechts verleng-
stuk te zijn van de wet. Rechters moeten de wet op de meest nauwge-
zette wijze naleven; de wet is voor hen geschreven rede, neerslag van
de ontwikkeling van de natie op een bepaald moment in haar geschie-
denis; zij moeten zich aan de wet onderwerpen en de zaken die hen
worden voorgelegd op grond van de wet, en de wet alleen, beslissen.’25

Afgezien van militaire hoogwaardigheidsbekleders en een enkele verstok-
te rechtse fanaticus was niemand bereid de verdediging van de Hoge Raad
te accepteren. Naar mijn mening heeft deze gedachtewisseling er vooral
toe geleid dat juristen hun zelfbeeld bijstelden en de formalistische rechter
gingen beschouwen als hét voorbeeld van de nalatige rechter.

Juridische deformalisering

Op zeker moment gedurende de overgangsperiode werd duidelijk, of op
zijn minst waarschijnlijk, dat de politiek niet in staat was de overgangs-
problematiek ter hand te nemen en dat men slechts kon hopen op straf-
rechtelijke vervolging van individuele gevallen. Tegelijkertijd was een
sterke antiformalistische beweging ontstaan die resulteerde in een nieuw
zelfbeeld onder juristen. Beide ontwikkelingen werkten de gedachte in de
hand dat de ‘nooit meer’-belofte van President Aylwin gestand gedaan
zou moeten worden door mensenrechten een belangrijker plaats toe te
kennen binnen het rechtssysteem. Enerzijds moest dit gebeuren door ‘en
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25 Corte Suprema, Respuesta de la Corte Suprema al Informe de la Comisión Nacional de Verdad
y Reconciliación, in: 42 Estudios Públicos (1991) 237-250, p. 242-243. Conform art. 19 van het
Chileense Burgerlijk Wetboek, gebaseerd op het oorspronkelijke art. 13 (nu art. 9) van het
Burgerlijk Wetboek van Louisiana: ‘When the sense of a law is clear, the letter of it is not to be
disregarded, under the pretext of pursuing its spirit’.
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la medida de lo posible’ (voorzover mogelijk, in de beroemde woorden van
President Aylwin) ‘mensenrechtenschendingen’ te vervolgen. Dit bood de
rechterlijke macht een gouden kans om het besmette verleden achter zich
te laten en zich de rol van mensenrechtenverdedigers aan te meten.
Verwacht werd dat rechtszaken zouden resulteren in een collectieve
bevestiging van de waarde van mensenrechten, zoals Carlos Nino scherp
heeft opgemerkt:

‘Rechtszaken stimuleren het publieke debat op unieke wijze. Publiek
debat gaat recht in tegen autoritaire neigingen, welke immer leiden
tot verzwakking van het democratische systeem en massale mensen-
rechtenschendingen […]. De waarheid die in de rechtszaal aan het licht
komt, verrijkt de publieke discussie en genereert collectief bewustzijn
en een proces van zelfonderzoek.’26

Hierin ligt de politieke waarde van rechtszaken.27 Desondanks heeft hun
toename in Chili niet geleid tot een proces van zelfonderzoek. De men-
senrechtenprocessen lijken de bereidheid om aan Nino’s publieke debat
deel te nemen, te hebben overleefd. Chilenen zijn op dit moment getuige
van een toenemend aantal procedures met de daarbij behorende ‘parade’,
zoals het leger dat noemt, van militaire officieren die voor de rechter hun
opwachting moeten doen. Bovendien worden in de loop van de procedure
steeds nieuwe dagvaardingen uitgereikt (met uitzondering van enkele
zeer symbolische gevallen zijn nog geen veroordelingen uitgesproken).
Dit heeft geleid tot een vaste routine: de meeste zaken worden in stilte
voorbereid tot de rechter besluit (a) een militaire officier te dagvaarden of
(b) de amnestiewet DL 2191 toe te passen. Dit trekt dan een dag of twee de
politieke aandacht. Als de zaak gevoelig ligt (bijvoorbeeld vanwege de
slachtoffers of de betrokken militairen) figureert de kwestie hoger op de
politieke agenda en bericht de pers over ‘politieke initiatieven’ om de
‘mensenrechtenkwestie’ eens en voor altijd tot een einde te brengen; deze
zijn echter geen lang leven beschoren, waarna de rust terugkeert, tot een
nieuwe zaak de krantenkoppen haalt en het ritueel zich herhaalt.
Eenmaal aanbeland op dit punt, moeten we geen overhaaste conclusies
trekken. Uiteraard is er dankzij de rechtszaken een officieel register van
‘mensenrechtenschendingen’ ter beschikking gekomen van het publiek.
Niemand durft heden ten dage nog te ontkennen (zoals vroeger gebruike-
lijk was) dat dergelijke feiten hebben plaatsgevonden, of te beweren dat
de vermiste personen op kosten van de Zweedse verzorgingsstaat van
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26 Nino, C., Radical Evil on Trial, New Haven, Ct, Yale University Press (1996), p. 147.
27 De locus classicus van dit argument is Shklar, J., Legalism, Cambridge, Mass., Harvard

University Press (1986) (oorspronkelijke uitgave 1964).
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hun vakantie in Zweden genieten. Met andere woorden, er is wel degelijk
publiek debat over ‘mensenrechtenschendingen’ gevoerd. Maar Nino’s
vorm van debat impliceert een poging tot zelfonderzoek waardoor de
nooit volledig vervulde belofte dat zoiets ‘nooit meer’ zal gebeuren een
constitutieve dimensie verkrijgt. Het debat dat door de rechtszaken in
gang is gezet, lijkt meer op de periodieke uitbarstingen van solidariteit
ten tijde van natuurrampen zoals overstromingen en aardbevingen. De
discussie gaat niet over de vraag of de gebeurtenissen uit het verleden, en
het feit dat ze plaats konden vinden, ons zelfbegrip als een collectief ‘wij’
hebben veranderd, maar over de vraag hoe we de gevolgen van ‘mensen-
rechtenschendingen’ (of overstromingen of aardbevingen) voor het leven
van de slachtoffers zoveel mogelijk kunnen beperken.
Een tweede manier om het belang van mensenrechten binnen het rechts-
systeem te vergroten heeft geen betrekking op het recente verleden, maar
op hoe nu, onder normale politieke omstandigheden, mensenrechten
beschermd zouden moeten worden. De gedachte is dat rechters niet lan-
ger verlengstuk van de wet zouden moeten zijn, maar verlengstuk van de
mensenrechten. De voormalige expliciete definitie (en zelfdefinitie, zoals
blijkt uit de geciteerde verklaring van de Hoge Raad) van de taak van
rechters, namelijk de wet toe te passen op specifieke gevallen zonder de
inhoud van de wet te beoordelen, wordt nu beschouwd als een bijzonder
kwalijke vorm van plichtsverzuim: rechters moeten niet meer (slechts) de
wet toepassen, maar de mensenrechten beschermen.
Deze dramatische breuk met één van de meer opmerkelijke aspecten van
de Chileense juridische traditie tot 1970 is bevorderd door institutionele
hervormingen, uitgevoerd door de regering Pinochet. Tot 1978 bestond er
geen algemene juridische procedure voor vermeende inbreuken op
grondrechten,28 vanwege het van oudsher zwaarwegende principe van de
machtenscheiding en de erkenning dat aan de wetgever het laatste woord
toekomt in politieke kwesties.
Bij Grondwettelijk Decreet van 1978 (samen met andere Grondwettelijke
Decreten de basis van Pinochets Constitutie van 1980) werd een dergelijke
procedure (Recurso de Protección genaamd) in het leven geroepen,
waardoor Chileense rechters voor het eerst jurisdictie kregen over
kwesties betreffende grondrechten.29 Gedurende de jaren tachtig werden
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28 Wel bestonden er procedures voor de bescherming van specifieke grondrechten, zoals bijvoor-
beeld habeas corpus (art. 16 1295 Grondwet) ter bescherming van de individuele vrijheid.

29 DL 1552, art. 2. Dit werd later als art. 20 geïncorporeerd in de Grondwet van 1980. Het moge
tegenstrijdig lijken dat een dergelijke procedure door het Pinochet regime werd gecreëerd, in
een tijd waarin grove ‘mensenrechtenschendingen’ aan de orde van de dag waren. Maar dit
ondersteunt juist de stelling die ik in het laatste deel van dit artikel verdedig, ten aanzien van
twee concepten van mensenrechten.
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deze zaken, zoals te verwachten viel, vooral in het voordeel van de politie-
ke autoriteiten beslist. Vanaf 1990 echter zijn rechters steeds meer bereid
gebleken het laatste woord te nemen in kwesties die vroeger als politiek
werden beschouwd, en dus als onderworpen aan besluitvorming door
politieke (representatieve) organen.
Deze toegenomen rechterlijke bereidheid om bij toepassing van de wet
verder te kijken dan de tekst van de wet is gedeeltelijk terug te voeren op
de algemene acceptatie van het Rapport Commissie Rettig en diens kri-
tiek op het rechterlijk optreden in zake van ‘mensenrechtenschendin-
gen’.30 Zo bevonden de rechters zich in het begin van de jaren negentig in
de situatie dat enerzijds beroep werd gedaan op hun ruime bevoegdheid
grondrechten te beschermen (art. 20 Chileense Grondwet draagt rechters
op ‘die maatregelen te nemen welke noodzakelijk zijn voor herstel van de
rechtsstaat’), terwijl zij anderzijds als organisatie werden aangevallen
vanwege falende rechtsbescherming tijdens de dictatuur. Aangezien
juristen, academici en rechters het eens waren over de voornaamste oor-
zaak van dat falen (te weten, overdreven formalistische wetsinterpreta-
tie), lag de oplossing voor de hand: rechters moesten hun taak als diena-
ren van de wet afzweren en, althans in procedures over grondrechten, de
wet extensief interpreteren op basis van artikel 19 van de Grondwet (het
functionele equivalent van een Bill of Rights). Zoals Tom Campbell echter
heeft gewaarschuwd: ‘Once this sort of textually relaxed and morally pur-
posive approach is adopted with respect to human rights it will not be
easily confined to the interpretation of those rights themselves, so that
there will be a major impact on legal interpretation in general.’31

Het Chileense rechtssysteem is hiervan een goed voorbeeld. Het Chileense
recht wordt in hoog tempo gedeformaliseerd, zoals blijkt uit het feit dat
tekstuele interpretatie het steeds vaker moet afleggen tegen inhoudelijke,
teleologische, argumenten.32 Ofschoon dit door menigeen als een positieve
ontwikkeling wordt verwelkomd, heeft het twee ernstige gevolgen:
(1) Allereerst dreigt wettelijke argumentatie zo te verworden tot morele
argumentatie, hetgeen ernstig afbreuk doet aan de gezaghebbendheid
van het recht in moreel heterogene samenlevingen. Zoals Max Weber
reeds opmerkte met betrekking tot het befaamde artikel 1 van het
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30 Gedeeltelijk, omdat andere rechterlijke instanties een zelfde weg zijn ingeslagen: in eerste
instantie stellen zij zich conservatief en terughoudend op, om vervolgens meer assertief op te
treden. Voor het specifieke geval van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, zie Janis,
Kay en Bradley, European Human Rights Law, Oxford, Clarendon Press (1958), p. 71.

31 Campbell, T., Incorporation through interpretation, in: Campbell, Ewin en Tompkins (eds.),
Sceptical Essays on Human Rights, Oxford, Oxford University Press (2001), p. 87.

32 Dit wordt uitgebreider besproken in de Spaanse versie van dit artikel: cf. Atria, F., La hora del
derecho. Los ‘derechos humanos’ entre el derecho y la política, in: 91 Estudios Públicos (2003),
p. 45-90.
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Zwitserse Burgerlijk Wetboek (inhoudende dat, in geval de wet zwijgt, de
rechter moet beslissen op grond van die regel welke hij, ware hij wetge-
ver, zou hebben afgekondigd):

‘Dit artikel, wiens praktisch belang overigens niet moet worden over-
schat, is formeel in overeenstemming met het kantiaanse imperatief.
Een rechtssysteem dat zich daadwerkelijk zou bedienen van dergelijke
idealen zou, gezien de onvermijdelijkheid van waardeconflicten, met
grote regelmaat abstracte regels opzij moeten schuiven en, in conflict-
situaties, concrete afwegingen toe moeten staan, met andere woor-
den, niet slechts informele maar irrationele rechtsvinding.’33

(2) Een tweede gevolg is dat steeds meer politieke conflicten aan de rech-
ter zullen worden voorgelegd (zoals reeds is gebeurd), waardoor rechters
gedwongen worden rechten tegen elkaar af te wegen in complexe situa-
ties. Dit leidt enerzijds tot trivialisering van ‘mensenrechtenschendin-
gen’, waarover meer in het laatste deel van dit artikel; maar is bovendien
niet bevorderlijk voor de vermindering van ‘autoritaire neigingen, welke
immer leiden tot verzwakking van het democratische systeem en massa-
le mensenrechtenschendingen’ (Nino); of, in de woorden van de
Commissie Rettig, ‘het gebrek aan een cultuur van respect voor de men-
senrechten’.34 Democratische politiek wordt in deze optiek immers niet
beschouwd als de beste waarborg tegen mensenrechtenschendingen,
maar als de voornaamste bedreiging.
Welbeschouwd is juridische deformalisering onverenigbaar met het ide-
aal van de rechtsstaat (heerschappij van het recht, niet van mensen). Dit is
overigens niet bedoeld als de zoveelste variant op het ‘conventional con-
cern of the absence of democratic accountability posed by judicial law-
making’.35 Aan de orde is namelijk niet (of niet alleen) wie beslist, maar
ook wat voor soort beslissing genomen moet worden.
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33 Weber, M., Economy and Society, Berkeley, University of California Press (1978) (oorspronke-
lijke uitgave 1964), p. 886-887.

34 Rapport Commissie Rettig, p. 158. Onderwerp van voortdurende discussie onder academici en
politici in Chili (en in het algemeen in Latijns-Amerika) is de noodzaak om rechten te bescher-
men tegen democratische besluitvorming. Maar Nino heeft natuurlijk gelijk wanneer hij
autoritaire neigingen en gebrek aan democratisch besef aanwijst als enkele van de belang-
rijkste culturele oorzaken van ‘mensenrechtenschendingen’. Het is ironisch te noemen dat,
juist in landen met een zwak of slechts formeel democratisch bewind, juristen en intellectue-
len zich zo inzetten voor het introduceren van waarborgen tegen besluitvorming door de
meerderheid. Max Weber heeft een meer cynische verklaring: ‘het lijkt beneden de waardig-
heid te zijn van de moderne jurist om slechts wetten en contracten te mogen interpreteren, als
ware hij een fruitmachine waar de feiten (plus honorarium) worden ingegooid.’ (Weber, op.
cit. n32, p. 886.)

35 Teitel, R., Transitional Justice, New York, Oxford University Press (2000), p. 24.
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Constitutionele bills of rights kunnen het beste worden begrepen als wils-
uitingen omtrent onze politieke identiteit (toen de Noord-Amerikanen
verklaarden: ‘We hold these truths to be self-evident’, identificeerden zij
zichzelf tegelijkertijd als een politiek orgaan: ‘We hold these truths to be
self-evident’ betekent ook: ‘we are those who hold these truths to be self-
evident’). Hoe de onderliggende waarden van een politieke gemeenschap
te interpreteren, is geen juridische beslissing vergelijkbaar met de beslis-
sing omtrent de geldigheid van een contract. Er is geen reden om aan te
nemen dat juristen, getraind in de ‘artificial reason and judgment of law’
(in de beroemde woorden van Coke) epistemologisch beter toegerust zou-
den zijn om dergelijke vraagstukken te beoordelen; het is aan burgers,
niet juristen, over hun politieke identiteit te beslissen. Vergelijk hiermee
de vraag of een bepaald contract nietig is wegens dwaling: juristen heb-
ben immers wel een epistemologische voorsprong om te beoordelen of
dwaling van één van de contractspartijen wettelijk voldoende is om tot
nietigverklaring van het contract over te gaan.

Twee concepties van mensenrechten

Ik zal nu ingaan op de verschillen tussen de twee strategieën welke ik in
het begin heb geformuleerd, dat wil zeggen de juridische (gericht op de
vervolging van zoveel mogelijk daders) en de politieke (bestaande uit een
waarheids- en verzoeningscommissie gekoppeld aan een zekere mate van
bereidheid om, zoals de Uruguyanen zeggen, het recht op bestraffing van
de staat jegens daders op te geven). In de Latijns-Amerikaanse discussie
wordt als vanzelfsprekend aangenomen dat de juridische strategie de
voorkeur verdient, tenzij de omstandigheden dit niet toestaan, in welk
geval een politieke strategie slechts als second-best in overweging kan
worden genomen. Kenmerkend voor deze gedachte is bijvoorbeeld Carlos
Nino:

‘Een waarheidscommissie in plaats van het strafrechtelijke systeem
heeft niet de eerste voorkeur, omdat het publieke waarheidsonder-
zoek veel exacter en dramatischer is wanneer dit plaats vindt in de
rechtszaal, waarbij de verdachte zijn eigen bijdrage levert aan de ont-
wikkeling van de geschiedenis.’36

Wat de zogenoemde ‘mensenrechtenschendingen’ zo buitengewoon gru-
welijk maakt, kan in een rechtszaak echter niet aan de orde komen. Dit is
namelijk niet het feit dat zoveel mensen zijn overleden (iedere twee jaar
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36 Nino, op. cit. n25, p. 146.
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overlijden er in Chili meer mensen in het verkeer), maar het feit dat zij zijn
vermoord of gemarteld als gevolg van regeringsbeleid gericht op politieke
onderdrukking en eliminatie. Juist omdat strafrechtelijke vervolgingen
zich beperken tot het vaststellen van individuele verantwoordelijkheden
negeren zij het feit dat individueel daderschap niet de kern van het pro-
bleem vormt.37 Dit is precies wat er in Chili is gebeurd. Belangrijke leden
van de inlichtingendienst zijn veroordeeld (onder hen niemand minder
dan Generaal Manuel Contreras, hoofd van de DINA38 gedurende de jaren
van ergste terreur), maar het effect van deze veroordeling op het publieke
debat is beperkt gebleven doordat Manuel Contreras, en niet de DINA
werd veroordeeld. De DINA zelf kan niet aan strafrechtelijke vervolging
worden onderworpen, maar alleen door (een instantie als) een waarheids-
en verzoeningscommissie worden veroordeeld. Dit laat zien dat een poli-
tieke strategie die zich bedient van een dergelijke commissie geen twee-
derangs optie is wanneer het gaat om de veroordeling van door de staat
georganiseerde terreur, in plaats van de veroordeling van individuele
gevallen.
De voorkeur voor het strafrecht komt voort uit de gedachte dat President
Aylwins belofte met behulp van het normale juridische apparaat gestand
zou kunnen worden gedaan: de oplossing voor het overgangsprobleem
zou niet vanuit de politiek kunnen komen, maar juist de depolitisering
(en dus juridisering) van de kwestie vereisen. Dit brengt ons terug op het
eerder genoemde etiketteringsprobleem.39 De term die het meest wordt
gebruikt is ‘mensenrechtenschendingen’. In zekere zin is dit echter een
veel te zwak begrip. Als voorbeeld een citaat uit het Rapport Commissie
Rettig, over een groep van 14 personen die in oktober 1973 werd gear-
resteerd:

‘De Commissie is ervan overtuigd dat de dood van deze 14 personen,
eerder genoemd, is veroorzaakt door illegaal opererende vertegen-
woordigers van de staat. Dit betekent een schending van hun mensen-
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37 Otto Kirchheimer heeft dit goed opgemerkt: ‘There is an intrinsic contradiction between judi-
cial means and the political goal. Political action is directed toward changing or confirming
power relations; the apparatus of justice serves to resolve limited conflicts between the indi-
viduals and the community, or between individuals, according to preordained community
rules’. Kirchheimer, O., Politics and Justice, in: Kirchheimer, Politics, Law and Social Change,
New York, NY, Columbia University Press (1969) 408-427, p. 409. Ik meen dat Aylwin’s ‘nooit
meer’-belofte alleen kan worden nagekomen door de politieke gemeenschap opnieuw te def-
iniëren, en niet door terreur te begrijpen als de optelsom van individuele wandaden (deze
positie wordt verder uitgewerkt in Atria, op. cit. n5.

38 DINA (Dirección de Inteligencia Nacional): Nationale Inlichtingen Dienst.
39 Cf. supra, n2.
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rechten, in het bijzonder het recht op fysieke integriteit, recht op een
eerlijke procedure en recht op leven.’40

Het rapport gaat in op de martelingen welke één van hen, Eugenio Ruiz-
Tagle, heeft ondergaan. Diens moeder, die het lichaam kort had mogen
zien, verklaarde aan de Commissie als volgt:

‘Hij had nog maar één oog, zijn neus was afgerukt en één van zijn oren
leek aan de onderkant losgesneden; in zijn nek en op zijn gezicht zaten
diepe brandwonden, alsof ze met een soldeerijzer waren toegebracht;
zijn mond was opgezwollen, er waren afdrukken van sigarettenpeu-
ken; gezien de positie van zijn hoofd was zijn nek gebroken, vol snij-
wonden en blauwe plekken.’41

De kwalificering van deze feiten als een ‘schending van het mensenrecht
op fysieke integriteit’ kan in de verste verte geen recht doen aan het lijden
van Eugenio Ruiz-Tagle en de ernst van het gebeuren. Dit roept de volgen-
de uitspraak van Simone Weil in herinnering:

‘Als je tegen iemand die oren heeft om te horen, zegt: “Je doet mij
onrecht aan”, dan raak je wellicht aan de bron van zorg en liefde en
doet haar ontspringen. Maar zo is het niet met woorden als “Ik heb
recht op…” of “Jij hebt niet het recht om…”. Deze wakkeren een sluime-
rende oorlog aan en roepen twistzieke geesten op. Zodra het begrip
“rechten” centraal komt te staan in een sociaal conflict, verdwijnt de
wederzijdse neiging tot onbaatzuchtig handelen. Door vrijwel geheel
op het begrip “rechten” te vertrouwen, verliest men het werkelijke
probleem uit het oog. Wanneer iemand een boer probeert te dwingen
zijn eieren onder de prijs te verkopen, kan de boer zeggen: “Ik heb
recht op een betere prijs”. Maar wanneer een jong meisje wordt
gedwongen in een bordeel te werken, zal zij niet over haar rechten
beginnen. Het begrip is dan volstrekt ontoereikend voor de situatie
waarin zij verkeert. Door hier toch, net als in het eerste voorbeeld, over
“rechten” te spreken, wordt het sociale onrecht waaronder zij te leiden
heeft gelijkgesteld met de situatie van de boer. Dankzij dit woord ver-
andert een hartenkreet in een schril gekakel van eis en tegeneis, even
onzuiver als ondoelmatig.’42
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40 Rapport Commissie Rettig, p. 266.
41 Id., p. 117.
42 Weil, S., On Human personality, in: MacLellan, D., Simone Weil: Utopian Pessimist, Londen,

MacMillan (1950), p. 280.
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Dit is naar mijn mening een buitengewoon scherpe beschrijving van het
probleem dat ontstaat zodra het juridische begrip ‘mensenrechten’ op ter-
reurdaden wordt toegepast. Het eerste punt ligt voor de hand. Door in
deze context over ‘mensenrechtenschendingen’ te spreken, dreigt men
het werkelijke probleem uit het oog te verliezen: deze beschrijving onder-
scheidt immers niet tussen iemand die op gruwelijke wijze is gemarteld
en iemand die onder dwang een ongewenste commerciële transactie is
aangegaan.
Het is natuurlijk waar dat het recht op fysieke integriteit wordt geschon-
den wanneer iemands neus wordt afgerukt, maar er is ook nog iets veel
ernstigers aan de hand dan een inbreuk op een recht. Door zowel de lij-
densweg van Eugenio Ruiz-Tagle als het dilemma van de eierboer onder
het kopje ‘inbreuk op een recht’ te plaatsen, worden beide gevallen aan
elkaar gelijkgesteld: kennelijk vinden we hun overeenkomsten belangrij-
ker dan hun verschillen. Uiteraard kunnen we proberen hun onderschei-
den ernst scherper te doen uitkomen door in het geval van Ruiz-Tagle over
een inbreuk op een ‘mensenrecht’ te spreken welke een bijzonder respect
verdient. Het zal echter niet eenvoudig blijken te zijn de druk te weer-
staan deze speciale status aan een steeds ruimere groep van rechten toe
te kennen.
Een rechtssysteem kan op verschillende manieren reageren op de claim
dat inbreuk is gemaakt op een recht. Dergelijke claims zijn aan de orde
van de dag. De juridische beslissing of een vermeende inbreuk ook daad-
werkelijk heeft plaatsgevonden, zal vaak omstreden zijn, aangezien de
inhoud van rechten nu eenmaal omstreden is. Rechten krijgen hun bete-
kenis in het licht van een bepaalde conceptie van de goede samenleving,
en moeten daarom tegen elkaar worden afgewogen:43 het recht op vrij-
heid van meningsuiting tegen het recht op privacy; in het geval van een
Jehovah-getuige die een bloedtransfusie afwijst, het recht op leven tegen
het recht op godsdienstvrijheid, enzovoort.
Maar het enkele feit dat de aanklacht in ‘rechtentaal’ is opgesteld, werkt
‘een schrille schreeuwpartij van eisen en tegeneisen’ in de hand. Ironisch
genoeg staat dit haaks op de essentie van mensenrechten als fundamen-
tele waarden die niet tegen elkaar afgewogen kunnen worden. Zodra we
in termen van rechten spreken, verdwijnt deze absolute dimensie uit het
zicht.
In zekere zin hebben we om het probleem heen gedraaid, want wat bedoe-
len we precies met ‘mensenrechten’? Hier moeten twee concepties worden
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43 Koskenniemi, M., The Effect of Rights on Political Culture, in: Alston (ed.), The EU and Human
Rights, Oxford, Oxford University Press (1999).
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onderscheiden. De eerste verwijst naar de onmenselijke behandeling van
de medemens in uitzonderlijke situaties, wanneer de rechtsorde is opge-
schort. De tweede verwijst juist naar het respecteren van rechten onder
normale politieke omstandigheden. In het laatste geval zijn mensenrech-
ten (ook wel fundamentele- of grondrechten) politieke begrippen die wor-
den gebruikt om het belang van sommige politieke claims te onderschrij-
ven, en zijn als zodanig onderhevig aan het politieke krachtenspel.
Onder normale politieke omstandigheden kunnen rechten zich niet
boven de politiek verheffen,44 omdat controverses over rechten ook altijd
politieke controverses zijn. Zijn ‘demoniserend’ taalgebruik en pornogra-
fie toegestaan op grond van vrijheid van meningsuiting? Heeft een
Jehovah-getuige het recht een bloedtransfusie te weigeren met als gevolg
dat hij zal komen te overlijden? Heeft een zwangere vrouw recht op een
abortus, of heeft het ongeboren kind recht op leven? Hebben inheemse
volkeren het recht als zodanig in de Grondwet te worden erkend? Hebben
AIDS- of nierpatiënten recht op uiterst kostbare behandelingen die een
aanslag vormen op de publieke middelen, met als gevolg dat andere
pathologieën die even levensbedreigend zijn (of minder levensbedrei-
gend, maar vaker voorkomend) niet behandeld kunnen worden? Ik wil
onder geen enkele beding suggereren dat dit onbelangrijke vragen zou-
den zijn, of dat hun antwoord slechts af zou hangen van persoonlijke
voorkeuren. Integendeel, deze en andere vragen dwingen ons tot het
maken van harde keuzes in onze niet-bijzonder-goed-georganiseerde-
maar-ook-zeker-niet-vreselijk-chaotische samenlevingen, en kunnen
juist daarom alleen maar politieke vragen zijn.
De zaken liggen anders wanneer we de uitdrukking ‘mensenrechten’
gebruiken om uitdrukking te geven aan het ‘sociale drama’ van onmense-
lijke behandeling van de medemens in uitzonderlijke situaties, wanneer
het recht is opgeschort; en om te verwijzen naar rechten zoals het recht
om niet uitgeroeid of gemarteld te worden. Deze rechten moeten wel
boven de politiek verheven zijn. Wanneer ik behoor tot een groep die met
uitroeiing wordt bedreigd, ben ik niet in een politiek conflict verwikkeld
met mijn moordenaars; ik erken hen niet als tegenstanders, want zij zijn
de vijand met wie ik in oorlog ben.
Hiermee bedoel ik niet te zeggen dat (normaal) politiek conflict altijd
gericht is op het bereiken van consensus, en dat we, indien we maar over
voldoende tijd zouden beschikken, het met onze tegenstanders volledig
eens zouden kunnen worden. Ik wil alleen maar duidelijk maken dat
(althans democratische) politiek alleen mogelijk is dankzij het onder-
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44 De verwijzing is naar Dworkin, R., The Forum of Principle, in: Dworkin, R., A Matter of
Principle, Oxford, Clarendon Press (1985), p. 71.
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scheid tussen vijand en tegenstander,45 en dat er maar één manier is
waarop President Aylwins belofte kan worden vervuld: door de scheids-
lijn tussen vijand en tegenstander dáár te trekken waar mensenrechten,
in deze strikte betekenis, in het geding zijn. We beschikken echter niet
over politiek idioom om over mensenrechten in strikte, constitutieve zin
te spreken. Hiertoe moeten we te leen bij religieuze begrippen: ‘in ieder
mens schuilt iets heiligs’.46

De vraag dringt zich op: hoe kunnen we deze ‘rechten’ boven de politiek
verheffen? Het antwoord is dat we daar niet in zullen slagen, omdat er
niets gaat ‘boven’ de politiek. Dit lijkt mij de meest interessante uitleg van
Carl Schmitts stelling dat het onderscheid tussen vriend en vijand de
grondslag is van de politiek. Deze stelling wordt meestal verkeerd begre-
pen als een verheerlijking van de politieke geneigdheid tot intolerantie
en geweld.47 Het onderscheid gaat echter veel dieper dan dat, en legt de
vinger op de contingentie van het politieke: de stelling houdt niet in dat
we in de politiek als vijanden tegenover elkaar staan, maar dat de poli-
tiek, en de politiek alleen, in de weg staat aan ‘de reële mogelijkheid van
fysiek geweld’.48 De implicaties hiervan, en de relevantie voor het tweede
concept van mensenrechten, worden duidelijker na bestudering van twee
uitspraken van Hannah Arendt. Deze uitspraken, in onderlinge samen-
hang gelezen, staan niet ver af van mijn lezing van Schmitt. De eerste
stamt uit 1953 en gaat over totalitarisme, maar is naar mijn mening ook
op terreur van toepassing: ‘Many people say that one cannot fight totali-
tarianism without understanding it. Fortunately this is not true; if it
were, our case would be hopeless.’49

In The Human Condition schreef ze:

‘We are unable to punish what has turned out to be unforgivable. This
is the true hallmark of those offences that, since Kant, we call “radical
evil” and about whose nature so little is known, even to us who have
been exposed to one of their rare outbursts on the public scene. All we
know is that we can neither punish nor forgive such offences and that
they therefore transcend the realm of human affairs and the poten-
tialities of human power.’50
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45 Cf. Mouffe, El Retorno de lo Político, Madrid, Paidos (1999), p. 14.
46 Weil, op. cit. n41, p. 273.
47 Of misschien bedoelde Schmitt het ook zo. Ofschoon ik dat geen plausibele interpretatie vind,

pretendeert dit artikel geen bijdrage te zijn aan de literatuur over Schmitt, zodat ik mij op dit
punt van mening mag onthouden.

48 Schmitt, C., The Concept of the Political, New Brunswick, NJ, Rutgers University Press (1976).
49 Arendt, H., Understanding and Politics (the Difficulties of Understanding), in: J. Kohn (ed.),

Arendt. Essays in Understanding, New York, Hartcourt Brace & Co. (1994), p. 307.
50 Arendt, The Human Condition, Chicago, IL, University of Chicago Press (1958), p. 241.
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We kunnen niet vergeven, we kunnen niet straffen, we kunnen niet
begrijpen, maar vechten kunnen we wel. Uitzonderlijke tijden vragen niet
om vergiffenis of straf, zelfs niet om begrip: het zijn geen politieke tijden.
Het zijn tijden om te vechten. De tijd om over vergiffenis, straf en begrip
te denken, de tijd dus voor het recht en de tijd voor politiek, komt later,
wanneer de normale toestand is hersteld. Dit is de diepe reden waarom
onze normale politieke taal de uitzonderingssituatie niet kan bevatten.
Mensenrechten in deze strikte, uitzonderlijke betekenis geven uitdrukking
aan de gedachte dat de heiligheid van ieder mens onvervreemdbaar deel
uit maakt van onze wijze van bestaan. Dit is de politieke betekenis van de
‘nooit meer’-belofte. Al wie haar ontkent, moet bestreden worden, zelfs al
begrijpen we hem niet. Hierin sluit Arendts these aan bij die van Schmitt:

‘Alleen de daadwerkelijke deelnemers kunnen de concrete situatie
herkennen, begrijpen en beoordelen, en de extreme conflictsituatie
beslechten. Iedere deelnemer verkeert in de positie om te oordelen of
de tegenstander zijn wijze van bestaan tracht te ontkennen en dus uit-
gestoten of bestreden moet worden.’51

Het recht kan mensenrechten niet beschermen als we daaronder, enigs-
zins elliptisch, verstaan: die fundamentele aanspraken die andere mense-
lijke wezens op ons hebben, om het enkele feit van onze gemeenschappe-
lijke menselijkheid, omdat ieder mens heilig is. De evidente waarheid dat
ieder menselijk leven heilig is, kent geen andere politieke waarborg dan
dat, in de woorden van Schmitt, de daadwerkelijke deelnemers marteling
en uitroeiing herkennen, begrijpen en veroordelen als de ontkenning van
hun bestaanswijze, zelfs wanneer zijzelf niet direct betrokkenen zijn.52

‘Otherwise our case is hopeless.’53
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51 Schmitt, op. cit. n47, p. 27.
52 Om deze reden is de huidige situatie in de Verenigde Staten ook over de Amerikaanse grenzen

van belang. De Amerikaanse polis lijkt over alle voorwaarden te beschikken om weerstand te
kunnen bieden aan de verleiding de mensenrechten, in deze strikte zin, te schenden: het is
een liberale democratie gefundeerd op de evidente waarheid dat alle mensen (niet alleen bur-
gers) gelijk geschapen zijn; het heeft de kans gehad van fouten uit het verleden te leren (zoals
de internering van Japanners tijdens de Tweede Wereldoorlog en de heksenjacht op commu-
nisten in de jaren vijftig); de Amerikaanse samenleving beschikt over een ruime kring van
academici en intellectuelen die zich volledig kunnen wijden aan het publieke debat, et cetera.
Het is daarom een teken aan de wand dat Amerikanen bereid lijken te zijn de vrijheden van
niet-ingezetenen op te offeren aan de veiligheid van de eigen burgers. Zie Cole, D., Enemy
aliens, in: 54 Stanford Law Review (2002), 953-1004 en het debat in 27 The Boston Review
(2002). De gevangenen in Guantánamo Bay zijn niet de enigen die de Amerikaanse Hoge Raad
nauwlettend volgen.

53 Voor een poging meer inhoud te geven aan dit fundamentele begrip van mensenrechten, zie:
Atria, op. cit. n5.
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Dit is echter niet de weg die de meeste Latijns-Amerikaanse landen heb-
ben ingeslagen; ze hebben juist getracht te straffen en, in mindere mate,
te vergeven en te begrijpen, met als resultaat dat het radicale kwaad en de
mensenrechten zijn getrivialiseerd. Door het recht dienstbaar te maken
aan de mensenrechten, hebben zij het recht op het spel gezet. Dankzij juri-
dische deformalisering dreigt het recht te verworden tot een soort van
khadi rechtspraak (in de terminologie van Max Weber). Een beroep op de
mensenrechten (ook: fundamentele- of grondrechten) is allang niet meer
in staat om, in de woorden van Simone Weil, ‘de bron van zorg en liefde te
doen ontspringen’; eerder ‘wakkert het een sluimerende oorlog aan en
roept twistzieke geesten op’. Tegenover het recht op meningsuiting staat
het recht op privacy; tegenover het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen,
het recht van het ongeboren kind; enzovoort, enzovoorts. Door het ‘schril-
le gekakel van eis en tegeneis’ verdwijnt de werkelijke problematiek naar
de achtergrond.
Tot slot kom ik terug op de laatste ontwikkelingen (tot halverwege 2004)
in Chili ten aanzien van het ‘overgangsprobleem’. Het meest recente rege-
ringsinitiatief om dit tot een oplossing te brengen, bestond uit het bijeen-
roepen van een informeel rondetafelgesprek over mensenrechten, waar
familieleden van de slachtoffers van ‘mensenrechtenschendingen’ en
‘mensenrechtenadvocaten’ een gesprek zouden voeren met vertegen-
woordigers van de vier strijdkrachten (de politie, het leger, de marine en
de luchtmacht). Uiteindelijk weigerden de familieleden van de slachtof-
fers aan de gesprekken deel te nemen, uit vrees dat naar een vorm van
afsluitende wetgeving gestreefd zou worden. Desondanks werd algemeen
aangenomen dat de advocaten die wel deel namen hen informeel ver-
tegenwoordigden. Andere vertegenwoordigers van de burgerlijke samen-
leving waren ook uitgenodigd: wetenschappers, historici, kerkelijke ver-
tegenwoordigers en dergelijke. Veelzeggend genoeg hoorden politieke
leiders en partijen er niet bij. Het feit dat de rondetafel bijeenkwam om
‘oplossingen’ voor begane ‘mensenrechtenschendingen’ te bespreken,
had twee belangrijke consequenties, welke zich in zekere zin nog steeds
doen gevoelen.
Om te beginnen werd de kwestie erdoor geprivatiseerd. De ‘mensenrech-
tenschendingen’ waren niet langer een probleem voor de Chileense polis,
maar een probleem tussen slachtoffers (vertegenwoordigd door hun
advocaten) en daders. Zoals een bijzonder invloedrijke mensenrechtenad-
vocaat (lid van de Commissie Rettig en deelnemer aan de rondetafelge-
sprekken) opmerkte, de dialoog ‘ontwikkelde zich voornamelijk tussen de
mensenrechten advocaten en de officieren van de strijdkrachten. De ver-
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tegenwoordigers van de andere sectoren boden morele steun en droegen
bij aan de discussie’.54

Zo gaat het ook bij ieder ander conflict omtrent de inbreuk op een recht:
als de koper weigert de verkoper te betalen, leidt dit slechts tot een pro-
bleem tussen betrokken partijen. Als hun situatie ons zorgen baart, of als
het conflict zozeer in de openbaarheid komt dat we er last van dreigen te
krijgen, dan zouden we ze kunnen overreden met elkaar aan tafel te gaan
zitten en een uitweg te zoeken uit hun problemen. Het liefst zouden we
willen dat ze hun vijandigheden zouden staken en hun gewone leven
weer zouden oppakken. En dus ‘werd de handdruk tussen advocaat
[Pereira]55 en Generaal Salgado onmiddellijk het publieke symbool van de
overeenkomst’.56 We maken ons misschien zorgen over hun conflict en
zijn blij wanneer het voorbij is, maar het is hun probleem, niet het onze.
De tweede consequentie van de rondetafeldiscussie is dat partijen zich
niet konden onttrekken aan de logica van eis-en-tegeneis welke inherent
is aan het recht. Toegegeven, de strijdkrachten ondertekenden een
Gemeenschappelijke Verklaring inhoudende dat ‘gebeurtenissen hebben
plaatsgevonden welke slechts afkeuring en veroordeling verdienen’,
waaronder ‘ernstige mensenrechtenschendingen begaan door vertegen-
woordigers van de staat gedurende het militaire regime’, maar niet zon-
der daaraan toe te voegen dat ‘onder deze gebeurtenissen ook wordt
begrepen: politiek geweld begaan door sommige tegenstanders van het
militaire regime’.57 Meest veelzeggend is de beschrijving in de tweede ali-
nea van de Gemeenschappelijke Verklaring van de ontwikkelingen die
geleid zouden hebben tot de staatsgreep en terreur:

‘Vanaf de jaren zestig kwam Chili in een spiraal van politiek geweld
terecht, uitgelokt of onvoldoende beheerst door de politici uit die tijd.
Bijzonder ernstig was dat sommigen van hen geweld verdedigden als
vorm van politieke actie. Dit ernstige politieke en sociale conflict leid-
de tot de gebeurtenissen van 11 september 1973, waarover Chilenen
legitiem van mening verschillen.’58

R&R 2005 / 1

44

54 Zalaquett, J., La mesa de diálogo sobre derechos humanos y el proceso de transición política en
Chile, in: 79 Estudios Públicos (2000), 5-30, p. 15.

55 Pamela Pereira, zelf familie van een slachtoffer van terreur, is een van de meest uitgesproken
mensenrechtenactivisten. Samen met een handvol collega’s is zij als jurist in de voorste linies
actief om de daders van terreur voor de rechter te krijgen. Generaal Salgado nam als afge-
vaardigde van het leger deel aan de rondetafelgesprekken.

56 Zalaquett, op. cit. n53, p. 16.
57 Mesa de Diálogo sobre Derechos Humanos, Acuerdo, in: 79 Estudios Públicos (2000), 481-487,

p. 483.
58 Id., p. 482.
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Dus: wij hebben in 1974 gemarteld (punt voor jullie) maar in 1967 hebben
jullie verklaard dat politiek geweld was toegestaan59 (punt voor ons). En
nu we toch quitte staan, kunnen we de hele toestand net zo goed vergeten
en overgaan tot de orde van de dag. De Gemeenschappelijke Verklaring is
dus alleen maar de zoveelste gemiste kans gebleken om de nalatenschap
van terreur een constitutieve dimensie te geven. Deze kans werd politiek
verwoord in President Aylwins belofte dat terreur ‘nooit meer’ plaats zou
vinden, toegezegd op de eerste (volledige) dag van het nieuwe democrati-
sche regime. De politieke betekenis van deze belofte was een constitutie-
ve, uitzonderlijke inhoud te geven aan het begrip mensenrechten.
Normale instanties kunnen echter geen uitzonderlijke concepten hante-
ren zonder deze eerst te normaliseren. Het recht kan dan ook geen onder-
scheid maken tussen het uitzonderlijke en het normale, en reageert in
beide situaties op dezelfde manier. Dit heeft als gevolg, enerzijds, dat we
mensenrechtenschendingen in uitzonderlijke tijden trivialiseren door
deze gelijk te stellen aan ‘normale’ inbreuken op een recht; en, anderzijds,
dat we het juridische belang van mensenrechten in tijden van normale
politiek overdrijven, en de oplossing van politieke controverses steeds
vaker aan de rechter overlaten. Zowel het ideaal van de democratische
rechtsstaat als de belofte dat terreur ‘nooit meer’ zal plaatsvinden, zetten
we hiermee op het spel.

Summary

This article discusses the presuppositions and consequences of different
forms in which successive Chilean governments have tried to ‘come to
terms’ with a legacy of terror usually designated as ‘human rights viola-
tions’. Thus, a political strategy centered in a body like a truth and recon-
ciliation commision is compared to a judicial strategy of individualising
perpetrators and punishing them according to the rules and principles of
normal criminal law. Having distinguished these strategies, the article
maps them onto two conceptions of human rights: one political (constitu-
tive of the political community) and one legal (grounding actionable
claims against others). The thesis is then defended that law cannot grasp
the political meaning of human rights, and thus cannot grasp the full
political meaning of terror.
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59 In 1967 verklaarde het 22e Congres van de Chileense Socialistische Partij dat ‘revolutionair
geweld legitiem en gerechtvaardigd is’. Deze verklaring wordt standaard aangehaald door
rechtse groeperingen, als tegenwerping aan linkse beschuldigingen van mensenrechten-
schendingen.
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