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In de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw maakte de Baskische 
terreurbeweging ETA regelmatig dodelijke slachtoffers. Wan-
neer er weer eens een aanslag was gepleegd, kon het gebeuren 
dat een buurtbewoner bij de lokale slager langsging en met 
pretoogjes informeerde of er ‘vers gehakt’ in de aanbieding 
was. Het gros van de overige klanten zweeg dan, vaak omdat 
ze bang waren voor de lange arm van de terroristen, die overal 
in Euskadi (Baskische benaming voor Baskenland) hun sym-
pathisanten hadden.

Over die angstige tijd schreef Fernando Aramburu (San Se-
bastián, 1959) Patria, een boeiend, vuistdik boek, waarvan 
alleen al in Spanje ruim 1 miljoen exemplaren zijn verkocht. 
Intussen is de roman in vele talen vertaald, waaronder ook in 
het Nederlands (Vaderland).

‘Ik begrijp dat Patria om niet-literaire redenen veel interes-
se in binnen- en buitenland heeft gewekt, met name in die 
gebieden waar men de band met de natie ter discussie stelt,’ 
zegt Aramburu in zijn huis in het Duitse Hannover, waar hij 
al sinds 1985 woont. ‘In wezen betreft het een literaire radio-
grafie van de impact van het ETA-geweld op de Baskische sa-
menleving. Omdat ik de lezer nergens van wil overtuigen, heb 
ik het fictie-frame intact gelaten. Ik beschrijf enkel de feiten 
rond bepaalde personages en toon een breed spectrum van 
gedragingen.’
‘Er spelen allerlei vragen... Hoe beleefde men die periode als 
burger? En wat denken en voelen mensen die geweld gebrui-
ken? Wat denken en voelen slachtoffers? En de getuigen van 
dat geweld, die wellicht niets deden? Had ik conclusies willen 
trekken, dan had ik beter een essay of een reportage kunnen 
schrijven.’

In Patria staat het relaas centraal van twee, oorspronkelijk 
hecht bevriende familie’s in een dorp. Aan de ene kant is er 
Bittori, getrouwd met aannemer Txato en moeder van een 
zoon en een dochter, aan de andere kant Miren en haar man 
Joxian (twee zoons, een dochter). Wanneer Txato weigert 
‘revolutionaire belasting’ aan de ETA te betalen, wordt hij 
bedreigd door de terroristen en – erger nog – verguisd door 
krachten uit zijn eigen woonplaats.

Uiteindelijk komt de zakenman om het leven bij een moord-
aanslag waaraan Miren’s oudste zoon medeplichtig blijkt te 
zijn. Alsof dat nog niet genoeg is, wordt weduwe Bittori ver-

volgens door veel dorpsgenoten met de nek aangekeken en 
eerder als dader dan als slachtoffer behandeld. Jaren later, 
wanneer de ETA de gewapende strijd heeft opgegeven, keert 
ze terug naar haar huis en merkt tot haar frustratie dat de so-
ciale breuk in de lokale gemeenschap nog lang niet is geheeld.

Patria leverde Aramburu naast veel loftuitingen van lezers en 
critici ook scheve gezichten op uit kringen rond de ETA. ‘De 
Baskische onafhankelijkheidsfactie stuurde al gauw haar pi-
onnen om mij en mijn boek af te kraken. Aanvankelijk dach-
ten ze echter dat ik de zoveelste criticus van hun ideologie 
was en begrepen ze niet dat goede literatuur de meest duur-
zame versie van een tragisch verleden geeft. Toen ze zagen dat 
er 1 miljoen exemplaren waren verkocht, beseften ze pas dat 
de roman een negatief beeld van de ETA schetst...’

‘Voor mij is het zonneklaar dat goede literatuur onoverwin-
nelijk is. Je kunt een historisch, filosofisch of journalistiek ar-
tikel altijd op de een of andere manier weerleggen, maar met 
Anna Karenina, Don Quichot of de Ilias is dat onmogelijk... ETA 
en hun volgelingen hebben nu dus een literair genie nodig 
dat een onsterfelijke ode aan hen wijdt om een positief imago 
in de geschiedenis te krijgen. Dat is voorlopig allerminst het 
geval...’

Schrijver en holocaustoverlevende Elie Wiesel zei ooit dat 
niet haat, maar onverschilligheid het tegendeel van liefde 
is en dat die onverschilligheid dodelijk kan zijn. Volgens Ar-
amburu was er meer aan de hand in Euskadi: ‘Dat citaat van 
Elie Wiesel is te simpel. Liefde, haat, solidariteit, onverschil-
ligheid en andere psychologische impulsen kunnen in één en 
dezelfde persoon voorkomen. Er was in Euskadi angst, veel 
angst. En angst veroorzaakt zowel bij mensen als bij dieren 
een bepaald gedrag. Hoe overleef ik gevaar? Hoe kan ik mijn 
eigen leven redden?’
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‘Dergelijke vragen blijken onvermij-
delijk in een historische context en 
de antwoorden zijn meerduidig. Men 
kan bijvoorbeeld in verzet komen te-
gen een agressor, of met hem collabo-
reren of zelfs samen met hem geweld 
tegen anderen uitoefenen. Je kunt ook 
je toevlucht nemen tot stilte, lafheid 
of onverschilligheid. Enzovoort... Dit 
is trouwens niet iets typisch Baskisch: 
het komt voor bij alle volken die te ma-
ken krijgen met een invasie of oorlog.’
Een van de bekendste ETA-slachtof-
fers is Irene Villa, die als tiener bij een 
bomexplosie in Madrid beide benen 
verloor. Inmiddels geeft ze wereldwijd 
lezingen over hoe om te gaan met te-
genslag in je leven én ze heeft de da-
ders van de bewuste aanslag vergeven. 
In een recent interview met Por Favor 
zei ze daarover: ‘Als je iemand haat, heb 
je daar zelf nog het meest onder te lij-
den. En dus besloot ik die terroristen te 
vergeven, zodat ik zelf voluit kon leven. 
Er waren al genoeg lichaamsdelen van 

mij geamputeerd, moest ik dan ook nog 
een belangrijk deel van mijn hart weg-
halen?’

Fernando Aramburu heeft veel begrip 
voor Villa. ‘Een generaal pardon, hoe 
welgemeend ook, is een grote vergis-
sing. Wie vraagt er dan eigenlijk om 
vergeving? En aan wie? Irene Villa is 
echter een moedige vrouw en hét toon-
beeld van overwinning en generositeit. 
Zij verleende – uit eigen naam en ini-
tiatief – vergeving zonder dat iemand 
erom gevraagd had. Het betreft hier 
een individueel, oprecht gebaar met 
een enorme menselijke waarde én een 
bevrijdend effect op degene die ver-
geeft. Voor mij is dát de enig mogelijke 
vergeving.’

Over de kans dat de wonden in de Bas-
kische samenleving spoedig zullen he-
len, is Aramburu pessimistisch: ‘Er is 
hier en daar getracht om nader tot el-
kaar te komen en begrip voor het leed 

van de ander op te brengen, maar dat 
gebeurde slechts sporadisch. Het lijkt 
alsof men deze tragische, bloedige epi-
sode liever vergeet dan er een passende 
afsluiting voor te vinden.’

En terwijl in ieder geval de politieke 
rust in Baskenland is teruggekeerd, 
worstelt Catalonië nu met een crisis 
waarin burgers tegenover elkaar staan 
vanwege de onafhankelijkheidskwestie. 
Heeft Aramburu misschien nog een ad-
vies voor de Catalanen? ‘Ik ben slechts 
een eenvoudige schrijver, die met leed-
wezen constateert dat medeburgers 
met elkaar in onmin leven vanwege 
politieke kwesties. Men vergeet daarbij 
dat het leven kort is en we allen voor-
bijgangers zijn die zich opwinden over 
relatief onbelangrijke zaken. Gelukkig 
zijn er in Catalonië geen moorden ge-
pleegd, zodat ik alleen maar kan hopen 
dat de sociale breuk aldaar makkelijker 
zal helen dan die in Baskenland.’
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