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En nog steeds gebeurt het! 

Nog maar eens een feitje uit het Rijke Roomse Leven, met onvrijheid van mening, met 

verdenking en schuldig vóór de feiten.  

Nog niet zo lang geleden (Oktober 2010) kreeg Roger Ponseele (Vlaams priester reeds 

jaren in El Salvador) een uitnodiging uit Canada om er te gaan spreken in de Latijns-Amerikaanse 

kerk aldaar. Ginder werd door de bisschop van Edmonton nagegaan als hij wel priester was. En 

toch kwam het bericht dat Roger NIET mocht gaan naar Canada. (vermoeden: Roger‟s bisschop 

van San Miguel in El Salvador zou ook geantwoord hebben dat Roger “een beetje subversief is”. 
(uit Centraal Amerika Info)  

 

De Guatemalteken van Rhode Island voelen zich beledigd, en steken dat ook niet onder 

stoelen of banken.  

Openingsspeech van Evo Morales in de IX Conferentie van de Amerikas (Bolivia, 

November 2010  

… Aldus miek hij klaar en duidelijk dat vrede en democratie alleen mogelijk zijn als 

machtige landen de soevereiniteit van andere landen in acht nemen, en hun 

interventie en hegemonie achterwege laten.  

…”De vrede is dochter van de waardigheid, van de gelijkheid en van de sociale 

rechtvaardigheid.”  

Toen hij dat hoorde verliet de chef van de CIA (vsa) ijlings de Conferentie. 

Deze gedachte die Morales er uit de doeken deed werd achteraf in de akkoorden 

opgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Een vsa-volksvertegenwoordiger van de Republikeinse Partij heeft de Guatemalteken op 

de tenen getrapt. Hij scheert illegalen, inwijkelingen, homoseksuelen en drugverslaafden allemaal 

onder één kam. En noemt hen dan bovendien nog Guatemalteken. Hijzelf zegt achteraf dat hij het 

eigenlijk bedoelde als een poging, om permissieve wetsvoorstellen daarover in de Staat Rhose 

Island tegen te houden.  

 

Gaan de vuurbergen weer van hun oren maken? De Santiaguito en de Fuego worden 

zenuwachtig. Ze worden van dichtbij in het oog gehouden.  

 

In Minesota vsa, bereidt de organisatie “Geef eten aan mijn stervende kinderen” (Feed my 

Starving Children) voedselpaketten voor ondervoede en hongerende kinderen in Guatemala, Haïti 

en Somalia.  

Nota: Maar terzelfdertijd laten de vsa, om niet te zeggen promoten, de invoer toe van 

genetischbehandelde voedsel en granen, die geen zaaigraan meer voortbrengen .. en de boeren 

dus afhankelijk maken van Monsanto, Bayer enz…. Ook grote vlakten landbouwgrond worden 

door grootgrondbezitters, soms nadat ze die van boerkes ter plaatse afhandig hebben gemaakt, 

gebruikt om maïs te verbouwen of palmplantages aan te planten die moeten dienen voor bio-

ethanol.  

 

Wikileaks onthult dat Castresana (ex-baas van CICIG) de vinger op de wonde legde, en 

Quintanilla, de veiligheidschef van president Alvaro Colóm aanduidde als verantwoordelijk dat de 

Zetas (Mexicaans drugcartel) zich in Guatemala konden nestelen. Omwille van de corruptie en het 

gevaar dat de misdadigers die informatie zouden te weten komen, had Castresana daarvoor de 

DEA (Antiddrugdepartement van de vsa) ingelicht.  

60 % van het Guatemalteeks territorium is in handen van drugmaffia en, mara‟s.  

Een andere inlichting ging over Portillo, die van ‟t ene gevang naar een ander overgeplaatst 

omdat de criminele COFRADIA „(gepensioneerde officieren) zich van hem wilden ontdoen opdat 

hij hen, de Cofradia, niet zou kunnen in de zak steken.  

 

De gouverneur van Petén, op aanvraag van de burgemeesters, vraagt aan de regering om de 

Staat van Beleg te mogen uitroepen. Ze kunnen de misdadigheid die er woedt niet meer aan.  

President Colóm had maanden geleden reeds toegegeven dat de Staat van Beleg zou 

moeten uitgeroepen worden omwille van de georganiseerde misdaad .. maar dat de fondsen ervoor 

ontbraken.  

 

De gemeenteraad van Guatemala-stad heeft beslist dat er zal moeten betaald worden voor 

elektriciteitspalen en -cabines op de openbare wegen. De bedrijven en 

(elektriciteits)maatschappijen die er geen gevolg aan geven zullen hun infrastructuur moeten 

weghalen.  

 

De rechters in de tribunalen lopen het meest gevaar voor aanslagen als ze tegen de maffia 

enz.. durven oordelen. Er werd beslist dat ze een verzekering zouden krijgen. Maar de leden van 

het Opperste Gerechtshof trokken het laken naar zich toe, en lieten zichzelf, die geen risico lopen, 

eerst verzekeren. Is het te verwonderen dat de gewone rechters het niet nemen?  

 

Van Pontius naar Pilatus? Eerst veroordeelt het kiesgerecht dat er propaganda wordt 

gemaakt vóór de officieel toegelaten datum, en dan komt het Grondwettelijk Tribunaal tussen om 

die beslissing ongedaan te maken: het is tegen de vrije meningsuiting. Een politieke partij, 

Victoria, was in beroep gegaan.  

 

Helen Mack en Norma Cruz worden in Frankrijk gedecoreerd door de president met zijn 

regering, omwille van hun strijd tegen de straffeloosheid en het blijven aanklagen van het geweld 



dat woedt in Guatemala. Ze worden “Ridder in het Erelegioen”.De ambassadeur van Frankrijk in 

Guatemala zal hen de premie overhandigen.  

 

President Colóm heeft beslist dat wanbetalers genade krijgen tot Juni: hen wordt 95% van 

de interesten en boetes kwijtgescholden als ze voor die datum hun verschuldigde belastingen 

betalen. 

 

9 van de 14 die veroordeeld werden voor de moord op de Musa‟s (herinneren ze zich het 

geval Rosenberg) zeggen nu dat ze door CICIG onder druk werden gezet om te getuigen ... Een 

rechter wil die zaak nu onderzoeken. Velen denken dat het weer eens de georganiseerde misdaad 

is die daar achter zit, omdat het water hen tot aan de lippen komt. Wordt vervolgd!  

 

Van de 14 die hun kandidatuur stellen voor het Hoger Gerechtshof zijn er slechts 5 die de 

ethische code hebben onderschreven.  

 

Acht die werden gevangen genomen in Huehuetenango, worden onder sterke beveiliging 

naar de hoofdstad gebracht: ze zouden deel uitmaken van de Zeta‟s (Mexicaans drugscartel) .  

 

Sedert nieuwjaar werden al 2.200 Guatemalteken gedeporteerd uit de vsa terug naar 

Guatemala. 

 

In Zona 8 heeft een meisje van 15 zelfmoord gepleegd in haar huis. Men veronderstelt dat 

ze haar ouders niet durfde vertellen dat ze zwanger was. 

Een andere jongere van 21 jaar probeerde zelfmoord te plegen door van de Incienso-brug 

te springen, maar hulpdiensten konden dit verhinderen.  

 

Van klaarheid en doorzichtigheid gesproken: 

In 2005 werd in het Congres beslist om een systeem aan te kopen en te installeren 

waardoor men kon weten wat en wie voor of tegen een wetsvoorstel had gestemd. Maar het blijft 

al die tijd ONGEBRUIKT, want de congressisten willen niet dat er geweten wordt voor of tegen 

wie of wat ze gestemd hebben. 7 miljoen Q. heeft het systeem gekost.  

 

Er werd een internationaal net ontdekt dat kredietkaarten kon klonen (skimmen genaamd). 

Het werd vooral in geldautomaten gebruikt ten nadele van toeristen in Antigua en de hoofdstad. 

Het werd in Guatemala buiten gebruik gesteld. Maar toch blijft “opletten” de boodschap.  

 

De inwoners van het gehucht El Rincon (San Marcos) eisen dat de beloofde 

schadevergoeding die hen beloofd werd na de verwoesting door de orkaan Agata eindelijk zou 

toekomen. 

 

Er wordt twijfel gezaaid over de vrouw van de president die maar voedsel uitdeelt aan 

hongerige medeburgers. Zou ze niet beter zorgen voor meer werkgelegenheid? En vanwaar komt 

dat geld? Uit haar beurs? of uit die van de president? Of misschien zelfs uit de belastingen die 

andere Guatemalteken betalen?  

Als ze het doet als een verdoken campagne om op te komen als presidentskandidaat bij de 

volgende verkiezingen (op het einde van het jaar) zal ze er toch nevens pakken, want volgens de 

Grondwet kan ze niet, als vrouw van de huidige president, .. tenzij ze natuurlijk zich van hem laat 

scheiden.  

 

Het wordt hoog tijd dat de (hogere klassen ) Guatemalteken zich rekenschap geven 1°/ van 

het racisme dat heerst in Guatemala, en 2°/ van wat hen dat kost, zelfs op economisch vlak.  



Marta Elena Casaús, van adellijke afkomst, heeft het aan de lijve ondervonden in haar 

eigen thuis, toen ze als kind van haar grootvader een pak slaag kreeg “omdat ze met indiaantjes 

had gespeeld” Ze heeft er studies over gedaan, en er boeken over geschreven, die reeds aan een 

vierde uitgave toe zijn: “Afkomst en Racisme” zijn bepalend voor macht en het verzekeren dat 

die in hun handen blijft. Ze noemt Guatemala “het land van de pigmentocratie, waar de kleur van 

je vel bepaalt waar je staat in de sociale hierarchie.   

 

In Xela werden vijf verdachten voor het overvallen van bussen opgepakt.  

 

In 5 departementen werd de gele noodtoestand 

afgekondigd omwille van stijgende activiteit in de vulkanen 

Santiaguito en de Fuego. Ook de luchtvaart moet voorzorgen 

nemen.  

 

Pedro Manuel Lara, 62 jaar, was het moe te vergeefs 

werk te zoeken. Als lasser begon hij zelf uit oud ijzer 

lampen en kandelaars te maken, die hij dan op de markt 

verkocht (foto) . 

 

In Sacsuy (San Juan Sacatepuez) werden 4 personen gelyncht. Ze hadden een camion met 

meel aangevallen. Slechts één familie kwam een lijk ophalen.  

 

Een Duitse geleerde die de Maya-codex in Dresden bestudeert, beweert dat er in het 

Izabalmeer een schat goud (8 ton) begraven ligt sinds de stad Atlan in 666 vóór Christus door een 

aardbeving in het meer verdween. Het zou gaan om 156 tabletjes, waarop de Maya‟s hun wetten 

schreven. Hij zoekt geldschieters om op onderzoek uit te gaan. 

Het Instituut voor Anthropologie en Geschiedenis van Guatemala twijfelt er sterk aan. Tot 

aan de Postclassieke periode (900-1524 na Chr.) hebben de Maya‟s nooit grote hoeveelheden goud 

gebruikt, en er zijn slechts weinig voorbeelden van dat weinige overgebleven. 

Maar als die Duits een expeditie wil doen in het Izabalmeer, dan moet hij maar zien 

toelating ervoor te krijgen van de Generale Directie van het Nationaal Patrimonium.  

De Indiaanse gemeenschappen rond het meer, onder leiding van CUC, zijn al bezig met 

zich te verenigen. We zullen niet toelaten dat men ons nog eens met spiegeltjes ons patrimonium 

komt afnemen. Het leger, de politie, de vissers, de burgemeesters worden allemaal opgeroepen om 

gelijk wie in de gaten te houden die opzoekingen doet in het meer. “We zullen er ons met hand en 

tand tegen verzetten” 

 

Het Nationaal Personen-Register (Renap) zal zorgen dat er in gelijk welk bureau voor 

inschrijving (voor de verkiezingen) iemand zal beschikbaar zijn die de Maya-taal van ter plaatse 

machtig is. 

 

Een tijdje geleden rapporteerden we over de experimenten die vsa hadden gedaan in 1940 

op Guatemalteekse burgers i.v.m. geslachtsziekten. 1500 Guatemalteken werden ermee besmet om 

het effect van medicamenten ertegen te kunnen testen.  

Het onderzoek daarover zal binnen kort openbaar worden. De vsa noemen het nu een 

“enorme vergissing”, en president Obama noemt het “klaarblijkelijk immoreel”.  

 

De tortilla is het enige voedsel dat in Guatemala in ALLE huizen wordt gegeten: Indianen, 

ladinos, armen, rijken enz… Daarom wordt voorgesteld om 21 Maart uit te roepen tot de Dag van 

de Tortilla. 

De geschiedenis van de tortilla gaat terug tot 550 vóór Christus. Reeds toen was maïs het 

meest gegeten product in Midden Amerika.  



In de Popol Vuh staat het als volgt: “en zo ontdekten ze het voedsel, en dat was het dat in 

het vlees van de geschapen mens kwam, dat was zijn bloed, daaruit werd (zijn bloed) gemaakt.”   

 

James Anaya, verslaggever van de V.N. voor mensenrechten, waarschuwt de regering van 

Guatemala om oplossingen te zoeken voor de mijn-uitbatingen, en de Indiaanse rechten in acht te 

nemen. Die brengen zeer grote sociale spanningen te weeg.  

 

Een vsa-grenspatrouille heeft 49 migranten (Guatemalteken en Hondurezen) bevrijd. Ze 

werden gegijzeld door coyotes (mensenhandelaars), die van ieder (nog eens) 3.000 $ vroegen om 

hen over te brengen naar het Noorden.  

 

De Stichting Madrid,Paz y Solidaridad van het Spaans 

Sindicaat van Arbeiderscommissies, heeft het Plan Sofia 

gepubliceerd. De titel is:  “De vis zonder water zetten”. M.a.w.: 

onder leiding van Rios Montt moet het leger de Indiaanse 

gemeenschappen van de Ixil-driehoek uitmoorden zodat de 

guerrilla geen voet meer aan de grond heeft. Of nog anders: 

volkerenmoord! Dit werd tussen Juli en September van 1982 

uitgevoerd.  

Kate Doyle van de Universiteit van Washington bracht 

dit aan het licht.  

 

In een les van FGER (Radiofonisch onderwijs) over de 

mensenoffers van de Azteken, was er een leerling die 

antwoordde: “Ah die wilden van Indianen! Ze waren niet beter 

dan die wilden dommeriken van vandaag, die mensen lynchen 

en wegen afzetten. Ze zijn niet beschaafd”  

Dergelijke opvattingen vragen tenslotte bij het naderen van de verkiezingen naar een 

nieuwe dictator “à la Rios Montt”.   

Maar er worden oproepen gedaan om de werkelijkheid onder ogen te zien, de toestand te 

ontleden en samen een nieuw en beter land op te bouwen.  

 

4/3/2011:  

In Zona 4 was er een booswicht bezig met de mensen hun geld en papieren af te nemen (= 

te stelen) in een bus, toen een andere passagier hem doodschoot. Er werd ook een andere reiziger 

gewond.  

In Zona 8 werd het lijk van een vrouw gevonden, met vastgebonden handen en nogal erg 

verbrand. 

Een jongen van 17 jaar werd door een politieagent verwond toen deze vanuit de Generale 

Directie van de Politie (Zona 1) met een UZI-mitraillete op hem schoot.  

In Cuyotenango (Suchitepequez) vielen ook drie gekwetsten bij een schietpartij tussen 

twee gewapende benden.  

 

In het Congres spelen ze maar met interpellaties en interpellaties, zodanig dat ze op het 

punt staan om een lening van bijna 18 miljoen $ aan hun neus te zien voorbijgaan. Die lening zou 

komen van het Internationaal Landbouwfonds (FIDA), en zou bestemd zijn voor het Noorden van 

het land.  

 

Het Programma voor opgravingen heeft in LLano Coyote 

(Aguacatán) zes lijken opgegraven uit een lijkenput. Ze werden 

geïdentificeerd. De families en mensen van het dorp hebben ze 

begraven met tranen van droefheid, maar ook van vreugde dat ze 



hun geliefden hadden teruggevonden (foto). Ze droegen nog de plaatselijke typische kleren 

(Chalchiteca).  

Het is derde opgraving die gebeurt in die streek in samenwerking van meerdere 

organisaties en de regering: (1°: Agua Blanca  Aguacatán), 2° Rabinal).  

 

Carlos Menocal, minister van Binnenlandse zaken heeft kritiek op de vsa omdat ze te 

weinig hulp bieden voor de strijd tegen drugtrafiek. “De vsa zijn de grootste verbruiker. 

Onderontwikkeling en armoede zijn er in Guatemala de oorzaak van”, repliceerde hij op het 

verslag dat uit de vsa kwam. Vanuit het Zuiden komen de drugs en naar het Noorden vertrekken 

ze voor verbruik. 

 

Twee rechtse partijen (Encuentro por Guatemala [EG] en Visión y Valores [VIVA]) 

hebben een akkoord gesloten om samen naar de stemming te gaan. 

 

 
Serge Berten Comite Menen 

Germain en André              
 
Bericht aan reizigers naar Guatemala: 
Pater Provinciaal laat weten dat het provinciaal huis van Scheut in Guatemala als alternatief hotel 

open staat voor toeristen. Te voet een 20’ van het centrum. Er is ook een bus daarheen. 
Adres: 42 Avenida 11-25 Zona 5   tel:(x-502)2335-0288  fax:2335-0071 
 e-mail: <cicmguamex.provincial@yahoo.com> 
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