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2012: 

Velen hebben sedert de 19° eeuw de Mayakalender bestudeerd. Maar er zijn grote verschillen tussen de 

ene en de andere studie of opvatting.  

Er is wel sprake van vieringen (celebraties) op 21 of 22 december 2012. Maar die zijn niet origineel van 

vóór de conquista. De Maya‟s passen zich aan en het is wel in het kader van deze aanpassing aan de 

Westerse Cultuur, aan bvb. toerisme enz… dat er van vieringen zal sprake zijn. 

Maria del Carmen Valverde Valdés van CEM (Centro de Estudios Mayas) zegt en beweert klaar en 

duidelijk dat de Maya‟s geen profetieën hebben i.v.m. 2012. Het is het einde van een periode van 5.125 

jaar. Punt. Nergens, maar dan ook nergens is er sprake van het einde van de wereld, noch van 

cataclysme, noch van Apocalyps.  

De Maya‟s hebben een cirkelvormige opvatting van de tijd. Iets in de zin van: de geschiedenis herhaalt 

zich. Voor de Maya‟s zijn verleden, heden en toekomst éénzelfde dimensie.  

Als we dan die 5.125 jaar teruggaan (= ± 3.113 vóór Christus) zien we het ontstaan van onze 

beschavingen en cultuur: van de patriarchale godsdiensten, een opkomen en teloorgaan, met oorlogen en 

veroveringen, van imperia, van grote ontdekkingen, van wetenschappen. In deze gedachtegang kan er 

wel een veelbetekenende verandering plaats vinden. Zou het misschien een fundamentele verandering 

kunnen zijn van de gekende vormen van economie, politiek, plichtsbesef ….???? 

 

Voorbereiding voor de G-20-vergadering in Frankrijk, November 2011 

Momenteel is een internationale campagne gaande voor de instelling van een internationaal 

gerechtshof dat zich moet buigen over de rechtvaardigheid van het moeten terug betalen van 

torenhoge schulden door arme landen. (maar gemaakt door de rijken van die landen, in 

samenwerking met de banken die er ook veel aan verdiend hebben)  

 

Kardinaal Frings (Duitsland, na de oorlog) moedigde de noodlijdende inwoners van 

Köln (Keulen) aan om kolen te stelen. 

 

en als de Indianen de landerijen, die de conquistadores hen hadden 

afgenomen, nu “zogezegd” bezetten om te kunnen overleven…. hebben ze 

dan geen dubbel recht op deze gronden? Met welk recht zeggen de 

grootgrondbezitters dat het hun eigendom is? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Twee kinderen, 3 en 5 jaar, die bij een overval van het leger op hun gehucht Los Platanos, San Miguel 

Uspatán, waarbij hun ouders het leven verloren, hebben dank zij het Programma “Reencuentro” van de 

Liga voor Mentale Gezondheid, elkaar na 29 jaar weergevonden. Tomasa Tum Pacheco woont nu in 

Huehuetenango, en haar broer Genaro woont nu in Petén. 

 

Nog over de schat in het Izabal-meer! 

Een vsa-satelliet zou in het Izabal-meer een stad ontdekt hebben, met concentrische cirkels van tot 5 

Km. doormeter. De satellietbeelden tonen duidelijk deuren, vensters, muren enz..  en zelfs de plaats 

waar de gouden tabletjes zich zouden bevinden.  

Buiten de nodige toelatingen van het Instituut voor Anthropologie en Geschiedenis van Guatemala om 

verder te zoeken, zal er zeker moeten rekening gehouden worden met de Indiaanse gemeenschapen van 

ter plaatse.  

################################## 

7/3/2011: Er was een vreedzame manifestatie in San Miguel Ixtahuacán tegen de Marlin-mijn in 

Sipacapa. Bij het terugkeren naar huis werden ze in San José Ixcaniche tegengehouden en aangevallen 

door leden Communautaire Raad ter Ontwikkeling en werkers van de mijn. Er waren meerdere 

gekwetsten. 

 De Prokuur voor Mensenrechten, de politie, de Presidentiële Commissie voor Mensenrechten alsook 

internationale  organisaties werden op de hoogte gebracht.  

 

In Coatepeque krijgen een 120 kinderen les onder de 

bomen (foto). Het is al 10 jaar dat er een tekort is aan 

lokalen, lessenaars enz… de leerkrachten doen beroep 

op het ministerie, op de gemeente en op particulieren om 

die toestand te verbeteren.  

In Zacualpa gingen aanhangers van PP en van UNE op 

de vuist. Er waren meerder gekwetsten. Ex-militair 

Perez Molina (PP) deed een oproep langs de radio tegen 

het geweld: ”die misdadigers zullen geen vergiffenis 

krijgen van God, en ook niet van de regering.” 

Aanhangers van UNE toonden in een persconferentie 15 van hun leden met wonden en bebloede kleren.  

Nog steeds over vsa-experimenten tijdens de oorlog 1940-45 op Guatemalteken: 

 Twee advocatenbureaus begonnen in de vsa een rechtsgeding om schadevergoeding te eisen voor de 

families van de slachtoffers van die experimenten. MAAR de regering van Guatemala wil daar niet 

achter staan: dit kan alleen gebeuren langs diplomatieke weg, beweren ze. 

 



In het groot Roosevelt-hospitaal in de hoofdstad zijn er meerdere kinderen aangetast door het 

acinnetobater-bacterie. Er bestaat slechts één soort antibiotica tegen, en de doktors vrezen dat de 

bacterie weerstandig zou kunnen worden tegen antibiotica. Er zijn meer zieke kinderen dan het hospitaal 

aan kan. De meeste zijn borelingskes, maar er zijn ook enkele tussen 1 en 3 jaar.   

Guatemala vraagt aan Europa om waarnemers te sturen voor de volgende verkiezingen. 

Sandra Torres de Colom  is al goed bezig met propaganda te maken als prekandidate voor het 

presidentschap (alhoewel velen menen dat dat volgens de grondwet niet kan). De partij UNE voor welke 

partij ze zou opkomen, liet heel veel mensen naar Quetzaltenango brengen voor een toespraak die ze 

daar hield als opening van haar campagne. 

Ze beweert dat ze de middenklassen, die (nog) niet voor haar zijn, wel zal weten over te halen met feiten 

en beloften. Alhoewel haar man, de huidige president, het niet heeft klaargespeeld om zijn beloften waar 

te maken, “zal ik dat titanenwerk voor meer veiligheid “ wel tot een goed einde brengen, zegt ze. En 

“we zullen het halen tegen Oto Perez Molina (van PP) alhoewel hij nu voor ligt in de opiniepeilingen. 

Ze wil ook het machismo, dat in Guatemala nog zeer sterk leeft, een hak zetten.  

De ambassadeur van Noorwegen pleit voor een volledige hervorming van de fiscaliteit, om te kunnen 

zorgen voor beter onderwijs, sociale voorzieningen , gezondheid en vooral veiligheid voor de burgers en 

gerechtigheid in de tribunalen.  

Alhoewel de tsunami na de aardbeving in Japan nooit de kusten van Guatemala echt bereikte, werden in 

16 gemeenten de scholen gesloten, en de vissers leden veel inkomsten, omdat ze niet mochten uitvaren. 

Maar de jongeren bleven surfen op zee, en in San José ging de studentenstoet ter gelegenheid van de 

patroonheilige uit alsof er geen vuiltje aan de lucht was.  

Op sommige plaatsen aan de zuidkust werden toch mensen geëvacueerd, op andere plaatsen bleven ze 

thuis.  

Tenslotte waren de golven van de tsunami als ze in Guatemala aankwamen niet groter dan 25 à 30 cm. 

hoger dan normaal.  

Noam Chomsky sprak in Amsterdam over recente ontwikkelingen in de wereld 

Op zondag 13 maart gaf de bekendste en grootste intellectuele dwarsligger van de 
20ste eeuw, Noam Chomsky, een lezing voor 900 aanwezigen in een voormalige kerk in 

Amsterdam. 

In een analyse van één uur liet hij de recente ontwikkelingen in de wereld de revue passeren: 

de acties tegen de antivakbondswetten in het Amerikaanse Wisconsin, de opstanden in de 

Arabische wereld, het xenofobe klimaat tegen immigranten in de Verenigde Staten en Europa en 

de oorzaken ervan kwamen allemaal ter sprake. 

Nota: en op hetzelfde ogenblik vernemen we dat die antivakbondswetten dan toch, zij het wat 

ingeperkt, in Wisconsin werden goedgekeurd!!!       Waar gaan we naartoe?  

Ban Ki-moon (foto) , grote baas van V.N., bezocht op 

17/3/2011 Guatemala voor de eerste keer. Hij gaf er 10 

miljoen $, maar het moet dienen om de straffeloosheid 

en het geweld te keer te gaan. Hij verklaarde zich 

verheugd over het goede werk van CICIG en gaf zijn 

baas Dall‟Anese een pluimke. “Dat hij veel kritiek 

krijgt”, zei hij nog, “is normaal als men ten strijde trekt 

tegen de straffeloosheid”. De regering kreeg eerder een 

veeg uit de pan, en hij zette die aan om werk te maken 

van een fiscale hervorming, om meer duiten te hebben voor veiligheid en gerechtigheid. 

http://nieuwsbrief.dewereldmorgen.be/redirect/293/308/61370/aHR0cDovL3d3dy5kZXdlcmVsZG1vcmdlbi5iZS9hdWRpby8yMDExLzAzLzE1L25vYW0tY2hvbXNreS1zcHJhay1pbi1hbXN0ZXJkYW0tb3Zlci1yZWNlbnRlLW9udHdpa2tlbGluZ2VuLWluLWRlLXdlcmVsZA==


Hij voegde er ook nog aan toe dat er personeel is gezonden om CICIG in Guatemala te 

bestuderen om het te kunnen toepassen in andere buurlanden. 

De acht soldaten, die in Kongo sneuvelden in een hinderlaag, werden door Ban Ki-moon 

gehuldigd.  

Guatemalteekse soldaten, die voor de V.N. dienst deden in Haiti en Kongo, worden aanzien als 

goede krachten in de strijd tegen natuurelementen en bij interne conflicten. 

Nota: spijtig dat ze hun eigen interne conflicten niet weten op te lossen. Erger nog: in de streek 

van Salacuim en de Polochic zijn ze zelf het conflict.  

Mensen die schade geleden hebben bij de bouw van de grote waterkrachtcentrale Chixoy, hebben zes 

uur lang het verkeer naar de Atlantische Oceaan in El Rancho lamgelegd. De stuwdam werd gebouwd in 

1975, heelder dorpen werden onder water gezet …en de mensen moesten andere oorden opzoeken. 

Nadat de Organisatie van Amerikaanse Staten was tussengekomen, werd een studie over de schade door 

Colom in 2009 goedgekeurd, en 200 miljoen Q. schadevergoeding werd uitbetaald. Verder moet nog 

ieder jaar tot 2020 150 miljoen uitbetaald. De regering beloofde om te gaan samen zitten en te zien hoe 

het daarmee nu verder moet.  

Verleden jaar waren er 15.000 aanklachten voor geweld tegen vrouwen, en slechts 218 gevallen werden 

veroordeeld. Zoveel gevallen gaat de de capaciteit van de staat te boven.  

Op 7/3/2011 gaf Amnesty International een persbericht uit waarin ze de straffeloosheid i.v.m. 

vrouwenmoorden in Guatemala aanklagen. In 2010 werden er 695 vrouwen vermoord.  

Van die 695 gevallen bleven 99 % ongestraft. En dat terwijl Guatemala koploper is in wetgeving over 

geweld op vrouwen: zo is er een wet over Vrouwenmoorden, een over Slavinnenhandel en een derde 

over Geweld op Vrouwen binnen de Familie. 

 

 
 

Is dit waar? Nu nog mogelijk? Bericht van CONIC. 

In de streek van Salacuim (Alta Vera Paz) werden twee dorpen, Yalkobe en Sekokpur, op het 

onverwachts door het leger en de politie overvallen, de bewoners kregen bevel aanstonds hun huizen te 

verlaten. Met een kettingzaag werden hun hutten in stukken gezaagd. Toen de bewoners nog trachten ‟t 

een en ‟t ander er uit te redden zaten de soldaten achter hen aan. Zelfs hun pluimvee werd aangeslagen. 

Het Openbaar Ministerie en de Prokuur voor Mensenrechten waren mee met leger en politie. Eens de 

mensen verjaagd deelde men mee dat er een detachement van troepen zou komen.  

En ‟t gaat weer voort! In Zona 4 van Retalhuleu werden op 17/3/2011 twaalf families uit hun huizen 

verjaagd door de politie, terwijl huurlingen van de zogezegde eigenaar hun huizen kapot sloegen. Zelfs 

de Procuur voor Mensenrechten was er … om de zogezegde eigenaar bij te staan, want een rechter had 

beslist dat het privaat terrein was. .  

De mensen zelf beweren dat waar ze wonen GEEN privaat bezit is, maar van de treinmaatschappij. 

Nota: Zulke zaken zijn in Guatemala dagelijkse kost: grootgrondbezitters of militairen of politiekers 

slaan gronden aan  of kopen gronden op waar ze weten dat die binnen kort veel in waarde zullen 

stijgen. Zoals de militairen in de jaren ’80 hectaren en hectaren grond die staatseigendom waren (vb.: 

in Ixcán), op hun naam hadden laten zetten. Nu men bezig is met de Transversal del Norte, (de 

Noordelijke Dwarsweg), kan men langs daar hetzelfde verwachten, want de gronden daar zullen 

omwille van de mogelijkheid voor toerisme in waarde stijgen. 



 

Iets gelijkaardigs als de mijn in Sipacapa? 

In San Juan Sacatepequez zijn er verschillende Kaqchikeldorpen, die slachtoffer zijn van agressie, 

plagerijen, bedreigingen van mensen die het niet onder stoelen of banken steken dat ze het doen in 

opdracht van de Cementfabriek in El Progresso. (20 % van dit kapitaal is Zwitsers). De IPB 

(Internationale Vredesbrigaden) maken het publiek op internationaal vlak.  

Er wordt ruzie gezaaid niet alleen tussen dorpen, maar zelfs binnen de families. Alles heeft te maken 

met de uitbreiding van de Cimenfabriek, waarbij de mensen uit de omgeving inspraak willen, maar 

stelselmatig worden ze in het ongewisse gelaten.  

Gaan we waarlijk weer naar de jaren‟80? 

In Quinich, in de Polochicvallei, gebeurt het immers ook: op 16/3/2011. Politie, samen(500 man sterk) 

met leger en betaalde huurlingen vernietigen huizen en gewassen. En dat nadat ze overeengekomen 

waren niets te vernielen … overeenkomst gesloten met de bewoners, met CUC en met FGT, in „t bijzijn 

van een vertegenwoordiger van het Hoog Commissariaat voor Mensenrechten van de V.N.   63huizen, 
een 50-tal ha. maïs, 20 ha. bonen, bijna 2 ha. watermeloen, en evenveel pompoen en tenslotte 4,5 ha. 
chile/pilipili vernield. 

In een finca van Panzos werden dorpsleiders en verdedigers van mensenrechten bedreigd en gevangen 

genomen. Daar weer hetzelfde spelletje, politie, leger en huurlingen jagen 36 families weg zonder hen 

tijd te laten om hun bezittingen in te pakken, en vernietigen 60 ha. boontjes, 50 ha. chile/pilipili en 30 ha 

oker. 

In nog een ander dorp in de Polochic nog eens 45ha. basisgranen verwoest en 11 families buitengezet. 

In dit alles gebeurde onder leiding van Carlos Widman, die gewapend met een pistool de bevelen gaf.  

De huurlingen werden vooraleer op te treden in politie-uniformen gestoken en andere in leger-

uniformen, en met voertuigen van politie of leger aangebracht. 

Nota: De “Widman” zijn schoonfamilie van vorige  president Berger, en dus familie van de grootvader 

van de Belgische ereconsul. Het was ook een Widman die na de moord op Walter Voordeckers een brief 

stuurde naar de bisschop met de woorden: “Walter is onvoorzichtig geweest, hij heeft het zelf gezocht!”  

De Widman-familie en de suikerfabriek  Chabil Utzaj worden door CUC verantwoordelijk gesteld, en 

zelfs president Colom wordt aangeklaagd voor medeplichtigheid en samenzwering. 

In totaal werden 600 campesino-families verjaagd uit een twaalftal finca‟s die ze bezet hadden in 

de streek van de Polochic. Alhoewel de regering bij hoog en bij laag beweert dat er geen geweld 

werd gebruikt, bewijzen doden en gekwetsten het tegenovergestelde. …. “Zolang de sociale 

bewegingen onwettelijke middelen blijven gebruiken, hebben we alle onderhandelingen met hen 

opgeschort.” zeggen de autoriteiten.  

Daartegen was er een manifestatie voor het Nationaal Paleis. Ze scandeerden tegen de president: Dát is 

jouw soldariteit die je afkondigt:  “armen en verminkten aanvallen en staan langs de kant van de 

grootgrondbezitters.” (zie verder)  

 



In San Pedro Sula (Honduras) heeft de politie een heel arsenaal wapens aangeslagen van 

drugtrafikanten. Ze vonden er ook kaarten waarop de wegen doorheen Guatemala waren uitgestippeld 

langs waar de drugs naar de vsa worden getransporteerd.  

Met de bisschop van Escuintla werd in Puerto San José Sint Jozef met veel luister gevierd. Er was een 

optocht die men kan zien als het openen van de stoeten tijdens de Goede Week.  

In Coatepeque was er de jaarlijkse paardenstoet, waarin men paarden die 40.000 $ waard zijn met zadels 

die nog eens 35.000 $ gekost hebben kon bewonderen (Nota: of zich afvragen: hebben de eigenaars dat 

zelf met hun eigen werk verdiend?)  

De 25 erkende partijen die opkomen voor de volgende 

verkiezingen, hebben gepubliceerd dat ze allemaal samen er 

een 381 miljoen Quetzales zullen tegen aan smijten.  

Ook in Antigua was er al een processie: die van de H. Ines del 

Montepulciano (foto)  

Tijdens dit droog seizoen werden er 519 ha. door brand 

geteisterd, waaronder een 200-tal ha. bos. 49% werden doelbewust aangestoken: 21% voor 

landbouwdoeleinden, 11% om  afval op te branden, en 8% voor weidegronden.  

President Colóm heeft in naam van de Staat pardon gevraagd voor de martelmoord op Oto René 

Castillo, dichter en guerrillero. Castillo stopte zijn studies in Duitsland voor geneesheer om zich bij de 

guerrilla aan te sluiten.  

Zijn zoon Patrice verklaarde dat het pardon maar zal volledig zijn als ze zeggen waar de overblijfselen 

van zijn vader zich bevinden en wie de verantwoordelijken zijn/waren voor die misdaad.  

Er kwam wel een haartje in de boter (van de feestelijkheden) toen een groepje het klaarspeelde om toch 

binnen te geraken en aan Colóm te vragen om de onteigeningen in de Polochic een halt toe te roepen. 

(zie ook hoger). Colóm gebaarde van krommen aas.  

 

 

Aankondigingen: 

zie volgende blz.: 

  



♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀ 

Doorheen de wind San Simon—De heilige Judas Upavim: huis van hoop 

DONDERDAG 31 maart 2011 
Om 19.30 uur 

Dorpshuis Rekkem 

 
Doorheen 3 filmfragmenten word je meegenomen in de werkelijke wereld van Guatemala. Mensen uit de eigen streek 
verzamelden voor u de beelden die u het land tonen zoals u het wellicht nog nooit zag. Kleurrijk en intrigerend, maar soms 
ook hard en indringend. Elie Declercq, Patrick Bultynck en Ronny Claus zijn de cineasten die dit voor elkaar hebben 
gekregen.  

€2 
Als blijk van waardering gaat de integrale opbrengst van deze avond naar Upavim. 

Een organisatie die zich volledig inzet voor moeders met zorgen in Guatemala. 
Meer info over deze avond bij  
Cauliez Pierre – 0486 30 13 27  

Een co-organisatie van: 
Gezinsbond 
Rekkem 

Lokaal Diensten- 
centrum 

Oudercomité Ons 
Kasteeltje 

Ouderraad 
Gemeenteschool 

 

♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀ 

Benefietweekend voor San Mateo Guatemala 

In het Danscentrum Janssen 
Raadhuisstraat 6. 

Venray (Nederlands Limburg). 

16 april 2011       20.00 – 01.00 uur 

Entree € 12,50 Voorverkoop € 10,00 

 

Kinderen por Niños (kindermiddag) 

17 april 10:30 uur: 

De volgende artiesten zullen hun steentje bijdragen op 16 april: Renée van Wegberg,bekend van diverse 

musicals                     Gert Janssen Tot Zo! 

Jadey (de snel stijgende Popstar uit Venray) Kinderdjembé groep van Ton Toon Monika van Bracht FEZZ, met 

Ron Barents en Mieke Janssen 

Aanvang: 20.00 uur 

Entree: € 12,50 aan de kassa, voorverkoop € 10,00 

Meer uitleg: http://sanmateovenray.wordpress.com 

♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀♀ 

http://sanmateovenray.wordpress.com/


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> 

tel:(x-502)2335-0288

