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ABSTRACT
Reflecting on global solidarity recently took an innovative turn
in a series of studies on the European mobilisation for Chile and
Nicaragua. In focusing on these large-scale campaigns, history
has freed the oppositional movements of the Third World from
their position as passive recipients of Western solidarity and
ascribed them a formidable agency in constituting and shaping
their transnational solidarity networks.
Research, however, remained centred on movements whose
claim to govern, stemming from actual or previous state power,
was widely considered as legitimate and was backed by
substantial financial and cultural capital. In turn, this study
investigates the transnational network that connected Flemish
and European grassroots solidarity committees to the
Guatemalan revolutionary insurgency. Embedding this solidarity
network firmly in the social-political dynamics of Guatemala
will show the insurgency’s distinctively less beneficial position
in the quest for global solidarity and will uncover the necessity
to nuance the observed patterns of active involvement.
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Guatemala Committee - transnational solidarity]
[Guatemala - burgeroorlog - transnationale solidariteit - derdewereldbeweging - nieuwe sociale beweging - Vlaams
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SAMENVATTING
Eind jaren 1970 ontstaat in Europa een solidariteitsnetwerk dat zich achter de revolutionaire
volksopstand in Guatemala schaart. De volksbeweging was daar hand in hand met
verscheidene guerrillafracties de gewapende strijd aangegaan met de opeenvolgende militaire
dictaturen. Het intern gewapend conflict zou tussen 1960 en 1996 aan ruim 200.000
Guatemalteken het leven kostten en gepaard gaan met een genocide tegen de indigene Mayabevolking die de overgrote meerderheid van de slachtoffers uitmaakten.
Ondanks het veelvoud aan slachtoffers dat het conflicte eiste, verbleekte de westerse
mobilisatie voor Guatemala in vergelijking met de roemrijke solidariteitscampagnes voor
Chile en Nicaragua. Waarom slaagde de Guatemalteekse verzetsbeweging er nooit in
dergelijk niveau te bereiken? Een deel van het antwoord ligt ongetwijfeld besloten in het
ontbreken van de sterke organisaties en de politieke en culturele iconen waar de Chileense en
Nicaraguaanse actoren wel op konden bogen. Hun roep om solidariteit genoot bovendien
internationaal erkende legitimiteit, terwijl de gewapende verzetsbeweging in Guatemala ten
aanzien van de internationale gemeenschap opereerde in de schemerzones van de legaliteit.
De laatste jaren werd naar de grote solidariteitsbewegingen innovatief onderzoek verricht
waarin de eurocentristische mantel werd afgeworpen en op zoek werd gegaan naar de rol die
oppositiebewegingen uit de ‘Derde Wereld’ zélf speelden in de uitbouw, campagnes en
inhoudelijke oriëntatie van de transnationale solidariteitsnetwerken die in het westen
ontstonden. Historici groeven cruciale bouwstenen op die de basis vormden van deze
solidariteitsmobilisaties en die onmiskenbaar een sterke stempel droegen van het activisme
van deze actoren uit de Derde Wereld binnen netwerken die ze in grote mate zelf
bewerkstelligden en vorm gaven.
Het spiegelen van deze onderzoeksresultaten aan de zeer geringe solidariteitsmobilisatie voor
Guatemala noopt ons echter tot het plaatsen van vraagtekens bij het patroon van actieve
tussenkomst dat men binnen transnationale solidariteitswerken heeft toegeschreven aan
oppositiebewegingen uit de Derde Wereld. Deze vloeien in eerste instantie voort uit de
erkenning van de structurele, organisatorische en communicatieve barrières die repressieve
regimes stellen aan de effectiviteit en totaliteit waarmee insurgente oppositiebewegingen de
Europese samenleving kunnen penetreren. Liet de intensiteit van het intern gewapend conflict
en de clandestiene kanalen waarlangs de solidariteit zich dienden te verplaatsen de

oppositionele groepen in Guatemala wel toe de koers van de solidariteitscomités in
dergelijke mate te sturen, ja zelfs te creëren?
Als rode draad doorheen dit onderzoek loopt de vaststelling dat het Guatemalteekse
solidariteitsnetwerk vormgegeven werden op de ritmes van het intern gewapende conflict.
Die instabiliteit kwam voor uit processen van integratie en desintegratie van pacifistische
volksorganisaties en gewapende verzetsfracties en uit wisselende machtsverhoudingen in het
Guatemalteekse binnenland. Het was bovenal de wisselende intensiteit van de schier
eindeloze contra-insurgentie die het floreren of uiteenvallen van de solidariteitsbeweging
verklaarde. Aannemende dat de fysieke aanwezigheid van de oppositiebewegingen in hun
solidariteitsnetwerk en bepaalde materiële verbindingen tussen beiden de precondities
vormen van elk doeltreffend solidariteitsnetwerk, welke gevolgen ondervindt de solidariteit
dan wanneer deze relaties tot een minimum aan intensiteit en inherente labiliteit gedwongen
worden?
De stelling dat voorrang moet verleend worden aan de uniciteit van de Guatemalteekse
socio-politieke context betekent hier dus dat de mogelijkheden om in Europa solidariteit op
te wekken voor Guatemala, eerst en vooral bepaald werden door de situatie in Guatemala
zelf. Het is daarom de overtuiging van dit onderzoek dat in eerste instantie primordialiteit
verleend moet worden aan de correlatie tussen het ritme van het binnenlandse
Guatemalteekse conflict en de cadans van haar solidariteitsnetwerk. Het is dan ook op dit
punt dat dit onderzoek een vernieuwende bijdrage kan betekenen.

CONMIGO A PESAR DE TODO
Aquì, en mi paìs, se levantaron ellos contra la vida;
contra la ternura de las gentes más pobres.

Y enterraron el amor solemnemente. Depositando
sobre su tumba una corona de ceniza y vergüenza,
cantaron también una melodìa funeral viuda de
llanto.
Luego dirigieron sus rostros hacia el viento y
gimieron largo tiempo, preparando la huida.
A nosotros nos dijeron: murìo el amor.
Lo enterramos a la caìda exacta del sol.
Mañana lo encontraréis, después del sobresalto de la muerte. Y
luego gritaron con voces dolorosas, llenas de polvo:
Alabada la redención, la muerte, alabada la salvación.
Pero los astros brillaron como nunca lo habìan hecho,
precisamente en esa noche.
Y el viento fue más dulce y más tierno que nunca,
precisamente en esa noche.
Y un árbol crecìa más rápido que el otro,
precisamente en esa noche.
Y un par de enamorados se salió de lo oscuro y
se besó poco antes del crepúsculo,
para negar asì la muerte del amor.

Y despertaron todos los enamorados de la tierra, y dijeron:
el amor no ha muerto. Oìd su idioma en nuestros besos.
Los que inventaron la muerte del amor deben morir.
Pero los inventores del odio no murieron; ellos tenìan el poder.
- OTTO RENÉ CASTILLO
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I. INLEIDING
In de tweede helft van de twintigste eeuw resoneerden de sociaal-politieke revoluties van de
Derde Wereld met ongeziene intensiteit in de Westerse samenleving. Zo staat de protestgolf
tegen de brutaliteit van de Viëtnamoorlog een halve eeuw later nog steeds in het collectieve
geheugen gegrift. Slechts enkele jaren later bereikten opnieuw verontrustende zwart-wit
beelden de huiskamers van menig Europeaan. Na het bombardement op het Chileense
presidentiële paleis en de staatsgreep van Pinochet in 1973 mobiliseerden grote massa’s
Europeanen zich opnieuw, verenigd in hun verontwaardiging en verheffing van Allende tot
democratisch symbool van Latijns-Amerika. Wanneer de Sandinistische revolutie (19791990) er in Nicaragua gewapenderhand in slaagde de quasi-dynastieke Somoza-dictatuur
(1936-1979) te verdrijven, verklaarden duizenden sympathisanten zich solidair met het haar
revolutionaire project. Een nieuwe ster aan de autoritaire Latijns-Amerikaanse hemel was
geboren.
Slechts enkele honderden kilometers verder escaleerden intussen de conflicten in El
Salvador en Guatemala. Waar de Salvadoriaanse oppositie nog maar net politiek-militaire
dimensies had aangenomen, bekampten vier kleinschalige Guatemalteekse guerrillafracties
vanuit de hooggebergtes intussen reeds twee decennia de opeenvolgende militaire dictaturen.
Aangespoord door de massale heropleving van een euforische volksbeweging, het
revolutionaire voorbeeld van de Sandistische overwinning en de toenemende militaire
repressie ontketende het gewapende verzet ongeziene offensieven. Ondanks het doodsvonnis
dat de contra-insurgentie tussen 1978 en 1983 uitsprak over de Guatemalteekse revolutie, zou
het intern gewapend conflict1 nog ruim tien jaar aanslepen. Wanneer de guerrillafracties in
1996 de vredesakkoorden ondertekenen, kwam een einde aan een zesendertig jaar durende
oorlog die het leven kostte aan ruim 200.000 Guatemalteken en bovendien hand in hand was
gegaan met wat een door de VN in het leven geroepen Commissie voor Historische
Opheldering onverbloemd bestempelde als een genocide jegens de indigene Maya-bevolking
die meer dan tachtig percent van het totaal aantal slachtoffers vertegenwoordigden.2

1

De gangbare term burgeroorlog wordt hier bewust vermeden en uitdrukkelijk verworpen daar ze enerzijds
abstractie maakt van de primordiale rol van de militaire overheid, anderzijds omdat vanuit deze abstractie een
impliciete bevestiging uitgaat van het internationale discours van de opeenvolgende militaire regimes die
zichzelf portretteerden als zijnde gevangen tussen het geweld van extreem-rechtse doodseskaders en extreemlinkse guerrilla’s.
2
COMISIÓN PARA EL ESCLARECIMIENTO HISTÓRICO. Guatemala: Memory of Silence. Conclusions and
recommendations. Guatemala, CEH, 1999, p. 38.

1

De Europese solidariteitsbeweging die eind jaren 1970 ontstond rond de drieste situatie in
Guatemala nam echter nooit de immense proporties aan die de mobilisaties voor Viëtnam,
Chile en Nicaragua kenmerkte. Zelfs in het kleine El Salvador was de hoop op het welslagen
van de revolutie groter en hiermee overeenkomstig eveneens de internationale aandacht en
solidariteit. De moord op aartsbisschop Romero in 1980 had bovendien schokgolven
gezonden doorheen Europa. Guatemala geeft in dit solidariteitsregister inderdaad de indruk
van continentaal hekkensluiter. Het land zou nooit uitgroeien tot icoon van de revolutionaire
volksstrijd, noch tot brandpunt van de roep om mensenrechten. Van een internationale
uitstraling was hoegenaamd amper sprake, nog veel minder was ze een baken van hoop
waartoe derdewereldactivisten zich richtten. Het mag dan ook niet verwonderen dat de sterke
heropleving die de studies naar “grassroots-oriented mobilisations” 3 met de ‘Derde Wereld’
de laatste jaren doorleefde, volledig voorbij ging aan de Guatemalteekse casus. Een
jammerlijke zaak, eens te meer daar de historiografie rond solidariteit niet langer
overschaduwd wordt door het overgewicht van de Viëtnam-mobilisatie 4 en langzaamaan
gelijksoortige initiatieven voor Latijns-Amerika begint te ontdekken. Deze verhandeling wil
dan ook in eerste instantie komaf maken met deze blinde vlek voor Guatemala die dit
florerende academische onderzoeksveld tot op heden aanhield.
Het réveil waarin onderzoek naar internationale solidariteit zich momenteel bevindt, ging
echter eveneens gepaard met verreikende methodologische en theoretische vernieuwing.
Solidariteitsbewegingen met de Derde Wereld worden niet langer onderzocht vanuit een
invalshoek die vertrekt vanuit de veronderstelling dat de solidariteit ontsproot uit het
engagement en activisme van de westerse civiele samenleving om vervolgens, als ware het
éénrichtingsverkeer, koers te zetten naar overzeese partners die de materiële en/of morele
steun op louter passieve wijze ontvingen.5 Dergelijke eurocentristische visie dient inderdaad
afgeworpen te worden daar ze geen werkelijk inzicht biedt in de interactie die plaatsvond

3

CHRISTIAENS (K.), RODRÍGUEZ GARCÍA (M.) en GODDEERIS (I.). “A Global Perspective on the
European Mobilization for Chile (1970s-198s)”, in: CHRISTIAENS (K.), RODRÍGUEZ GARCÍA (M.) en
GODDEERIS (I.) red. European Solidarity with Chile, 1970s-1980s. Warsaw, Peter Lang, p. 11.
4
Uit de vele algemene werken zie bijvoorbeeld: DEBENEDETTI (C.). An American Ordeal: The Antiwar
movement of the Vietnam Era. New York, Syracuse University Press, 1990, 495 p. ; GOSCHA (C.) & VAÏSSE
(M). La guerre du Vietnam et l’Europe. 1963-1973. Bruxelles, Bruylant, 2003, 491 p. Daarenboven bestaat er
een groot aantal deelstudies naar de solidariteit met Viëtnam binnen een nationaal en internationaal kader,
binnen politieke partijen en mét aandacht voor de actieve diplomatiek van Viëtnam, bijvoorbeeld: BRIGHAM
(R.). Guerrilla Diplomacy. The NLF’s Foreign Relations and the Vietnam War. Londen, 1999, 215 p.
5
CHRISTIAENS (K.). Orchestrating Solidarity. Third World Agency, Transnational Networks & The Belgian
Mobilization for Vietnam and Latin America, 1960s-1980s. Doctoraatsthesis, Katholieke Universiteit Leuven,
2013, p. 20.
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tussen de oppositiebewegingen in de Derde Wereld en hun Europese medestanders die met
elkaar verbonden waren in transnationale solidariteitsnetwerken.
Dit onderzoek naar het Guatemalteekse solidariteitsnetwerk verklaart zich dan ook over
de gehele lijn akkoord met de stelling dat het aannemen van een transnationaal perspectief
geen twijfel mogelijk laat dat de actoren binnen de Derde Wereld een sleutelrol speelden in de
vorming, uitbouw, uitzicht en inhoudelijke oriëntatie van dergelijke solidariteitsnetwerken.
Als dusdanig krijgen zij een centrale rol toebedeeld en wordt de agency, de initiatiefneming
van deze oppositionele bewegingen uit de Derde Wereld blootgelegd. De creatieve hand die
deze bewegingen hadden in het opbouwen van transnationale netwerken waarlangs deze
solidariteit zich mobiliseerde wordt zo een onmogelijk te ontkennen gegeven. Bij de aanname
van een transnationaal netwerkperspectief wordt bovendien duidelijk dat de solidariteit niet
enkel een geestelijke constructie was in de hoofden van Westerse activisten. Solidariteit werd
daarentegen vormgegeven door het ontstaan en bestaan van wezenlijke organisatorische
structuren, directe ontmoetingen en innige verbindingen die oppositiebewegingen en
activisten verbonden aan een gemeenschappelijk doel.6 Een simplistisch verhaal van zender
en ontvanger van solidariteit zal zo plaatsmaken voor een complex transnationaal
interactiespel tussen Vlaamse, Europese en Guatemalteekse initiatieven die elkaar vinden in
een compact solidariteitsweefsel.
Hoewel erkentelijk verderbordurend op deze grondslagen van de transnationale
solidariteit, zal dit onderzoek zich echter genoodzaakt zien verschillende nuancerende
kantlijnen te plaatsen. Deze komen in eerste instantie voort uit de erkenning van de
structurele, organisatorische en communicatieve beperkingen die repressieve socio-politieke
contexten stellen aan de effectiviteit en totaliteit waarmee insurgente oppositiebewegingen de
Europese samenleving kunnen penetreren. Deze barrières gelden voor de Guatemalteekse
oppositiebeweging net zoals ze zich stellen voor eender welke insurgentie die de handschoen
opneemt tegen de staat. Deze bewegingen opereren ten aanzien van de internationale
gemeenschap in de extralegale schemerzones van wat al dan niet een legitieme strijd geacht
kan worden, terwijl ze tegelijkertijd per definitie deze zoektocht naar legitimiteit moeten
aanvangen onder restrictieve informatiebarrières, zonder toegang tot de officiële diplomatieke
kanalen en met beperkte financiële middelen. Naast deze generieke beperkingen waarmee
insurgente bewegingen zich binnen hun solidariteitsnetwerk bewegen, entten zich in

6

Ibid., p. 3-4.
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Guatemala bovendien een reeks specifieke belemmeringen. Een eerste obstakel tot een
doeltreffende solidariteit was de permanente contra-revolutie tegen het ganse sociale weefsel
die er in slaagde de volksbeweging quasi volledige te onthoofden of haar in clandestiniteit
dwong. Daarnaast heerste er een schrijnend gebrek aan eenheid binnen een sectionalistische
en zwakke guerrillabeweging die verdeeld was over vier politiek-militaire organisaties die
allen baat hadden bij het doelbewust transponeren van hun fragmentatie op de Europese
solidariteitsbeweging.
Zonder in detail te treden en aldus vooruit te lopen op het corpus van dit onderzoek, blijkt
uit bovenstaande schets reeds voldoende de hemelsbrede verschillen tussen de
Guatemalteekse volksbeweging en haar militaire voorhoede en de oppositionele groepen
waarrond de solidariteit met Chile en Nicaragua zich mobiliseerde. Zo kon de sterk
georganiseerde FSLN in Nicaragua de internationale solidariteit propageren vanuit de
staatsmacht, met ondersteunend administratief kader, toegang tot de internationale
gemeenschap via de traditionele diplomatieke kanalen en grotere economische mogelijkheden
tot gevolg. Daarenboven werd de solidariteit ook geruggesteund door een culturele
aantrekkingskracht die op de Sandinisten ideaaltypische constructies van de revolutionaire
vrijheidsstrijder projecteerde. De Chileense oppositie was op haar beurt historisch verbonden
met de institutioneel verankerde Unidad Popular (UP) en kon verder borduren op de
internationale allure en legitimiteit die ze had verworven gedurende het presidentschap van
Allende en de breedgedragen internationale verontwaardiging die Pinochets staatsgreep
teweeg bracht. Hoewel ook de Chileense oppositie sterk verdeeld was tussen de UP en
radicalere fracties, zal uit dit onderzoek blijken dat de fragmentatie binnen de Guatemalteekse
guerrillabeweging dergelijke proporties aannam dat haar geloofwaardigheid als politiek
alternatief definitief ondermijnd werd. Het kan dan ook niet tot verbazing stemmen dat de
Chileense en Nicaraguaanse oppositiebewegingen over aanzienlijk meer en doeltreffender
middelen beschikten om naar de internationale gemeenschap toe een actieve politieke rol te
spelen en te interageren in transnationale netwerken die ze in grote mate zelf creëerden,
stuurden, beïnvloedden en vorm gaven.
Één van de criteria die Kim Christaens hanteerde om tot zijn casussen te selecteren was de iet
wat vage en niet nader gelegitimeerde vereiste dat ze “voldoende weerklank” vonden binnen de
Belgische samenleving, “zij het in het aantal mensen dat ze wisten te mobiliseren of

4

de publieke belangstelling die ze vergaarden”.7De Guatemalteekse solidariteitsmobilisatie
behoort ongetwijfeld niet tot deze categorie protestgolven. Waarom slaagde de
Guatemalteekse verzetsbeweging er nooit in dergelijk niveau te bereiken? Het radicaal
verschillende politieke en culturele kader waarin Guatemalteekse oppositiegroepen solidariteit
trachtten te bekomen, noopt ons tot het plaatsen van vraagtekens bij het patroon van actieve
tussenkomst en creativiteit in de totstandkoming, inhoudelijke en activistische oriëntatie die
men binnen transnationale solidariteitsnetwerken toeschrijft aan oppositiegroepen uit de
Derde Wereld. Zij dient ook de aandacht te vestigen op de vele amorfe vormen die een
solidariteitsnetwerk kan aannemen.
In dit opzicht is deze verhandeling dan ook een oproep om voldoende aandacht te
besteden aan de specificiteit van de oppositionele groepen uit de Derde Wereld, bepaald door
de maatschappelijke context en machtspositie waarin ze hun pogingen tot het bekomen van
internationele solidariteit dienden te ontplooien, hetgeen ontegensprekelijk een stempel drukte
op het spectrum aan initiatieven dat men kon ondernemen. In hoeverre zouden de bouwstenen
die zo succesvol zijn gebleken voor pakweg Chile en Nicaragua ook gelden voor de minder
gefortuneerde solidariteitsbewegingen? Voor, bijvoorbeeld, solidariteitscampagnes die het
geheel en al ontbraken aan “gemythologiseerde exotische helden” waarmee men zich
identificeren kon? 8 Of voor mobilisaties waarin men zichzelf niet vieren kon als zijnde deel
uitmakend van een globale solidariteitsbeweging die een wereldwijde publieke opinie
omvatte? 9 Een politieke context waarin niet wordt uitgegaan vanuit de logica van
contemporaine of teloorgegane staatsmacht, geeft ongetwijfeld geboorte aan zeer
uiteenlopende interactiepatronen waarbij de effectieve controle van actoren uit de Derde
Wereld op het transnationale netwerk mogelijks veel minder constitutieve en verregaande
vormen aanneemt. Liet de intensiteit van het intern gewapend conflict en de kanalen
waarlangs de solidariteit zich dienden te verplaatsen de oppositionele groepen in Guatemala
wel toe de koers van de solidariteitscomités in dergelijke mate te sturen, ja zelfs te creëren?
Deze analyse van het Guatemalteekse solidariteitsnetwerk wil dan ook een pleidooi
houden voor de erkenning van de uniciteit van elke solidariteitsmobilisatie. Recentelijk
lanceerden enkele onderzoekers op basis van een analyse van de solidariteit met Chile een
‘evolutionary pattern of solidarity action’ dat in vier fasen de basis kan vormen voor
7
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toekomstig comparatief onderzoek.10 De fluctuerende intensiteit waarmee de Guatemalteekse
verzetsbeweging ageerde binnen haar solidariteitsnetwerk bracht echter dergelijke
slingerbewegingen teweeg dat ze amper in dit patroon ingeschakeld kan worden. Het is echter
geenszins de bedoeling van dit onderzoek om elke poging, laat staan de eigenlijke
mogelijkheid tot systematisch comparatief onderzoek, a priori af te wijzen als zijnde een
simplificatie of analytisch carcan. Onderzoek naar de campagnes voor Chile en Nicaragua is
er wel degelijk ingeslaagd enkele bouwstenen te identificeren die de sterkte van deze
mobilisaties verklaren. Dit onderzoek pretendeert echter evenmin theoretisch voldoende
onderbouwd te zijn om terdege comparatief onderzoek te verrichten. Daarentegen lijkt het wél
ogenschijnlijk

logisch

op

regelmatige

basis

terug

te

koppelen

naar

recente

onderzoeksresultaten, eens te meer daar pas in het duiden van de overeenkomsten en
verschillen met de meest beruchte solidariteitscampagnes het anders-zijn van de
Guatemalteekse mobilisatie zo helder naar voren treedt. Daarbij gaat primair de aandacht uit
naar de Nicaraguasolidariteit die zowel door haar ontstaan als door haar synchroon verloop en
zelfs gedeeltelijke convergentie mét de Guatemalasolidariteit een reeks waardevolle en
verhelderende aanknopingspunten biedt. De oorzaken voor dit anders-zijn liggen echter
besloten in Guatemala en haar actoren zelf.
Als rode draad doorheen dit onderzoek loopt immers de vaststelling dat het
Guatemalteekse solidariteitsnetwerk weinig verankerd was, in die zin dat inhoudelijke en
organisatorische aspecten binnen de solidariteit vormgegeven werden op de ritmes van het
intern gewapende conflict. Die instabiliteit kwam voor uit processen van integratie en
desintegratie van pacifistische volksorganisaties en gewapende verzetsfracties en uit
wisselende machtsverhoudingen in het Guatemalteekse binnenland. Het was bovenal de
wisselende intensiteit van de schier eindeloze contra-insurgentie die het floreren of
uiteenvallen van de solidariteitsbeweging verklaarde. Aannemende dat de fysieke
aanwezigheid van de oppositiebewegingen in hun solidariteitsnetwerk en bepaalde materiële
verbindingen tussen beiden de precondities vormen van elk doeltreffend solidariteitsnetwerk,
welke gevolgen ondervindt de solidariteit dan wanneer deze relaties tot een minimum aan
intensiteit en inherente labiliteit gedwongen worden? De stelling dat voorrang wordt verleend
aan de uniciteit van de Guatemalteekse socio-politieke context betekent hier dus dat de
mogelijkheden om in Europa te werken rond Guatemala, eerst en vooral bepaald werden door
de situatie in Guatemala zelf. Het is daarom de overtuiging van dit onderzoek dat in eerste
10
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instantie primordialiteit verleend moet worden aan de correlatie tussen het ritme van het
binnenlandse Guatemalteekse conflict en de cadans van haar solidariteitsnetwerk. Het is dan
ook op dit punt dat dit onderzoek een vernieuwende bijdrage zou kunnen betekenen.
Tenslotte wil dit onderzoek ook op bescheiden wijze bijdragen aan hoopgevende
vernieuwingen binnen de Guatemalteekse historiografie. Pas sinds enkele jaren slaagde deze
erin zich los te wrikken van invalshoeken die haar geschiedschrijving domineerden. Zo
concentreerden de wetenschappelijke inspanningen zich voornamelijk op meticuleus
onderzoek naar de mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden uit het recente verleden.
Vanuit een slachtofferperspectief poogden historici de begane misdaden een onontkenbaar
karakter te verlenen in de hoop een bijdrage te leveren aan historiografische, maatschappelijke
en juridische debatten, die sinds enkele jaren weer met ongeziene intensiteit woeden. Wanneer
de insurgentie al sporadisch het onderwerp van wetenschappelijk onderzoek vormde, werd
een exclusieve nadruk gelegd op de guerrillabeweging en haar strategie, intelligentia en
ideologisch discours. Hoewel het leeuwendeel van de Guatemalteekse academici zich sterk
verzet hebben tegen de stelling dat de grote massa van de bevolking gekneld zat tussen twee
legers11 brak zij door de blijvende miskenning van de cruciale rol van de arbeiders- en
campesinobewegingen pas recentelijk met het politiek-militaire perspectief op een insurgentie
die op veel meer manieren dan enkel gewapenderhand de militaire dictaturen contesteerde.12
Als we enerzijds de Guatemalteekse oppositieweging binnen de analyse van transnationale
solidariteitsnetwerken willen erkennen als historische agent en protagonist in haar eigen
geschiedenis, en anderzijds de belofte willen waarmaken om haar solidariteitsnetwerk ten
gronde socio-politiek te contextualiseren, dienen we deze agency niet enkel toe te kennen aan
haar militaire voorhoede die de solidariteit domineerde maar bovenal aan de brede
volksbeweging waarop ze zich entte.

11
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II. THEORETISCHE EN METHODOLOGISCHE BESCHOUWINGEN
De recente onderzoeken naar transnationale solidariteitsnetwerken kaderen zonder twijfel
binnen de pogingen om global history te benaderen vanuit globale interacties en mentale en
tastbare verbindingen. Jan de Vries’ evaluatie van deze invalshoek stelt correct dat dergelijke
benadering het potentieel biedt om alle betrokken partijen binnen een onderzoeksopzet te
erkennen als historische agenten.13 Enkel het aannemen van een transnationaal perspectief
kan het narratief doorbreken waarin de Westerse wereld a priori tot ‘metropool van de
solidariteit’ wordt genomineerd. Hierdoor wordt elke relevante actor binnen een gegeven
solidariteitsnetwerk erkent als creatief, dynamisch en constitutief element. In éénzelfde adem
beschouwt de Vries deze aanpak door haar kenmerkende horizontaliteit en verbondenheid en
verstrengeling van actoren echter als problematisch en incapabel om orde te scheppen in de
chaos die eender welk netwerk zonder gedetermineerd centrum teweeg brengt.14
Hoewel de Vries deze bedenkingen naar alle waarschijnlijkheid niet formuleerde met
het onderzoek naar transnationale solidariteit in het achterhoofd, maakt dit relatief jonge
onderzoeksveld wel deel uit van de geviseerde benadering. Voorgenoemde lijkt echter slechts
één bezorgde stem te zijn binnen een groeiende groep historici wiens bekommernissen zich
richten op een global history van netwerken en connecties. Volgens Maxine Berg moeten we
beducht zijn om in de queeste naar globale agency het eurocentrisme niet te vervangen door
een consequent centraal stellen van de actoren binnen de Derde Wereld.15 David Washbrook
vreest op zijn beurt het verworden van de global history tot een louter bekritiserende
discipline waarin historici zich inlaten met het “pulling historical meaning apart but never
putting it back together again”. Zo zou mogelijks de tijd zijn aangebroken om opnieuw werk
te maken van een “noodzakelijk meta-narratief” ondersteund door causale en determinerende
theorievorming.16
Dit onderzoek naar het Vlaamse en Europese transnationale solidariteitsnetwerk met
Guatemala keert zich resoluut af van de wenselijkheid van dergelijke onderneming. Het
erkennen van het bestaan van universele agency wil hier niet zeggen dat we, zoals Berg
vreest, blind blijven voor de evidente waarheid dat de agency van sommige actoren werkelijk

13
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meer potent is dan van anderen,17 maar schenkt net de vrijheid de aandacht te vestigen op een
overvloed aan schakeringen in de manier waarop oppositiebewegingen in de Derde Wereld
auteur zijn van hun eigen solidariteitsnetwerken. Als voorgaande onderzoeken naar de
solidariteitmobilisatie met onder andere Viëtnam, Chile en Nicaragua er door de selectie van
de meest beruchte en sterkste solidariteitsnetwerken in geslaagd zijn om enkele
gemeenschappelijke steunpilaren of zwaktes te definiëren die het netwerk staande hielden,
willen we net diversiteit aanbrengen door het incorporeren van de mobilisatie voor Guatemala
die geënt was op, althans in vergelijking met de reeds onderzochte case-studies, gekreupelde
en atypisch structuren. De voornaamste oorzaken van deze zwakheid liggen bovendien niet
enkel besloten in een niet aangepast zijn aan wat we met enig gevoel voor overdrijving
‘wetten van de Europese solidariteitsmarkt’ zouden kunnen noemen. Met andere woorden was
de Guatemalteekse mobilisatie niet gestoeld op een combinatie van politieke solidariteit en
humanitarische waarden of mensenrechten, die zo doeltreffend was gebleken voor de
Chileense en Nicaraguaanse oppositiebewegingen. Bovenal was de oorzaak voor de zwakte
van de Guatemalteekse solidariteitsbeweging echter terug te leiden tot de uniciteit van de
Guatemalteekse socio-politieke context.
Twee wetenschappelijke publicaties zijn van onschatbare waarde gebleken om dit
onderzoek theoretisch te onderbouwen. Essentieel bleek het destijds baanbrekende Activists
Beyond Borders van Keck en Sikkink waarin de conceptualisering en waardering van het
belang van internationale informatie-uitwisseling in transnationele netwerken verhelderend
werden uitgewerkt. Anderzijds diende het recente Orchestrating Solidarity van Christiaens,
met zijn nadruk op de actieve rol van de volksbewegingen in de Derde Wereld in het
uitbouwen en vormgeven van internationale solidariteit, in grote mate als inspiratie voor de
centrale onderzoeksvragen van deze verhandeling
Nye en Keohane introduceerden begin jaren 1970 het belang van transnationale
relaties in de politicologie. Hoewel onderzoek hiernaar zich destijds in een premature fase
bevond, vinden we bij hen het eerste losbreken uit het dominerende interstatelijk
analysekader, met een innoverende waardering van transnationale actoren die buiten de
controle van de staatsmacht functioneren. Hun studie is breed opgevat in die zin dat ze de
invloed op de internationale politiek analyseerden van zowel transnationale bedrijven,
financiën als vakbonden. Ook het belang van de revolutionaire bewegingen werd echter
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aangehaald, daar ook zij via grensoverschrijdende netwerken aansluiting zoeken bij de
internationale gemeenschap. In hun schematisering waarin oppositiebewegingen een rol
kunnen spelen in de wereldpolitiek door middel van het omzeilen van de eigen regering om
directe relaties aan te gaan met buitenlandse overheden of gemeenschappen, vinden we de
basis voor het onderzoek naar transnationale relaties en netwerken dat zich in de volgende
decennia zou ontwikkelen.18
Het onderzoek van Keck en Sikkink vormt de volgende essentiële theoretische
onderzoeksstap. Ook bij hen vinden we een analysekader dat buiten de gouvernementele
lijnen kleurt, maar er vooral op gericht is aandacht te schenken aan de invloed van nietgouvernementele transnationale netwerken op het politieke bestel. Zulke advocacy networks
bieden alternatieve communicatiekanalen in repressieve regimes waar de staat poogt
binnenlandse oppositionele groepen te muilkorven. Het netwerk verbindt burgers, staten en
internationale organisaties. Via het netwerk, gecentreerd rond het voortbrengen, uitwisselen
en strategisch gebruik van informatie, kunnen onderdrukte bewegingen aansluiting vinden tot
de internationale gemeenschap en binnen –of buitenlandse beleidskeuzen beïnvloeden, of
subtieler, de termen waarin het debat zich stelt herkaderen. Het transnationaal netwerk
hervormt en kadert als het ware een bepaalde kwestie in termen die verstaanbaar zijn voor het
beoogde doelpubliek. Zo leert de praktijk ons dat de meeste oppositiebewegingen een louter
politieke solidariteit ‘verzachten’ door hun kwestie te kaderen in termen van mensenrechten,
in plaats van bijvoorbeeld een radicale gewapende strijd.19
De bruikbaarheid van hun theoretisering in kader van deze verhandeling, ligt
voornamelijk besloten in de onuitgesproken erkenning van de specificiteit van de context in
de studie van transnationale –en culturele netwerken, een nuancering die tevens aanleiding
gaf tot de hierboven geformuleerde onderzoeksopzet. Er dient aandacht te worden besteed aan
de wijze waarop binnen een netwerk relaties werden aangegaan en onderhouden, welke
middelen dit netwerk mogelijk maakte en gebruikte (informatie, leiderschap en kapitaal) en
de internationale en binnenlandse institutionele structuren die bevorderend of verhinderend
werkten, of net de impuls vormden voor het transnationaal activisme.20
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Omdat het ‘boemerangpatroon’ waarmee Keck en Sikkink de werking van
transnationale netwerken trachten te schematiseren een sleutelrol toekent aan internationale
ngo’s als tussenschakel in het uiteindelijke einddoel van politieke beleidswijziging, is ze
slechts ten dele bruikbaar voor dit onderzoek naar de interactie tussen Guatemalteekse
volksbewegingen en de Vlaamse en Europese Guatemalasolidariteit. Het bewegingspatroon
en onderliggende mechanisme van dit schema blijft echter overeind. Contesterende groepen
uit de Derde Wereld die uitgesloten worden van politieke participatie binnen de eigen staat,
hopen via netwerkvorming toegang, invloed en zichtbaarheid te verkrijgen binnen de
internationale gemeenschap en zodoende informatie te verspreiden en verkrijgen waartoe hen
de mogelijkheid via de officiële kanalen in eigen land wordt ontzegd.21 De binnenlandse
actoren omzeilen hierin de eigen regering in de hoop directe aansluiting te vinden bij
internationale partners die op hun beurt politieke druk proberen uitoefenen op de eigen
regering. In een volgend stadium wordt als gevolg van deze binnenlandse pressie vanuit de
aanklagende staat druk uitgeoefend via supranationale organisaties of bilateraal tussen
aanklagende en aangeklaagde staat.22 De relevantie van de these ligt besloten in de drijfveren
van actoren uit de Derde Wereld en hoe deze essentiële drang naar informatieverspreiding
zich via netwerkvorming vertaalt in sensitisering van de internationale gemeenschap.
De focus op ngo’s binnen dit model verklaart mede waarom de stroom aan onderzoek
die in de voetstappen trad van Keck en Sikkink zich voornamelijk toelegde op
mensenrechtenorganisaties, waardoor het belang en de invloed van zuiver politieke
organisaties, vooral met marxistisch profiel, onvoldoende werd onderzocht. 23 Deze
geprofessionaliseerde ngo-sector bediende de Guatemalteekse kwestie trouwens van een
betrekkelijk lauwe receptie en behaalde internationaal slechts geringe successen met
betrekking tot drukuitoefening op de Guatemalteekse overheid. Hun nadruk op heldere
campagnevoering rond eenvoudig communiceerbare ‘issues’ omhuld in een ‘zacht’ discours
van mensenrechten bleek moeilijk verenigbaar met de Guatemalteekse werkelijkheid.
Het tweede theoretische luik van deze verhandeling wordt gevormd door Christiaens’
recente onderzoek naar transnationale solidariteitsnetwerken, verder bouwend op het model
van Keck en Sikkink maar evenzeer als opvulling van een historiografische lacune. Eens de
wetenschap het transnationale aspect omarmde, lag de focus immers steeds op de
21
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werkzaamheden van de geprofessionaliseerde ngo-sector, ten koste van het grassroots
activisme. Met andere woorden werd lange tijd maar weinig aandacht verleend aan de
oppositiebewegingen uit de Derde Wereld en de Europese solidariteitscomités –en netwerken
die ontstonden rondom deze verafgelegen doelen. Anderzijds hebben studies naar
transnationale volksbewegingen steeds het belang van internationale netwerken verbonden
aan het globalisatieproces dat zich ontplooide ná de Koude Oorlog. Daardoor vielen de
politieke bevrijdingsbewegingen uit de Derde Wereld, die werkzaam waren tijdens de Koude
Oorlog, volledig uit de boot in recent onderzoek naar transnationale netwerken. Nog minder
werden ze op het internationale toneel als een actieve onafhankelijk actor geanalyseerd, maar
eerder als “prawns caught up in the bipolarity of the Cold War”.24
De dominante consensus binnen de huidige historiografie werpt een pessimistisch licht
op de interactievorm binnen internationale solidariteitsinitiatieven. Ze schrijft als het ware een
unilaterale en utilitaire visie toe aan de westerse solidariteit. De geschiedenis van Europese
solidariteitsbewegingen spitst zich doorgaans louter toe op de “suppliers or donors of this
solidarity”, waar de agency-rol van de volksbewegingen ter plaatse miskend of onbehandeld
blijft. De agency van het Europese activisme en netwerkvorming wordt daarentegen
consequent benadrukt, alsof de solidariteit steeds in Europa ontsprong, terwijl de
samenwerking met en de bijdrage van de oppositiebewegingen ter plaatse onderbelicht
blijven.25
Bovendien zou het concept van de ‘Derde Wereld’ in de jaren 1960 haar intrede
hebben gedaan bij de New Left als gevolg van een toenemende ontgoocheling in de
vernieuwingskracht van het statische Europese socialisme waardoor een ‘radicaal
internationalisme’ ontstond. De eigenschappen die men toekende aan de Derde Wereld waren
een geromantiseerd ideologisch construct, als ammunitie opgetrokken ter eigen behoeven van
de identificatie met de inlandse politieke strijd en de herdynamisering van de vastgeroeste
linkse ideologie. Katsiaficas bestempelde dit op controversiële wijze als “the imagination of
the New Left”.26 De Derde Wereld wordt als het ware als zwaarbeladen concept voor de kar
gespannen van westerse activisten, losgerukt van de realiteit en bepaald door de eigen
ideologische behoeften. In deze analyse zou de relatie tussen enerzijds het Guatemalteekse
gewapende verzet en de volksbewegingen en anderzijds hun Europese activisten eerder
24
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gestoeld zijn op een imaginair gevoel van verbondenheid, ingegeven door simplificaties,
zelfprojectie en de constructie van onbestaande of oppervlakkige analogieën tussen beide
werelden.
Dergelijke visie reduceert volgens Christiaens de solidariteit echter tot een kwestie van
“mentale verbondenheid” of een zekere “convergentie van interesses” tussen de
oppositiebewegingen uit de Derde Wereld en haar westerse activisten. In dergelijke analyse
wordt de centrale rol binnen een gegeven solidariteitsnetwerk toegeschreven aan het spontane
engagement en de idealen van de westerse activisten, terwijl de actieve en gerichte bijdrage
van actoren uit de Derde Wereld in de totstandkoming, inhoudelijke oriëntatie en
organisatorische structuur van hun solidariteitsnetwerken genegeerd wordt.27 Christiaens wil
aldus een einde maken aan het toeschrijven van alle agency binnen solidariteitsnetwerken aan
het westen, ten voordele van het benadrukken van de actieve en sturende rol die
oppositiebewegingen om strategische redenen zélf speelden in de mobilisatie, het verloop en
de concrete vormgeving van het Europees activisme. De bewegingen uit de Derde Wereld
trachtten met andere woorden doorgaans zelf de hand uit te reiken naar Europa en speelden
een belangrijke rol in het bekomen van internationale solidariteit. Hoe de Guatemalteekse
volksbewegingen dit probeerden en welke concrete interactie er plaatsvond met het Europese
solidariteitsnetwerk voor Guatemala, vormt het centrale thema van dit onderzoek.
Door het benadrukken van de dynamische rol van de oppositiebewegingen en de
interactie met de solidariteitsbeweging wijkt de aloude notie van solidariteit als
éénrichtingsverkeer en de Derde Wereld als passieve solidariteitsontvanger en secundaire
figuur. Door het aannemen van een transnationaal perspectief wordt bovendien duidelijk dat
deze solidariteit zich bewoog langs concrete materiële verbindingen en netwerken, waarin
directe ontmoetingen en tastbare relaties een primordiale rol speelden. Christiaens houdt
daarom een pleidooi voor een “materialistische analyse” van de solidariteitsbewegingen, als
tegengewicht voor de dominante idealistische school die enkel aandacht opbrengt voor het
gebruikte discours. Deze aanpak duwt ons weg van wat activisten zegden ten voordele van
een interpretatie van de acties die ze daadwerkelijk ondernamen. De materialistische analyse,
zo stelt Christians, werpt licht op “how they organized themselves, and how they gave a
tangible shape to their solidarity for the Third World beyond demonstrating and talking… [It]
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gives attention to structures, organizations and networks which were the concrete
“infrastructure” on which ideas and actions developed and through which they proceeded”.28

We dienen dus op zoek te gaan naar tastbare en directe contacten tussen de activisten
en de oppositiebewegingen waarmee ze zich solidair verklaarden, zodoende de aard van de
interactieve netwerken van waaruit de solidariteit ontstond, bloot te leggen. Enkel door deze
materialistische benadering kunnen we, zoals reeds werd aangehaald als centrale doelstelling
van deze verhandeling, op zoek gaan naar de mate waarin de Guatemalteekse
oppositiebeweging zelf een actieve en dynamische rol kon spelen in de creatie en sturing van
de internationale solidariteit. Daarbij dient mijns inziens speciale aandacht uit te gaan naar de
concrete vorm waarin deze wisselwerking of kruisbestuiving plaatsvond, en hoe deze vorm
van beïnvloeding, al dan niet subtiel of expliciet, werd bepaald door de historische
specificiteit waarin de revolutionaire bewegingen zich bevonden. Enkel zo kunnen we de
agency die Christiaens de volksbewegingen in de Derde Wereld toeschrijft, kritisch bekijken
en vermijden dat deze zonder nuance als paradigma voor toekomstig onderzoek wordt
aangenomen.
De materialistische analyse heeft in eerste instantie betrekking op het archiefwerk dat
de basis vormt van dit onderzoek. Slechts twee omstandige archieven zullen in deze analyse
betrokken worden, namelijk het persoonlijke archief van Guido De Schrijver, ontsloten in
KADOC en het archief van het Vlaams Guatemala Komitee (VGK), samengesteld door Raf
Allaert en ontsloten in het Ambab-ISG. Beide archieven leggen uitgebreid getuigenis af van
de functie die het VGK verrichtte ten aanzien van de eigen samenleving: als overkoepeling
van de vele lokale initiatieven en als kenniscentrum met als primaire doel het informeren en
sensitiviseren van de Belgische politiek en publieke opinie. Ook deze informatie biedt
uiteraard inzichten in de bijdrage van de Guatemalteekse oppositiebeweging in de Vlaamse
solidariteitsmobilisatie, maar gaf an sich nauwelijks iets prijs over het bestaan van een
Europees solidariteitsnetwerk dat net de meeste sporen droeg van de manier waarop
Guatemalteekse actoren mee probeerden vorm te geven aan de inhoudelijke oriëntatie van
hetgeen het VGK op dagelijkse basis deed.
Dit onderzoek naar het transnationale solidariteitsnetwerk met Guatemala had echter
onmogelijk geweest, ware het niet dat zowel Guido De Schrijver als Raf Allaert van meet af
aan samen met hun Nederlandse collega’s jarenlang het kernbestuur uitmaakten van de
28
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Comisión Europese Coördinatie Europea de Comités de Solidaridad con Guatemala
(CCEG). 29 De fysieke neerslag van dit coördineren, informeren en via Guatemalteekse
delegaties en Europees gedragen campagnes het animeren van zo’n tiental Guatemalacomités,
voorzag ons van de noodzakelijke informatie in de zoektocht naar de geplogendheden van het
solidariteitsnetwerk. Het bleek echter soms een enorme uitdaging de puzzelstukken in elkaar
te passen. De talrijke documenten die de dagelijkse werking van het comité bijhielden tonen
amper tekens van het bestaan van een Europees solidariteitsnetwerk. De Europese Coördinatie
was, veelzeggend, een orgaan waar de meeste leden helemaal niet bekend mee waren. De
archieven vertoonden daarnaast beiden aanzienlijke hiaten. Voor de documentatie omtrent het
VGK stelde dit probleem zich vooral voor haar beginjaren. De documentatie omtrent het
Europese solidariteitsnetwerk vertoont echter over de gehele werkingsperiode van de
Europese Coördinatie lacunes, vooral omdat dit orgaan permanent geconfronteerd werd met
een gebrek aan financiële middelen en gedragen werd door een zeer beperkt aantal mensen.
De complementariteit van beide archieven kon mits heel wat knip-en plakwerk echter
grotendeels verhelpen aan de hiaten in feitelijke informatie.
De getuigenissen van zowel Raf Allaert als Guido De Schrijver betekenden echter een
aanzienlijke meerwaarde voor dit onderzoek. De mondelinge geschiedenis blijft anno 2015
echter een discipline die historici met moeite omarmen. Wat nog meer tot verbazing stemt is
de vaststelling dat in de recente onderzoekstendens die binnen de transnationale
solidariteitsnetwerken stem en potentie wil verlenen aan actoren uit de Derde Wereld, men
zich tegelijkertijd ook smalend uitlaat over de stem van westerse activisten. We kunnen het
kleven van een “kleinburgerlijk”, “parochiaal” , “gepriviligieerd” etiket op activisten die
louter “dromers” waren met een “voorbijgaand engagement”, en een “gebrek aan ideologische
fijnzinnigheid” en “kennis van de realiteit” gecompenseerd door een flinke dosis “verbeelding
en simplificatie”, bezwaarlijk omschrijven als iets anders dan een generaliserende
vooringenomendheid. 30 Tussen een terecht verzet tegen een sentimentele en mythische
historiografie en het verglijden in academisch cynisme ligt een vruchtbaar onderzoeksveld aan
mogelijkheden waar de ‘naïeveling van gisteren’ erkent kan worden als waardevolle
informatiebron waaruit de kritische geschiedschrijving van vandaag kracht kan putten.
Het gebruik van de mondelinge geschiedenis heeft zich in dit onderzoek echter beperkt tot
haar aanwending als een zogenaamde recovery history, dit wil zeggen het aanwenden van
29
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de mondelinge getuigenis als aanvulling op lacunes in de archieven.31 Zoals doorheen deze
verhandeling zal blijken was dit complementaire gebruik van de mondelinge geschiedenis
essentieel om verschillende wezenskenmerken van de transnationale solidariteit bloot te
leggen die haast onzichtbaar bleven in de archieven. Een eerste belangrijke verwezenlijking
was het verkregen inzicht in het leven en werken van beide missionarissen in Guatemala.
Behoudens een semi-autobiografische roman32 aan de hand van De Schrijver waren deze voor
het

uitzicht

van

de

Vlaamse

solidariteitsbeweging

vorminggevende

ervaringen

ongedocumenteerd gebleven. De onmogelijkheid als activist tijdens de eigenlijke
solidariteitsbeweging fysieke aanwezig te zijn in Guatemala, en omgekeerd de beperkte
Guatemalteekse aanwezigheid in Europa, maakte deze fase nochtans definiërend voor het
Vlaamse en zelfs Europese solidariteitsnetwerk, daar de contacten die destijds gelegd werden
met de Guatemalteekse oppositiebeweging de gevoeligheden en sympathieën blijvend
bepaalden.
De getuigenissen bleken tevens van primordiaal belang wanneer het gebeurtenissen
betrof die nog het best omschreven worden als verborgen geschiedenissen. Waar in het
bronmateriaal wel zekere subtiele spanningen voelbaar waren binnen de Europese
solidariteitsbeweging, deed niets het bestaan van ganse clandestiene solidariteitsnetwerken
binnen het Europese netwerk vermoeden. Bepaalde sleutelfiguren verschenen ‘archivistiek’
ook pas op het toneel eens zij in alle openheid hun functie binnen het solidariteitsnetwerk
bekleedden, terwijl ze in realiteit reeds jaren in geheimhouding hun taken volbrachten. Veel
van deze ongedocumenteerde feiten, die het archiefwerk aanzienlijk bemoeilijkten en
vertraagden,

zijn

terug

te

leiden

tot

het

sectionalisme

binnen

het

Europese

solidariteitsnetwerk, maar een aanzienlijk deel ervan is te wijten aan de internalisering binnen
Europa van een klimaat van angst en repressie binnen het kader van het Guatemalteekse intern
gewapend conflict.
Zo

bleek

solidariteitsnetwerk

uit

archiefwerk

brieven

en

moesten

mondelinge
verstuurd

getuigenissen

worden

zonder

dat

binnen

naam

bij

het
het

correspondentieadres, dat bepaalde namen verwijderd werden uit vergaderverslagen op
Europees niveau of Guatemalteekse delegaties anoniem en gemaskerd mochten getuigen uit
angst voor repressie en dat leden van solidariteitscomités in alle clandestiniteit de
Guatemalteekse grenzen overgesmokkeld werden. Onverifieerbaar waren daarentegen
31
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berichten over fysieke bedreigingen van Guatemalteekse volksbewegingen op Europese
bodem en benaderingen van de Guatemalteekse ambassadeur te Brussel. Allen dienen zij
echter wel als bewijs voor de noodzaak om als onderzoeker buiten de archieven te treden
wanneer deze archieven cruciale componenten niet kunnen vrijgeven door het intrinsiek
geheime karakter van bepaalde informatie.
De merites van deze getuigenissen nemen niet weg dat de mondelinge geschiedenis
haar beperkingen heeft. Er werden geen vragen gesteld die peilden naar feitelijke of
chronologische informatie, maar enkel naar het weefsel van het persoonlijke en de
onderliggende drijfveren die afwezig bleven in de archieven. Wanneer een interview toch op
dat spoor kwam werd de validiteit van die informatie enerzijds gecontroleerd door een
eenvoudige consistentie-controle die ons toeliet de betrouwbaarheid te verifiëren en
anderzijds door het cross-checken met archivistieke bronnen en/of met de andere getuigenis
die bepaalde of de gegeven informatie al dan niet accuraat was. 33 Zo lag de nadruk
consequent op het achterhalen van de context waarin het solidariteitsnetwerk zich oriënteerde
en die afwezig bleef in de archieven, terwijl tijd- en plaatsgerelateerde vragen werden
vermeden daar onderzoek reeds aantoonde dat de mondelinge geschiedenis een gekreupeld
werkinstrument is om de chronologische volgorde van evenementen bloot te leggen.34

33
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III. DE GUATEMALTEEKSE VERZETSBEWEGING IN HAAR HISTORISCHE
CONTEXT: RITMES EN ACTOREN
Hoofdstuk 1.
De ontwrichte revolutie als kiem van het intern gewapend conflict (1944-1967).

DE GUATEMALTEEKSE REVOLUTIE EN HAAR CONSERVATIEFMILITAIRE OMVERWERPING

Het intern gewapend conflict in Guatemala kan onmogelijk ten gronde begrepen worden
zonder te raken aan de tien jaar van democratische revolutie die als een geest spookt doorheen
gans de recente geschiedenis van het land. De omverwerping ervan en de daarop volgende
instelling van de militaire dictatuur geldt in belangrijke mate als oorzaak voor de vier
decennia van gewapend conflict in Guatemala.35
Op 20 oktober 1944 werd komaf gemaakt met het regime van president Jorge Ubico
(1931-1944). Deze voerde een autoritair en personalistisch bewind tijdens de crisisjaren van
1930 die Guatemala sterk troffen door de dramatische daling in de koffieprijs, met drievierde
van de totale export het belangrijkste product van de república cafetalera.36 Dergelijke
regimes, die overal in Centraal-Amerika opdoken, waren belast met de pacificatie van sociale
onrusten en de instandhouding van de agrarische exporteconomie en de hiermee nauw
verweven oligarchie.37 Om een kopie van de sociale onlusten in de buurlanden te vermijden,
ontplooide Ubico in

de jaren

1930 een preventieve (en tijdelijk succesvolle)

repressiecampagne die het leven kostte aan veertien studenten- en vakbondsleiders en de
gevangennemig van vele anderen.38 Het koloniale systeem van lijfeigenschap door schuld
werd vervangen door een veel ingrijpendere en directere arbeidsverplichting.39
Ubico moest echter wijken wanneer een civiel-militair triumviraat de macht greep,
verkiezingen uitschreef en deze op democratische wijze won, geruggesteund door de
stedelijke onvrede onder studenten, de middenklasse, de kleine bourgeoisie en jonge
35
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legerofficieren. Voor het eerst sinds het uitroepen van de republiek in 1847 kwam een
democratisch verkozen president aan de macht.40 De regeerperiodes van de filosoof Juan José
Arévalo (1945-1951) en diens opvolger en voormalig Minister van Defensie, generaal Jacobo
Árbenz Guzmán (1951-1954), zouden de geschiedenis ingaan als het tijdperk van sociale en
politieke hervormingen, de diez años de primavera. Voor Latijns-Amerikaans revolutionairlinks werd Guatemala het eerste land dat de stem verhief tegen de kolonialistische sociaaleconomische en politieke structuren en werd een belangrijke lestrekking voor de Cubaanse
revolutie.41 Progressieve actoren binnen de Guatemalteekse samenleving meten Árbenz tot op
de dag van vandaag mythische allures aan. De jaarlijkse oktobermarsen ter herdenking van de
revolutie zijn een vaste waarde die nog steeds duizenden mensen weten mobiliseren en als
contestatiesmiddel tegen de huidige regeringen symbool staan voor wat aangevoeld wordt als
de illegitieme omverwerping van Árbenz en de verhinderde emancipatie van de stedelijke
arbeiders en rurale campesinos.
Hoewel de revolutie, bovenal in Árbenz’ regeringsprogramma, een door de staat
geleide kapitalistische ontwikkeling was die Guatemala “economisch onafhankelijk” zou
maken, bleef het in essentie een poging om de welvaart te herverdelen ten einde “de grootst
mogelijke verhoging van de levensstandaard van de massa” te bereiken.42 Daaruit volgde dat
de politieke democratisering van Guatemala hand in hand diende te gaan met de opbouw van
een sociale politiek via publieke ziektezorg en alfabetiseringscampagnes. De bekostiging
daarvan steunde op de modernisering en diversificatie van de economische structuren via een
uitgesproken kapitalistische industrialisatie, maar, en hieraan ontleent de revolutie haar haast
mythische status: ondersteund door een agrarische hervorming en de uitbouw van sociale
instituties als het arbeidsrecht, sociale zekerheid en syndicalisering met sociaal overleg.43 Dat
Arévalo en Árbenz niet pleitten voor een economisch terugplooien maar inzetten op een
moderne commerciële exploitatie van exportgronden, zien we bijvoorbeeld in de introductie
van uitermate kapitalistische gewassen zoals suiker en katoen in de jaren 1950.44
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Het revolutionaire programma, volgens Torres-Rivas “een anti-imperialisme zonder
nationaliseringen”, bracht de buitenlandse economische belangen op verschillende manieren
in gedrang. Ten eerste zette de regering een parallel dienstencircuit op in de transport, haven
en elektriciteitssector, economische takken die, bijna uitsluitend in handen waren van
buitenlandse bedrijven. 45 Ten tweede stelden de voorzichtige plannen tot agrarische
hervorming onvermijdelijke onteigeningen in het verschiet. Vooral het Amerikaanse United
Fruit Company (UFCO), de grootste private grootgrondbezitter van Guatemala, werd hierdoor
getroffen en zag zichzelf snel onteigend van ruim vijftien percent van haar landbouwgrond.
Het anticommunistische vizier van de nieuwbakken president Eisenhower kon hierdoor voor
het eerst tastbare argumenten neerleggen voor haar oppositie tegen de Guatemalteekse
regering. Er werd bovendien gevreesd voor Árbenz’ groeiende populariteit bij de
campesinobevolking indien de agrarische hervorming ten volle zou worden doorgevoerd en
het domino-effect dat dit teweeg zou kunnen brengen binnen Latijns-Amerika.46
Daarnaast deden ook de internationale politiek van Alvéro in Centraal-Amerika, het
buitenspel zetten van conservatieve militaire officieren, het aantreden van de radicaler geachte
Árbenz en het marxistische leiderschap binnen de vakbonden de balans voor goed omslaan.47

1950 en 1951 zagen immers de geboorte van twee nationale syndicaten, respectievelijk de
Confederación Campesina de Guatemala (CNCG) met ruim 256.000 leden aan de vooravond
van de val van Árbenz, en de Confederación General de Trabajadores de Guatemala (CGTC)
met een honderdduizendtal leden. Het jaar daarop werd de communistische Partido
Guatemalteco de Trabajo (PGT) gevormd en erkend door de regering van Árbenz. 48
Guatemala en de V.S. leefden al langer op gespannen voet, maar eens het nationaal belang, en
vanuit de logica van de Koude Oorlog ook de nationale veiligheid in gedrang kwam, werd de
CIA voor het eerst in diens geschiedenis autonoom belast met het uitdokteren van een plan ter
omverwerping van het revolutionaire regime.
Operatie PBSUCCESS werd ontplooid. Castillo Armas werd de door de V.S.
uitverkoren opvolger van Árbenz. Hij werd financieel ondersteund en van wapens en een
kleine troepenmacht samengesteld uit Guatemalteekse, Hondurese en Nicaraguaanse
huurlingen voorzien. Die dreiging aan de landsgrenzen werd bovendien voorafgegaan door
45
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pogingen een inlandse opstand te ontketenen, onder andere door middel van een clandestiene
anti-regerings radiozender en intensieve luchtdroppingen van vlugschriften die opriepen tot
staking en boycot van het Árbenz-regime. 17 juni 1954 viel de troepenmacht van Castillo
Armas Guatemala binnen, verdeeld over vier fronten. De volgende dag werden tegelijkertijd
strategische doelwitten gebombardeerd, petroleumvoorraden, havens zowel als militaire
basissen in Guatemala-Stad.49
Árbenz’ lot werd bezegeld wanneer een in de haast gevraagd cargo met
Tsjechoslovaakse wapens werd onderschept, maar strategisch werd doorgelaten door de V.S.
Dit gaf de interne oppositie munitie om zich openlijk tegen Árbenz te keren. Men zag in de
wapenlevering namelijk het ideale bewijs voor het aanschurken van de Guatemalteekse
regering bij de Sovjet-Unie, al heeft men nooit concreet bewijs gevonden voor enige
diplomatieke relaties en restte het Guatemalteekse regime weinig andere opties omwille van
een wapenembargo op Guatemala dat gevolgd werd door het merendeel van de Amerikaanse
bondgenoten, zowel op het eigen continent als binnen Europa.50 Het ontslag van Árbenz op
27 juni 1954 was dus niet het resultaat van een politieke druk afkomstig van een afvallige en
defaitistische legertop.51 Integendeel, conservatieve krachten binnen het leger speelden net
een actieve rol en wendden de wapenlevering aan als bewijs voor de verdachtmakingen van
de internationale discrediteringscampagne van de V.S die de Guatemalteekse regering
betichtte van communistische infiltratie. De crisis die Árbenz ten val bracht was dus bovenal
een politieke crisis, ontstaan binnen en verspreid door het leger. Conservatieve officieren
eisten de onwettig verklaring van de communistische PGT en de gevangenzetting van hun
voornaamste leiders alsook van syndicale-, campesino- en studentenleiders.52
Bovenstaande beschrijving van de rol van het leger in de staatsgreep liet het reeds
uitschenen: de putch louter en alleen toeschrijven aan het politioneel ingrijpen van de V.S.
zou synoniem staan met een karikaturale voorstelling van de gebeurtenissen. Het is nochtans
een courant discours, omwille van de eenvoudige verklaring die het vormt in het kader van de
klassieke Koude Oorlog en dependencia-interpretaties. De andere zijde van het politieke
spectrum ziet de val van Árbenz en de populaire beweging als een onvermijdelijk en
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zelfverklarend

gevolg

van

de

geïnstitutionaliseerde

wanorde

gecreëerd

door

de

herverdelingsmechanismen.
De interventie van de V.S. haakte echter in op een groeiende demoralisatie en
desillusie. Deze ontevredenheid met het revolutionaire programma bereikte haar hoogtepunt
tijdens de regeerperiode van Árbenz, maar stak bijna onmiddellijk de kop op na de verkiezing
van zijn voorganger Arévalo. Deze moest aan niet minder dan achtentwintig complotten en
staatsgrepen, telkens mét betrokkenheid van het leger, weerstand bieden. De voornamelijk
politieke hervormingen van Arévalo werden vijandig onthaald nog alvorens ze de
economische belangen van de bezittende klassen rechtstreeks bedreigden. 53 Arévalo’s
hervormingen tastten niet het sociaal-economische en politieke machtssysteem fundamenteel
aan, het betrof eerder een wijziging in de machtsbasis van de regering. Deze was niet langer
exclusief afhankelijk van coöperatie met de bezittende klassen, maar stoelde zich in
toenemende mate op de volksorganisaties.54
Waar Arévalo in 1944 nog tot president verkozen werd met zesentachtig percent van
het kiespubliek achter zijn naam, kon Árbenz zes jaar later slechts achtenzestig percent van de
stemmen binnenrijven. Torres Rivas’ metafoor van het vermoeiende effect van “vijf jaar
democratisch

gymnasium”

op

de

reeds

karige

tolerantie

van

de

agrarische

grootgrondbezitters, is in dit opzicht treffend.55 De afkeer van de eerder populistische, maar
voor de oligarchie op korte termijn economisch onschadelijk, ervaren hervormingen van
Arévalo, zou zich bij hen omzetten in regelrechte aversie eens onder Árbenz een agrarische
hervormingswet werd doorgevoerd. Deze werd door grootgrondbezitters “gezien als een
aanslag op de politieke cultuur opgetrokken rond de traditionele haciënda, reeds onder
bedreiging door de onafhankelijke boerenbeweging”.56 De hervorming bedreigde immers het
latifundistisch grootgrondbezit, de dominante economische eenheid, en wilde komaf maken
met “het feodale grondbezit” en “elke vorm van lijfeigenschap en slavernij”.57 Een census in
1950 legde de schrijnende ongelijkheid en noodzaak tot hervorming bloot: twee percent van
de bevolking bezitte vierenzeventig percent van het bewerkbare land.58 Aan de vooravond
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van de omverwerping van Árbenz werden zo 1002 haciëndas herverdeeld, met een totale
oppervlakte van 1,9 miljoen hecta.
Maar ook onder voormalige militaire medestanders van Arévalo en Árbenz, was verzet
gegroeid die zelfs aanleiding gaf tot regelrechte rebellie. Na de moordaanslag op Francisco Arana,
van in den beginne behorende tot het triumviraat dat in 1944 de macht greep, waarvan men
Árbenz verdachte, ontstond een opstand binnen de militaire rangen die repressief werd
beantwoord in een poging de conservatieve actoren binnen de krijgsmacht te neutraliseren. 59

De gewilligheid en ontvankelijkheid van de progressieve stedelijke middenklasse en
bourgeoisie, loontrekkend en consumptiegericht, was op haar beurt afgekalfd door de
uitblijvende realisatie van de hoge verwachtingen. Daarnaast legde de immense buitenlandse
politieke en militaire druk het opportunisme bloot van vele regeringsleiders, alsook kwamen
interne inconsistenties boven drijven. Árbenz’ frontpartij was immers een coalitie van vijf
behoorlijk diverse partijen. Bovenal kon de politieke crisis geen hoofd worden geboden door
de geringe ontwikkeling van de volksbeweging, de nog embryonale arbeidersklasse, en de
onervarendheid van de campesinos en hun bewegingen in de politieke arena. De regering was
van binnenuit gebroken en van buitenaf geïsoleerd.60
3 juli 1954, de intrede van Castillo Armas in Guatemala-Stad, luidde het begin in van
de decennialange contrarevolutie gestoeld op de ideologie van de nationale veiligheid en het
anti-communisme die doorheen het bestaan van de opeenvolgende dictaturen consequent alle
pogingen tot hervormingen en redistributie in het vizier nam.61 De hervormingen van de
revolutie werden stap voor stap afgebroken. Zo goed als alle onteigende landerijen keerden
terug naar hun oorspronkelijke eigenaar en de kernsectoren waarin de staat had opgetreden als
ondernemer werden opnieuw geprivatiseerd.62 De communistische PGT werd verboden. De
nationale vakbonden werden ontmanteld en het arbeidswetboek en de erkenning van ruim
vijfhonderd rurale of stedelijke vakbonden en vierhonderd coöperatieven werd ingetrokken.
Zes maanden na de staatsgreep van Castillo Armas bestonden nog slechts een dertigtal
kleinschalige

vakbonden.

Via

zogenaamde

‘nationale

defensiecomités

tegen

het

communisme’ werden naar schatting twaalfduizend personen gearresteerd en emigreerden
tweeduizend syndicale en politieke leiders in een poging niet hetzelfde lot te zijn beschoren
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als de meer dan tweehonderd leden van de CGTG die vermoord werden. Een ander
mechanisme tot lamlegging van de sociale beweging was het bestaan van zwarte lijsten waar
de militaire dictatuur in amper een jaar tijd zeventigduizend mensen verdacht van
communistische sympathieën op plaatste.63 De politieke en organisationele schade die werd
toegebracht zou de rehabilitatie van onafhankelijke syndicaten en volksbewegingen tot
midden jaren 1970 onmogelijk maken.64
Hoewel het ontplooide staatsgeweld slechts een bescheiden beginsel was van wat
komen zou, ziet deze periode het op het toneel verschijnen van een leger, getraumatiseerd
door de revolutionaire ervaring, die haar wezenskenmerken ontwikkelt die het gedurende
gans het intern gewapend conflict zal aanhouden: repressie van al wat de sociaal-economische
en politieke orde bedreigen kan.65 Aan het einde van de periode die in dit hoofdstuk werd
belicht, treden een aantal kenmerken naar voren die het historisch vormende karakter van de
revolutionaire etappe onderstrepen. De diez años de primavera combineerden voorzichtige
economische hervorming met een ongeziene uitbreiding van politieke vrijheden voor een al
even ongezien aandeel van de volksmassa. Daarmee schepten Arévalo en Árbenz een gunstig
klimaat voor een arbeiders- en campesinobeweging en hun ontluikende politieke integratie als
geïnstitutionaliseerde eenheden. Met de agrarische hervorming werd een oplossing in het
verschiet gesteld voor wat in de essentie een schrijnende bezitsproblematiek was. De
revolutionaire regering verlegde haar machtsbasis, hetgeen ten koste ging van de klassieke
coalitie tussen de belangen van grootgrondbezitters en de krijgsmacht die traditioneel
samenvielen in autoritaire regeringen. De verworvenheden van de revolutie zouden gedurende
het ganse intern gewapende conflict mythische allures aannemen.
De keerzijde van de revolutie, haar omverwerping, blijkt al even constitutief te zijn
voor de komende decennia. De spontane oprichting van de Comités de Defensa de la
Revolución in het Guatemalteekse binnenland, die Árbenz (vruchteloos) om wapens vroegen
om de revolutie gewapenderhand te verdedigen, vormden de eerste ervaring van civiel militair
verzet. Hierin een voorafspiegeling van de dra opkomende guerrillabeweging ontwaren, lijkt
een stap te ver, maar de bereidwilligheid om naar de wapens grijpen wijst ontegensprekelijk
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op een gehechtheid aan de idealen van de revolutie en een politiek klimaat waarin geweld een
reële optie was. Anderzijds zien we vanwege de krijgsmacht en de traditionele economische
machten een disproportionele argwaan voor communistische infiltratie en de bedreiging die
uitging van arbeiders –en boerenorganisaties, waarop enkel de volledige ontmanteling een
antwoord was.
HET ONTSTAAN VAN DE POLITIEK-MILITAIRE ORGANISATIES EN DE
INSTITUTIONALISERING VAN DE CONTRA-REVOLUTIE

Luttele tijd na de invoering van de nieuwe grondwet die Castillo Armas vier jaar
presidentschap zou garanderen, werd hij neergeschoten door één van de bewakers van het
presidentiële paleis. De precieze omstandigheden van de moordaanslag werden nooit
opgeklaard. Zeker is wel dat het complot geen fiat had genoten van het leger. De krijgsmacht
hielp na gecontesteerde verkiezingen het regime van generaal Ydígoras Fuentes (1958-1963)
in het zadel dat zich grotendeels van steun garandeerde door middel van een doorgedreven
venaliteit. 66 Dit laatste gegeven, in combinatie met een periode van dalende koffieprijzen,
aanhoudend socio-politiek protest dat geheel onverwachts opdook onder scholieren en de
geest van de revolutie die door Castro’s overwinning in Cuba wederom de isthmus
destabiliseerde maakten Ydígoras’ regering inherent labiel. De bomaanslagen op de
ambassade van de V.S. en het aartsbischoppelijk paleis, twee symbolen van de
contrarevolutie, waren slechts twee van vele uitingen van het verzet dat meteen de kop op
stak.67
Wanneer bekend geraakt dat Ydígoras de V.S. toestemming had verleend om op
Guatemalteeks grondgebied Cubaanse bannelingen op te leiden met mogelijk vooruitzicht op
een latere invasie van het eiland, ontketenen een veertigtal jonge nationalistische officieren in
november 1960 een insurrectie binnen het leger. Deze daad luidde het officiële begin in van
het intern gewapend conflict. Hoewel de poging tot staatsgreep na vier dagen werd afgewend,
betekende de weigering tot overgave van de jonge twintigers Yon Sosa en Turcius Lima de
geboorte van een reeks politiek-militaire organisaties die van op het platteland een guerrillaoorlog ontketenden naar Cubaans voorbeeld. In 1962 richtte beide officieren de subversieve
guerrillafractie Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR-13) op.68 Dat de guerrilla
ondanks dat ze slechts een hondertal manschappen telde en afhankelijk was van het
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overvallen van militaire basissen, alsnog dergelijke uitdagingen kon stellen aan het
Guatemalteekse regime had alles te maken met haar oorsprong en de professionele training
die haar officieren hadden ontvangen tijdens hun militaire opleiding.
Meer dan een reëel militair gevaar was het ontstaan van guerrilla de gewapende
neerslag van een bredere onvrede met de post-revolutionaire politiek. De oprichting van
guerrillafracties

had

de

protesten

rond

de

gecontesteerde

parlementsverkiezingen

geradicaliseerd. De zogenaamde “Jornadas de Marzo y Abril” zorgde ervoor dat 1962 bezaaid
lag met politieke onrusten en gepaard ging met, sinds het neerslaan van de revolutie,
ongeziene mobilisaties aangevoerd door studenten- en scholierenprotesten. Stakingen binnen
de nationale universiteit van San Carlos breidden zich uit, eerst naar gans het hoofdstedelijke
departement en van daaruit naar verschillende departementssteden. Het eerder aangehaalde
vormende karakter van de tienjarige revolutie voor de sociale bewegingen trad reeds op de
voorgrond. De eis van de Asociación de Estudiantes UniversitaRíos (AEU) tot aftreden van
Ydígoras werd ondersteund door een algemene staking en ging hand in hand met de eis tot
herinstelling van de grondwet van 1945 en de implementatie van de ingetrokken agrarische
hervormingen. Ydígoras wist zich enkel staande te houden na de acceptatie van een ultimatum
van officieren, die eerder blijk hadden gegeven van een zekere genegenheid ten aanzien van
de eis tot aftreden van de president. Met de omverwerping van zijn regime in het vooruitzicht,
stemde Ydígoras in met een regeringskabinet uitsluitend bestaande uit militairen.
Tweeduizend reservisten werden ingezet ter pacificatie van de hoofdstad en de
studentenbeweging werd neergeslagen, een honderd Guatemalteken, voornamelijk studenten,
lieten het leven en ongeveer drieduizend anderen werden gevangen genomen of verbannen. 69
Voor de guerrilla betekende het neerslaan van wat een algehele opstand had moeten
worden, een zoveelste nederlaag die aanleiding gaf voor een samensmelting met de
communistische PGT tot de eengemaakte Fuerzas Aramadas Rebeldes (FAR).70 Deze etappe
bracht twee veranderingen van cruciaal belang. Enerzijds werd de machtsgreep van de
krijgsmacht op de regering verstevigd en kreeg het een definitief karakter. Anderzijds zorgde
de desillusie voortvloeiend uit de mislukte alliantie tussen de sociale protestbeweging en de
krijgsmacht voor een wantrouwen in een democratische transitieproces en een bevestiging van
de les die uit Árbenz’ omverwerping reeds was getrokken: elk revolutionair proces vereiste de
absolute omverwerping en neutralisatie van de oude krijgsmacht. De rangen van het
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gewapende verzet werden echter al gauw weer aangedikt, voornamelijk door studenten. De
studentenbeweging was inderdaad de enige waarin de guerrilla pogingen had ondernomen
toenadering te zoeken tot de meest radicale elementen. Zo zond de PGT op uitnodiging van de
regering van Fidel Castro een twintigtal studenten naar Cuba, waar ze militaire opleiding
ontvingen.71
De nieuw uitgebouwde invloed van de krijgsmacht in het politieke systeem liet zich
echter al snel gelden. Wanneer de reeds tien jaar in ballingschap verblijvende Arévalo er in
slaagde zich opnieuw kandidaat te stellen werd Ydígoras vervangen door diens Minister van
Defensie.72 Onder Peralta Azurdia’s militaire presidentsschap (1963-1966) komt het leger tot
wat Dunkerley in dit register etiketteerde als het “controlled constitutionalism” 73 en dat door
Murga bestempeld werd als de “institutionalisering van het militaire contra-insurgente
project”,74 dat decennia het electorale en politieke systeem in Guatemala zou definiëren.
Centraal in deze constructie stond het aan de absolute macht houden van de militaire partij.
Het repressieve apparaat vormt zich zo om tot “epicentrum van de macht”75 , in stand
gehouden door militaire tribunalen die bijvoorbeeld het bezit van communistische literatuur
bestraften met twee jaar celstraf en lidmaatschap van de PGT met tien jaar.76
De machtsgreep van Azurdia had inmiddels gezorgd voor een intensificatie van de
guerrilla-activiteiten. Verschillende “bevrijde zones” werden geopend die dienden als
revolutionair bolwerk van waaruit kleinschalige aanvallen werden ondernomen op
regeringspatrouilles. 77 Hoewel de militaire en territoriale overwinningen van de guerrilla
kleinschalig waren, ondervond het militaire regime de grootste moeite de guerrilla, verspreid
over twee uitgestrekte en bergachtige departementen, te lokaliseren. In de reactie van de
krijgsmacht zien we de ontplooiing van de eerste contra-insurgente campagne in de hoofdstad
en het oosten van het land.78 Daar de guerrilla ongrijpbaar bleek, richtten de militaire regimes
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zich op de rurale bevolking die de insurgentie in stand hield via informatie en voedsel. In
1966 wordt voor het eerst de ganse mannelijke bevolking, zo’n honderd man, van een dorp
gevangen genomen en vermoord. Dertig anderen, leiders van de PGT en de clandestiene
syndicaten, was eenzelfde lot beschoren. 79 Intussen bleef de verhouding tussen
grootgrondbezitters en georganiseerde campesinos gespannen. Ten einde de syndicaten op de
fincas onder controle te krijgen, werden militairen vermomd als campesinos om syndicale
leiders te identificeren en werden boeren gedwongen gerekruteerd om op de katoen- en
suikerrietplantages te werken. Dit alles zorgde ervoor dat medio jaren 1960 nog amper zestien
campesino-vakbonden werkzaam waren.80
Typerend voor de Guatemalteekse guerrilla in deze periode waren de onderlinge
ideologische twisten die frequent tot wisselende allianties leidden tussen de PGT en MR-13,
dat zelf onderverdeeld was in twee fronten die langzaamaan ideologisch van elkaar
wegdrijfden. De eenheid onder FAR werd inderdaad geteisterd door interne conflicten,
voornamelijk omdat de dominatie van de PGT over hun politieke lijn de idee had doen
ontstaan dat de guerrilla slechts een gewapende arm was de communistische partijpolitiek.
Problematisch was vooral dat de politieke en militaire strategie van de guerrillafractie werd
bepaald door de PGT, die het gewapende verzet niet als een doel tot omverwerping van het
huidige regime zag, maar als onderhandelingstactiek opdat electorale participatie en
democratie mogelijk werden. De PGT, die als enige overlevende partij uit de revolutionaire
periode zich clandestien had weten heropbouwen, onderhield steeds een dubieuze houding
tegenover het gewapende verzet als medium naar het socialisme. Ze zat als het ware gekneld
tussen haar traditionele marxistisch-leninistische ideologie en de Cubaanse realiteit. Als ze
Árbenz’ hervormingsprogramma danig had gesteund, was dat omwille van haar niet
uitgesproken socialistisch maar eerder bourgeois-democratisch karakter. De Cubaanse
revolutie en Guevara’s foquismo hadden echter aangetoond dat noch de ontwikkeling van een
revolutionair bewustzijn noch een revolutionair partij noodzakelijke voorwaarden waren om
de gewapende revolutie te ontketenen.81
MR-13 bewoog daarentegen steeds meer richting ideologische en operatieve
onafhankelijkheid onder beïnvloeding van de trotskistische Vierde Internationale. Wat
begonnen was als een nationalistische en anti-imperialistische guerrilla kreeg een
uitgesproken
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socialistische ideologie waarin, aan het front onder leiding van Yon Sosa, de politiek-militiare
coalitie met de ongeorganiseerde en politiek onbewuste volksmassa voorop stond. 82 Het
militaire regime moest niet enkel militair vernietigd worden, de nadruk lag op het ontbinden
van het regime door middel van wat doorgaans een ‘gewapende propaganda’ wordt genoemd:
de guerrilla betreedt de gemeenschap met wapen in de hand om de campesinobevolking te
politiseren en voor te bereiden op de gewapende strijd.83 Het front onder leiding van Turcios
Lima scheurde zich onder de noemer van FAR af van MR-13 omwille van een radicale afkeer
van de trotskistische strategie die de volksmassa prematuur inzette in grootgrondbezettingen.
Zolang de heersende klasse de repressieve staatsorganen beheerste, stelde de strijd om het
eigendomsrecht van de productiemiddelen de massa bloot aan onnodige gevaren, zo luidde de
redenering.84 De Guatemalteekse guerrilla had haar sectionalistisch, ja zelfs haast sectarische,
karakter verworven, hetgeen de intensiteit van de vele moordaanslagen en ontvoeringen op
welgestelde en hooggeplaatste ambtenaren echter geenszins aantastte.
Wanneer Méndez Montenegro (1966-1970) met zijn hervormingsprogramma voor de
‘Derde Regering van de Revolutie’ de presidentiële verkiezingen wint en aan het hoofd van
Guatemala voor het eerst sinds de revolutie weer een burger staat, worden de grenzen van het
aanvaardbare spectrum echter overschreden. Zijn overwinning werd door de krijgsmacht
enkel erkent eens hij beloofde een beleid van resolute non-interventie te voeren aangaande
legeroperaties –en structuren. 85 De macht kwam daardoor feitelijk in handen van drie
officieren die elk om beurt presidentieel mandaat zouden vervullen tot 1982. Het verdacht
overlijden van guerrillaleider Turcios Lima, de gevangenneming, marteling en moord op
achtentwintig guerrillaleiders enkele dagen na de verkiezingen en de weigering in te gaan op
een aanbod tot amnestie deed het conflict in alle hevigheid losbarsten. Deze cruciale fase
illustreert een veel diepgaandere verandering: zowel de guerrilla als de krijgsmacht verlaten
vanaf 1966 de idee van de mogelijkheid tot het bereiken van een nationale consensus. Stond
de electorale steun van FAR aan Méndez, gesterkt door een unilaterale afkondiging van een
wapenstilstand, aanvankelijk nog symbool voor het geloof in hervormingen binnen het
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raamwerk van een democratisch verkozen bestel, kon voor de guerrilla van enige
wapenstilstand geen sprake zijn zolang de krijgsmacht de facto alle macht behield..86
Terwijl het leger op het platteland grootscheepse militaire campagnes ontplooide, werd
de repressie in belangrijke mate uitbesteed aan getolereerde doodseskaders waardoor enerzijds
het militaire regime betrokkenheid kon ontkennen en anderzijds een klimaat van onveiligheid
creëerde die de machtsgreep en een hard optreden van de krijgsmacht legitimeerde. Deze
droegen voor zich sprekende namen als Nueva Organisación Anti-comunista en Consejo Anticomunista de Guatemala. Terwijl in de hoofdstad bomaanslagen plaatsvonden op publieke
plaatsen beloofden ze door middel van publieke executielijsten de liquidatie van de PGT, de
studentengroepering AEU, de guerrilla en al wie hen in stand hield. Guatemala was het eerste
Latijns-Amerikaanse land waarin clandestiene paramilitaire eskadrons, vaak militairen of
politiemannen in burgerkledij, op dergelijke schaal ontstonden. Hun voedingsbodem was
patriottisme en een vurig anticommunisme, of werden door grootgrondbezitters, plantageeigenaren en zakenmannen opgericht omwille van ontevredenheid over de anticommunistische inspanningen van de overheid.87 Parallel aan de militaire campagnes bleken
ze erg effectief in het ontwrichten van de sociale basis van de guerrilla.

De nederlaag voor de guerrilla zou tussen 1966 en 1968, de eerste revolutionaire
cyclus, echter zo goed als compleet worden, ondanks de reünificatie van de guerrillafracties.
Schattingen van de omvang van het politiek geweld zijn riskant, maar in de contra-insurgente
campagne van de krijgsmacht zouden tussen de drieduizend en achtduizend slachtoffers zijn
gevallen, enkel en alleen in de periode 1966-1968.88 Vanaf 1966 was het conflict immers
langs beide zijden geëscaleerd. Waar de guerrilla niet langer enkel de krijgsmacht viseerde
maar eveneens diplomaten, de Amerikaanse ambassadeur en Amerikaanse militaire adviseurs,
begon het Guatemalteekse leger aan grootschalige (napalm)bombardementen in de oostelijke
departementen waar de guerrillafracties ingebed waren.89
Niet enkel de intensificatie en professionalisering van de contra-insurgentie was
verantwoordelijk voor de nederlaag van 1968. De guerrilla kampte naast ideologische twisten
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eveneens met structurele problemen. De gecombineerde guerrillafracties zouden doorheen de
jaren zestig nooit over meer dan driehonderd strijdkrachten hebben beschikt, ondersteund
door zo’n vijfduizend sympathisanten en medewerkers.90 De guerrillafronten waren
bovendien niet geconcentreerd in de regio’s met de meeste indígenas, hetgeen het bekomen
van een breed gedragen platform waarop de guerrilla zich kon enten bemoeilijkte. De
meerderheid van de Guatemalteekse bevolking behoorde namelijk tot één van de
tweeëntwintig etnische groepen die te leiden hadden onder sociale uitsluiting, segregatie en
racisme. 91 Een decennium aan overheidsrepressie van de volksbewegingen had bovendien de
massificatie van het protest onmogelijk gemaakt, waardoor het guerrillafront ook
onvoldoende ingebed was in de stedelijke samenleving.92
De guerrilla plooide zich begin jaren zeventig terug op de kleinere sabotage-acties en
de ontvoering van verscheidene hooggeplaatste politieke figuren zoals de Duitse ambasadeur
in ruil voor losgeld en de vrijlating van politieke gevangen. Het aantreden van Arana Osorio
(1970-1974), architect van de eerste contra-revolutionaire campagnes in de jaren 1960, was
het startschot voor een reeks militaire regimes waarin de zittende president zijn functie dankt
aan zijn succesvolle campagnes tegen de guerrilla. Arana’s ambtstermijn gaat gepaard met
een explosie aan eerder vermelde paramilitaire doodseskaders, aangevuld door onder andere
het
Ejército Secreto Anticomunista (ESA). Hoewel de grotendeels militair verslagen
guerrillafracties zich in de hoofdstad hergroepeerden, breidde de krijgsmacht haar controle op
het Guatemalteekse binnenland uit door het vervangen van traditionele gemeenschapsleiders
door de zogenaamde comisionades militares die rechtstreeks rapporteerden aan het regime.93
Naar aanleiding van de protestbeweging die was ontstaan rond een overheidscontract met een
Canadese mijnbouwbedrijf, kondigde het regime meteen een ruim twee jaar durende staat van
beleg af. Het leger ging over tot de bezetting van de universiteit van San Carlos waar het
protest was ontstaan, waarna doodseskaders de rechtenprofessoren vermoorden die het
onderzoekscomité naar de mijnexploitatie hadden geleid. De omvang van het geweld nam
steeds massievere proporties aan, met enkel en alleen in het jaar 1971 meer dan negenhonderd
in de pers geregistreerde politiek gemotiveerde moorden tot gevolg.94
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In belangrijke mate was deze vernieuwde militaire daadkracht een reactie op de
dynamiek van het gewapende verzet. De revolutionaire beweging had haar nederlaag op
diverse wijzen geïnterpreteerd en vanuit deze bezinning tot nieuwe strategieën gekomen die
tot een tweede cyclus van het gewapende verzet zouden leiden. Centraal in deze debatten lag
de verhouding tussen een politieke of militaire focus. FAR wijdde haar nederlaag aan de
strategie van het focisme die de guerrilla had ontkoppeld van het volk en een valse dichotomie
had gecreëerd tussen politieke en militaire activiteiten. Het Ejército Guerillero de los Pobres
(EGP), geboren uit een ideologische afsplitsing binnen het FAR werd opgebouwd rond de
conceptie dat de revolutionaire oorlog natiewijd moest worden uitgevochten, maar bovenal
dat ze haar basis vond in een georganiseerde indigene- en boerenbevolking. Het EGP was
daardoor een politiek-militaire organisatie in de strikte zin van het woord, waarbij de focus op
beide aspecten lag. De PGT blijft vasthouden aan de dominantie van het politieke aspect al
stellende dat agriculturele en stedelijke arbeiders de drijvende kracht van de revolutionaire
oorlog vormden.
Centraal in deze interpretaties staat de conclusie dat de drie guerrillafracties de basis
van de volksbeweging moesten organiseren, indringender dan haar voormalig focisme haar
had toegestaan. Enkel zo konden de volksorganisaties “vehikels van hun politieke agenda’s en
rekruteringsbodems voor nieuwe kaders” worden. 95 De dynamiek waarmee de
guerrillafracties zich op diverse volksorganisaties wierpen of er zelf mee aan de wieg van
stonden, verklaart dan ook gedeeltelijk de gestage heropleving van de volksbeweging
gedurende de jaren zeventig.
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Hoofdstuk 2. Revolutie en contra-revolutie: apotheose van de
Guatemalteekse volksbeweging en guerrilla (1976-1983).

OPENLIJK EN MASSAAL SOCIO- POLITIEK CONFLICT: HEROPLEVING VAN
HET SOCIALE WEEFSEL EN HAAR PRINCIPIËLE ACTOREN

De tweede helft van de jaren zeventig kende de “autonome eruptie van de volksmassa in de
politieke scène”, parallel aan een uitdijende guerrilla-oorlog. Volgens Torres-Rivas is het net
dankzij deze gewapende confrontatie dat de volksmassa haar status als “subject van de
geschiedenis” herwon in een politieke crisis die zich uitte als een “collectieve
ongeduldigheid”. 96 Wat vast staat is dat de periode die in deze paragraaf onder het
vergrootglas ligt, een onverwachte breuk vormde waarin de organisaties van de
volksbeweging na jarenlange opbouw openlijk en massaal in sociaal en politiek conflict
treden met het militaire regime door middel van nationale stakingen en betogingen. Waar de
stedelijke protesten van de jaren zestig geleid werden door de middenklasse, werd de kern nu
uitgemaakt door stedelijke arbeiders wiens rangen aangezweld waren onder een toenemende
industrialisatie.97 De contestatie van de militaire dictaturen ontdekte nieuwe organisatie- en
actievormen en vormde zich in toenemende mate om tot een unificerende subversie.
Torres-Rivas wijst hier op een cruciaal chronologisch gegeven. Het hoogtepunt van de
politiek-militaire strijd tussen 1979 en 1980 viel nooit samen met wat de apotheose zou
worden van de volksbeweging, dewelke in 1978 haar gloriejaar beleefde maar amper twee
jaar later haast volledig onderdrukt was geraakt. Het was echter dankzij de massificatie van
het sociale verzet in deze turbulente jaren dat een nieuwe wind waaide doorheen Guatemala
en een fundamentele ommekeer haar plausibiliteit herwon. Waaraan is dit kantelpunt toe te
schrijven? Politieke wijzigingen in El Salvador, Nicaragua, Chile en Argentinië worden in
deze periode vaak gedeeltelijk verklaard vanuit de veranderende buitenlandse politiek van de
V.S. Met het aantreden van president Carter werd immers een sterkere nadruk op
mensenrechten gelegd. Deze internationale dimensie lijkt echter van weinig invloed op het
heersende militaire regime van Laugerud García (1974-1978) in Guatemala dat,
geconfronteerd met een Amerikaans wapenembargo, ongehinderd haar politiek kon verder
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zetten door militaire samenwerkingen met Israël en enkele Zuid-Amerikaanse landen.98 Elke
monocausale verklaring schiet te kort.
Ten eerste bracht de economische crisis van de jaren 1970 een einde aan drie decennia
quasi onafgebroken groei. Ter voorbeeld: het per capita inkomen in Guatemala was in 1985
gelijk aan dat van 1972. 99 Achter deze economische statistiek schuilen echter concrete
processen van sociale agitatie die aan de economische crisis causaliteit verlenen in het
heropleven van het sociale weefsel. De periode ziet niet enkel een stijging van de sociale
ongelijkheid, de sociale polaristatie uitte zich eveneens meer zichtbaar en meer bewust.100 In
1976 werd het Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS) gevormd, een vakbondscoalitie
geconcentreerd in de hoofdstad die in slaagde om na een dreigement tot staking van de
achtenveertig aangesloten syndicaten een arbeidsdispuut op te lossen.101 De oprichting van
het CNUS en haar succesvolle bemiddeling was op haar beurt het gevolg van een relatieve
politieke opening en militaire ontspanning tijdens de eerste jaren van het presidentschap van
Laugerud die zijn gebrek aan legitimiteit had trachten te compenseren door de eisen van de
oppositie te coöpteren door middel van sinds de revolutie ongeziene politieke en sociale
hervormingen. 102 De meest zichtbare manifestatie van deze heropleving van de
volksorganisaties was de mijnwerkersmars van 1977 die vanuit het geïsoleerde Ixtahuacan
naar de hoofdstad trok en gaandeweg aanzwol tot een manifestatie van 150.000 man sterk.103
Een staking van een vakbond die amper driehonderd arbeiders vertegenwoordigde, groeide zo
uit tot een evenement van historisch belang die de eenheid tussen de stedelijke arbeidersklasse
en het Guatemalteekse binnenland symboliseerde.104
De verviervoudiging van het aantal massale protesten tussen 1976 en 1977 was
evenmin een toeval. De plotse opleving was in belangrijke mate veroorzaakt door de
aardbeving die datzelfde jaar maar liefst 27.000 dodelijke slachtoffers eiste en de massale
mobilisatie, politisering, strijdvaardigheid en organisatie die hierop volgde. 105 In de
wederopbouw hervormde het sociale weefsel zich via buurtcomités waarin onderlinge hulp
centraal stond, zich soms uitbreidend tot coördinerende comités die een gehele gemeenschap
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overkoepelden. De chaos volgend op de aardbeving lijkt een politieke opening te hebben
gebracht die maximaal uitgebuit werd om de oppositie om te vormen tot een dynamische en
een zich institutionaliserende autonome beweging. 106 Begrafenissen van oppositieleiders
werden in de hoofdstad bijgewoond per tienduizenden en arbeiders legden een steeds grotere
affiniteit voor directe actie voor de dag. De vakbeweging stond op haar sterkst sinds het einde
van de revolutie en er werd meer gestaakt dan ooit tervoren in de geschiedenis van het land.
De syndicalisatiegraad steeg tussen 1975 en 1978 van anderhalf tot tien percent.107
Een derde en finale verklaring ligt besloten in de politieke dynamiek van El Salvador,
maar vooral van Nicaragua. In beide landen, net als in Guatemala, ontketende zich een
gewapende strijd die voor de respectievelijke regimes bedreigende proporties aannam.108 In
El Salvador werdenvanaf 1975 verscheidene guerrillafracties gevormd die zich later
unificeren in de coalitie Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, sterk ingebed
in de campesino- en arbeidersbeweging. In Nicaragua ging het in de jaren zestig zo goed als
verslagen Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) over tot een herorganisatie
waardoor de overwinning in 1978 een reële mogelijkheid bleek. Wanneer de Somozadictatuur een jaar later daadwerkelijk omver werd geworpen stelt de FSLN met haar militaire
overwinning en haar programma van culturele, morele en politieke vernieuwing een krachtig
revolutionair voorbeeld voor de Guatemalteekse guerrilla. 109 Deze werd in 1979 tevens
versterkt door de opkomst, of correcter: het voor het eerst in de openbaarheid verschijnen na
acht jaar ondergrondse voorbereiding en structurering, van een nieuwe fractie, de
Organización del Pueblo en Armas (ORPA). Deze atypische fractie verwijderde het politieke
aspect uit wat voor hen een louter militaire strijd was. De verschillende politiek-militaire
organisaties telden samen nu meer dan 8000 strijders.110
De oprichting van het CNUS en de groei van de Confederación Nacional de
Trabajadores (CNT) was geen toeval maar een logisch gevolg van de aandacht die de
guerrillafracties hadden besteed aan de infiltratie en versterking van de syndicale beweging.
Zo vervelde het CNT bijvoorbeeld van een christendemocratische vakbond naar een orgaan
gedomineerd door FAR.111 Gedurende de jaren zeventig kwamen de guerrillafracties in feite
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onder de gezamenlijke noemer van politiek-militaire organisaties te staan die zich samen
inschakelden in wat een “guerra popular revolucionaria”, een revolutionaire volksoorlog
genoemd werd. Deze moest ondersteund worden door een openlijk agerende volksbeweging
met directe sociale en politieke acties opgebouwd rond concrete eisen. Waar, ter vergelijking,
het jaar 1975 slechts twee stakingen, manifestaties of protestmarsen plaatsvonden, was dit
aantal tegen 1978 aangezwollen tot veertig,112 goed voor meer dan een milljoen nietgewerkte dagen.113 De sleutelfunctie die de syndicale beweging hierin voor het eerst speelde
vertaald zich in een verdriedubbeling van het aantal stakende industriële arbeiders onder het
regime van Laugerud, maar liefst tachtig percent van het totale contingent arbeiders. 114 De
strijd om erkenning van de arbeiders in de Coca-Cola fabriek in de hoofdstad bekwam op haar
beurt internationale aandacht. Het conflict dat in 1976 uitbrak toen de fabriek bezet werd naar
aanleiding van het ontslag van 150 arbeiders, nam vijf jaar in beslag en kostte het leven aan
een tiental arbeiders.115
De meest directe bedreiging was de negen dagen durende algemene staking van zo’n
85.000 ambtenaren in februari 1978 en de rellen die in oktober van dat jaar uitbraken naar
aanleiding van de verhoging van bustarieven, vlak na een reeks grootschalige betogingen
tegen de massamoord in Panzós en de moordaanslag op de leider van het CNUS.116 De
protesten halveerden gezamenlijk drievierde van de gewerkte tijd in de industriële sector en
honderd percent in de bank- en verzekeringssector. Gans het sociale weefsel dat zich
voorgaande jaren had opgebouwd, participeerde in de haast volledige lamlegging van de
Guatemalteekse staat, hetgeen echter ook het begin in luidde van een grootschalige campagne
om de volksprotesten te onderdrukken.117
Een

pioniersrol

binnen

de

volksbeweging

was

weggelegd

voor

de

bevrijdingstheologie. Voorgaande decennia had het religieuze basiswerk sterke veranderingen
ondergaan. Na onder het regime van Castillo Armas vooral ingezet te worden in anticommunistische campagnes, engageerden priesters zich gedurende de jaren zestig in het
desarrollismo dat de ontwikkeling van het platteland door middel van coöperatieven en
dorpscomités voor ogen had, parallel aan het organiseren van alfabetiseringsprogramma’s en
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vormingscursussen. Deze Acción Católica slaagde erin door te dringen tot in de meest
onbereikbare gebieden en alzo bij te dragen aan één gezamenlijke indigene- en
campesinobeweging. 118 Onder invloed van de bevrijdingstheologie die na het Tweede
Vaticaanse Concilie en de Medellín-conferentie van 1968 een enorme opgang maakte binnen
de Latijns-Amerikaanse basiskerken, kwamen steeds meer religieuzen tot een ‘radicale keuze
voor de armen’. Dat een aanzienlijke hoeveelheid priesters en religieuzen zich bovendien
aansloten bij de gewapende strijd verlaagde uiteraard de drempel voor vele indigene
campesinos om dezelfde stap te zetten.119 De repressie tegen dit uitgebreide netwerk dat op
nationaal niveau was ontstaan, kon echter niet uitblijven, met verscheidene uitwijzingen en
moordaanslagen op geradicaliseerde priesters tot gevolg. Zo trok het bisdom van Quiché, na
beschietingen op haar gebouwen en moordaanslagen op priesters en de bisschop, de ganse
clerus terug en sloot het diocees de facto. 120 Enkel en alleen tussen 1976 en 1977 werden
honderdzeventig religieuze leden van coöperatieven vermoord, verspreid over de belangrijkste
indigene gebieden. Als reactie op de terreur ging een gedeelte van de clerus in ballingschap,
alzo de Iglesia en Exilio vormend. Zo werd onder andere in 1978 het Comité Pro Justicia y
Paz gesticht, een oecumenisch comité dat protestanten en katholieken verbond en vanuit
Mexico in verbinding stond met de basiswerking die zich clandestien en ondergronds verder
organiseerde.121
De ontluikende campesino-beweging bloeide echter niet enkel op onder de vleugels van de
bevrijdingstheologie, maar richtte ook eigen volksorganisaties op die krachtige vehikels werden
waarin hun belangen in het middelpunt stonden.122 Deze kristallisatie vond haar neerslag in de
oprichting van het Comité de Unidad Campesino (CUC). Het CUC was de eerste campesinoorganisatie die trachtte één grote beweging te realiseren door het samenbrengen van enerzijds
indigene seizoensarbeiders die vanuit de Guatemalteekse hooggebergtes afzakten naar de
plantages van de Zuidkust en anderzijds de mestizo- en ladinoboeren.123 Om als gezamenlijk
front op te treden diende men de arbeiders te politiseren, te organiseren en te integreren in een
nationaal netwerk. Zodoende wist het CUC als nationale vereniging de lokale etnische verschillen
te overstijgen. Ondanks de overwegend indigene leiding, was hun revolutionaire opvatting niet
exclusief maar multi-etnisch. De politieke
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tegenstander was de als illegitiem beschouwde staat, die het CUC als deel van het populaire
front mee diende te bestrijden door massale stakingen. Vanaf 1976 werd het CUC, verbonden
aan de EGP-fractie, ondergronds uitgebouwd, om twee jaar later uit de geheimhouding te
treden met een uitgesproken socialistisch en egalitair maatschappijproject dat elementen van
de bevrijdingstheologie, het marxisme en een etnisch-nationalisme integreerden. De
organisatie kende ledenlijsten noch formele hiërarchie daar dit hen kwetsbaar zou maken
tegenover de overheidsrepressie.124
De grootste nieuwigheid in de protestgolf eind jaren 1970 lag inderdaad besloten in de
integratie van de indigene- en campesinobevolking in de mobilisatie die werd gepercipieerd
als een autoriteitscrisis en het einde van politiek fatalisme. Deze indigene of etnisch-nationale
component is een wezenskenmerk van het ganse intern gewapend conflict. Onder de
bedreiging van gemeenschappelijke gronden en de karakteristieke sociaal-culturele
levenswijze ontstond nu dus een beweging die tegelijk inherent indigeen en campesino als
modern en syndicalistisch was.125 De onafhankelijke organisatie van deze gemarginaliseerde
bevolkingsgroepen die zoveel jaren onmogelijk leek, confronteerde het regime met een
ongeziene uitdaging en bedreiging. Het revolutionaire geweld van de guerrilla bleek met haar
directe antwoord op het staatsgeweld een sterke aantrekkingskracht uit te oefenen op de
indígenas en campesinos waardoor zij, vooral vanuit het CUC, een aanzienlijke bijdrage
leverde aan de groei van de volksbeweging.126 We zien met andere woorden “[…] the
integration of diverse organizations of the indigenous ethnic minorities into different fractions
of the proletariat and rural workforce”.127
De autonome explosie van populaire bewegingen in de publieke sfeer ging uiteraard
gepaard met organisatorische consolidatie en institutionalisering, doch volledig los van het
partijsysteem en gekenmerkt door een dubbele evolutie: enerzijds het steeds specifiekere
profiel als wezenlijk revolutionaire beweging, en anderzijds het verlaten van organisatie op
basis van vakbonden gedragen door sociaal-economische eisen ten voordele van organisaties
met nationale en politieke dimensies.128 De omvang van de oppositiegolf, maar vooral de
repressie die vanaf 1979 diepe wonden sloeg in de volksbeweging, deed in 1979 de noodzaak
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ontstaan een gezamenlijk platform op te richten onder de noemer Frente Democrático Contra
la Represión (FDCR) die fungeerde als overkoepeling van zo’n 140 organisaties waaronder de
grootste

vakbonden,

campesino–

en

arbeidersverenigingen,

christenen-

en

studentenorganisaties en enkele centrumpartijen. Ze onderhielden een eerder gereserveerde
houding tegenover de guerrilla-organisaties en traden, zonder de gewapende strijd expliciet te
verwerpen, louter op als spreekbuis voor de volksbeweging.129
De tweede helft van de jaren 1970 zag, samenvattend de volwassenwording van de
volksbeweging die erin slaagde coherente en meer realistische programma’s te formuleren die
de machtsovername op democratische wijze nastreefden.130 Parallel aan de kwantitatieve en
kwalitatieve uitbreiding van revolutionaire volksorganisaties en guerrillafracties, boog de
systematische maar selectieve repressie zich na 1976 in crescendo om tot openlijke en
gegeneraliseerde staatsterreur. De ambtstermijn van Laugerud García was slechts de
aankondiging geweest van deze nieuwe fase waarin het geweld steeds massievere proporties
aannam. Het masacre de Panzós in 1978 waarin meer dan vijftig indigene mannen, vrouwen
en kinderen door een legereenheid neergeschoten werden tijdens een publieke vergadering op
het dorpsplein was slechts de voorbode van het treden buiten traditionele contra-insurgentie
technieken.131

REVOLUTIONAIRE VOLKSOORLOG EN
ONTSPORING VAN DE CONTRA-REVOLUTIE

Met de inauguratie van generaal en voormalig Defensie-minister Lucas García als president
(1978-1982) zien we een ongeziene escalatie van het geweld dat vijf jaar zou aanhouden en
Guatemala’s volksbeweging en guerrilla fatale slagen toebedeelde. Enkel en alleen in het jaar
1982 lieten niet minder dan achtienduizend Guatemalteken het leven.132 Naar dit vijf jaar
durende hoogtepunt van militaire en paramilitaire repressie wordt in Guatemala gerefereerd
als “El terrible quinquenio 1978-1983”. 133 De constitutionaliteit en de legaliteit van de
militaire regimes, waaraan men in de voorgaande periode zo gehecht was, werd van
ondergeschikt belang tegenover de (militaire) bedreiging die uitging van de massificatie van
het verzet. “De crisis van de staat is nu een crisis van de gehele maatschappij” en werd almaar
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alarmerender “wanneer de massa langzaam maar onverbiddelijk ruimte, herkenning en
invloed wint, met aan het hoofd politiek-miltaire organismen met marxistische oriëntatie”.134
Lucas García’s regering bevond zich van in den beginne in een diepe politieke crisis,
vooral wanneer de massale straatrellen naar aanleiding van de verhoging van de bustarieven
hun vruchten afwierpen en de verhoging werd teruggedraaid. De sleutelrol die de
studentenbeweging hier in had gespeeld, bracht hen als eerste in het vizier van de campagne
ter pacificatie van de hoofdstad. In de contra-insurgente strategie van Lucas García werd geen
onderscheid meer gemaakt tussen de guerrilla, vakbonden en politieke oppositiepartijen.
Tussen 1978 en 1980 zou via selectieve moordaanslagen de facto elke volksorganisatie ofwel
onthoofd worden, ofwel ondergronds gedwongen worden, niet enkel door toedoen van de
overheid, maar veel typerender onder invloed van selectieve moordaanslagen door
paramilitaire doodseskaders die openbaar executielijsten publiceerden.
Op klaarlichte dag werd in het historisch centrum van de hoofdstad Oliverio Castañeda
de León, de secretaris-generaal van de studentenorganisatie AEU, neergeschoten door een
doodseskader, enkele dagen later gevolgd door diens opvolger.135 In 1979 werd de politieke
oppositie quasi volledig geneutraliseerd. Alberto Fuentes Mohr, sociaal-democratisch
parlementslid, was het eerste partijpolitieke kopstuk dat werd vermoord, gevolgd door
hoofdstedelijk burgemeester Colom Argueta die slechts luttele dagen nadat diens partij zich
had ingeschreven in het kiesregister doorheen de hoofdstad achtervolgd werd met een
helikopter en daarna neergeschoten werd door een doodseskader. Dergelijke werkwijze
bevestigde enkel de participatie van de krijgsmacht in dergelijke operaties. 136 Het FDCR
verloor in enkele maanden tijd zo haar twee grootste sociaaldemocratische kopstukken, terwijl
de vakbond CNT na de ontvoering van eenentwintig van haar leiders in clandestiniteit werd
gedwongen.137 Aan het einde van deze eerste repressiegolf was Lucas García erin geslaagd
de georganiseerde volksbeweging een schade toe te brengen waarvan ze in feite nooit volledig
zou recupereren. De enorme uitdagingen die de volksorganisaties via massale stakingen en
betogingen aan het regime hadden gesteld, raakten vanaf 1979 in vrije val om vanaf 1980 tot
een derde van haar oorspronkelijke mobilisatiekracht terug gedrongen te worden.138
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De brandstichting in de Spaanse ambassade op 31 januari 1980 zou vanuit de
hoofdstad echter een ongeziene schokgolf teweeg brengen in het Guatemalteekse binnenland.
Voor de Guatemalteekse volksorganisaties was deze etappe een kritiek en belangrijk moment
omdat ze bewees dat geen enkele ruimte werd gegund aan vreedzaam protest. In een poging
de moord op negen campesinos onder aandacht te brengen die zich hadden verzet tegen de
petroleumexploitatie in het noord-oostelijke departement van El Quiché, waren een groep
campesinos en arbeiders, leden van het CUC en studenten overgegaan tot de bezetting van de
ambassade. De interventie van de Nationale Politie kostte aan negenendertig mensen het
leven, waaronder naast de bezetters een aanzienlijk aantal medewerkers van de ambassade en
de voormalige vice-precident van Guatemala. Onder de slachtoffers bevond zich eveneens
Vicente Menchú, campesino, lid van de EGP en vader van Rigoberta Menchú die zich later
zou ontpoppen tot internationaal icoon en spreekbuis van verzet in Guatemala.139 Enkel
Spaans ambassadeur Cajal en een leider van het CUC overleefde de invasie, welke laatste
dezelfde nacht door een groep van twintig gemaskerde mannen ontvoerd werd uit het
ziekenhuis.140
Na het vermoorden van sleutelfiguren binnen de politieke oppositie tussen 1978 en
1979 ontketende het militaire regime een massaal offensief tegen de syndicalistische basis,
studenten en iedereen die nog langer deel had in de volksbeweging.141 De intensiteit van het
conflict in de hoofdstad deed zelfs de guerrilla afdalen uit haar traditionele actieterrein in de
Guatemalteekse hooggebergtes. De meest uit het oog springende actie in de hoofdstad was de
bomaanslag op het presidentieel paleis in 1980. De EGP wilde daarmee de manifestatie
verhinderen die de regering had georchestreerd ter ondersteuning van Lucas García en
verstopte twee explosieven die aan zeven bijstaanders het leven kostten. In een poging het
gewapend verzet te onthoofden, ontplooide het regime een grootscheepse actie waarbij in de
hoofdstad het water- en elektriciteitsverbruik van particuliere woningen werd gecontroleerd.
Met behulp van deze uit Argentinië en Israël geïmporteerde technologie werden enkel en
alleen in de zomer van 1981 ongeveer vijfendertig casas secretas van ORPA ontmanteld.142
Dat vanuit deze huizen ook de internationale contacten onderhouden werden, maakte de
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gevolgen voelbaar tot binnen het Europese solidariteitsnetwerk. De guerrillafractie zou de
enorme schade die haar infrastructuur leed nooit echt te bovenkomen.143
De stedelijke contra-insurgentie had bovendien een sterke reorganisatie van de
volksbeweging teweeg gebracht. Met het verdwijnen van het FDCR als koepelorganisatie
verdween ook het eerder koel minnaarschap tegenover de guerrilla. In 1981 ontstond zo een
veel radicaler politiek platform, het Frente Popular 31 de Enero (FP-31). Deze organsatie
bestond uit het CUC, het Frente Estudiantil Robin Garcia (FERG), Cristianos
RevolucionaRíos (CR), Europese Coördinatie de Pobladores (CDP) en Núcleo de Obreros
RevolucionaRíos (NOR). In het communiqué bij haar oprichting erkende zij de
guerrillafracties als “onbetwiste voorhoede” van de Guatemalteekse volksoorlog. FP-31
richtte zich op directe paramilitaire acties via bliksemoperaties, sabotages en brandstichtingen
waarbij de nadruk lag op “clandestiniteit en zelfverdediging”.144 Daar de massale publieke
manifestaties van voorgaande jaren de volksorganisaties hadden blootgesteld aan
staatsrepressie werden de strijdmethoden nu dus aangepast om het voortbestaan van de
volksorganisaties te garanderen. Voor vele leden van de resterende volksorganisaties bood de
gewapende strijd het enige alternatief om de oppositie verder te zetten. 145 De dichotomie
tussen de gewapende strijd en de massabeweging van de jaren zestig verdwijnt dus en maakt
plaats voor een complementaire weg naar de revolutie, de vorm aannemend van één grote
volksoorlog geleid door “een politiek-militaire structuur aan de top en een uitgebreide
verspreiding van massaorganisaties aan de basis”.146
De guerrillafracties waren intussen eind jaren 1970 eveneens begonnen aan hun
wederopbouw in de noordwestelijke hooglanden van Guatemala die voornamelijk bevolkt
werden door indigene gemeenschappen. De staking waarmee CUC, slechts één maand na de
ambassadebrand, zo wat de gehele suiker- en katoenproductie stillegde en succesvol een
loonsverhoging bekwam, zou de laatste grote machtsvertoning zijn van de volksbeweging en
tegelijkertijd het begin inluiden van de penetratie van de contra-revolutie in het
Guatemalteekse binnenland. 147 Naarmate de stedelijke volksorganisaties in vrije val waren,
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verschoof het intern gewapend conflict opnieuw naar het Guatemalteekse binnenland. De
verzwakking van de volksorganisaties deed de noodzaak ontstaan een ultieme poging te
wagen het verzet van voorbije jaren alsnog te verzilveren. Tussen 1980 en maart 1982 opende
de guerrillafracties fronten in achttien van de tweeëntwintig departementen met in haar
kielzog de krijgsmacht die in sneltempo over het gehele Guatemalteekse binnenland kazernes
opende en via gedwongen rekrutering een enorme strijdkracht wist te vergaren. De
Guatemalteekse guerrilla leek anno 1982 minstens even sterk te staan als de FMLN in El
Salvador of het FSLN vlak voor haar eindzege.148 De schaal van de gewapende insurrectie,
aangesterkt door de vele leden van de volksorganisatie die geen andere optie dan ballingschap
of gewapende strijd had gerest, betekende een vertienvoudiging in aantal militaire acties
tussen 1979 en maart 1982. De omvang van het insurgente geweld slaagde er voor het eerst in
het internationale discours van de regering te ontkrachten die de guerrilla afschilderde als
geïsoleerde communistische agitatoren zonder populaire aanhang.
Een tegenoffensief van Lucas García bleef echter niet uit. Ook voor de gewapende
strijd zou deze periode de apotheose vormen. Terwijl de guerrillabezetting van dorpen en
plantages evolueerde naar de bezetting van ganse gemeenten en departementshoofdsteden149,
ontplooide de krijgsmacht eind 1981 Operación Ceniza, letterlijk refererende naar het in as
leggen van de dorpen in guerrilla-gebieden. De ontastbaarheid van de guerrillafracties die
doorgaans konvooien aanvielen om daarna te verdwijnen in de bergen, zorgde ervoor dat de
krijgsmacht zich in toenemende mate richtte op de indigene campesino-gemeenschappen die
zij beschouwden als de levensader van de gewapende strijd. Vijftienduizend troepen werden
ingezet om via de tactiek van de tierra arrasada de drie voornaamste guerrillazones te
ontvolken. Het selectieve geweld van het militaire regime beperkte zich niet langer tot louter
guerilleros en oppositieleden van enig formaat, maar viseerde nu de gehele rurale bevolking in
‘rode zones’ die integraal als (potentieel) subversief en als deel van het guerrilla-apparaat
werd aanzien.150 . “Violence perpetrated by the armed forces began to break out of the
revolution-counterrevolution dialectic to become authoritative reactionary terror […] as a
means of controlling the population.”151
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De overheidscontrole op de rurale bevolking impliceerde het vleugellam maken van de
lokale civiele autoriteiten. Traditionele gemeenschapsleiders werden vermoord of vervangen
door militaire autoriteiten of dienden getrouwheid te zweren. 152 De achterliggende
systematische strategie ligt deels in het ontwortelen van de zowel de potentiële als de
daadwerkelijke politieke machtsbasis (“peasant infrastructure” of “population resource”) van
de guerrilla. Door het rurale actieterrein van de gewapende strijd geraakte de lokale bevolking
immers verwikkeld in het conflict, daar ze als voedingsbodem fungeerde van de guerrilla,
zowel als rekruteringsvijver als inzake het onderhouden van rondzwervende guerrillaeenheden.153 De diverse massamoorden ondernomen door het regime moest de
samenwerking tussen de guerrilla en de bevolking onder druk zetten, in de hoop het
gewapende verzet op de knieën te krijgen door hun potentiële machtsbasis te elimineren of
intimideren. 154 De massamoorden richtten bovendien grote schade aan wat betreft het
vertrouwen in en populaire sympathie met de guerrilla omdat ze aantoonden dat de guerrilla
onvoldoende bescherming of alternatief kon bieden op de overheidspressie.155
Het scala aan militaire praktijken om dit te verwezenlijken reikte van
(groeps)verkrachtingen van (zwangere) vrouwen tot regelrechte executies. De helft van de
geregistreerde groepsmoorden bevatte collectieve moordaanslagen op kinderen die getuigen
van een opmerkelijke brutaliteit: moord via verbranding, machetes en vooral ingeslagen
schedels. Het consequente geweld tegen vrouwen en kinderen wordt vaak geanalyseerd als
een bewuste strategie in een poging de voortzetting van het leven en de overlevering van de
cultuur te verhinderen. Martelingen werden vaak publiekelijk uitgevoerd als waarschuwing of
lijken, al dan niet met zichtbare marteltekens, werden openlijk tentoongesteld. 156 Ook
traditionele campesino-organisaties zoals het CUC werden door het rurale actieterrein
primaire doelwitten van de contra-insurgentie. De meeste van de stichtende leden waren tegen
1982 vermoord of in ballingschap, ondanks de horizontale organisatie die een al te
gemakkelijke ‘onthoofding’ van de beweging diende tegen te gaan.157
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Geconfronteerd met dergelijke brutaliteit besloten de vier belangrijkste guerrillaorganisaties in februari 1982 tot een langverhoopte samenwerking onder de noemer Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). De fracties EGP, FAR, ORPA en PGT
organiseerden zich rond een gezamenlijk vijfpuntenprogramma en strategie. Van een
daadwerkelijke fusie was echter geen sprake, daar de fracties bleven opereren onder eigen
naam. De moeizame eenmaking valt in grote mate terug te leiden tot militair-strategische
verschillen en de wijze waarop de PGT, FAR en EGP zich op de volksbeweging hadden
gestort. Hoewel elke fractie grotendeels verbonden was aan eigen sociale organisaties, waren
de afscheidingslijnen gebaseerd op “fragiele samenlevingsakkoorden”. Binnen organisaties
als het CNUS opereerden de drie guerrillafracties bijvoorbeel tesamen. 158 In een
eenheidsverklaring aan het Guatemalteekse volk komt men echter tot een gezamenlijk politiek
programma waarin sociaal, politieke, economische en culturele gelijkheid en de nabije
overwinning beloofd werden. Het eindpunt van de revolutie was de creatie van een “nieuwe
samenleving, waarin alle patriottische, populaire en democratische sectoren vertegenwoordigd
worden in de regering”, waarvan de christelijke gemeenschap een pilaar diende te worden,
daar zij haar geloof in dienst had gesteld van de vrijheidsstrijd van alle Guatemalteken.159
Het URNG presenteerde zichzelf echter niet als de kiem van deze nieuwe
volksregering, maar riep op tot vorming van een breed politiek front. De volksbeweging
spiegelde zodoende deze politiek-militaire ‘eenheid’ en richtte in februari 1982 het Comité
Guatemalteco de Unididad Patriotica (CGUP) op waarin een dertigtal leden van diverse
volksorganisaties, voornamelijk van FP-31, onder eigen titel zetelden om een “zo breed
mogelijk politiek oppositiefront” te vormen.160 Het URNG en het CGUP waren dus beide
slechts voorzichtige pogingen tot eenmaking: de guerrilla-organisaties bleven operationeel
onder eigen noemer en de volksbeweging wist zich slechts te organiseren in een comité van
personen in plaats van een solide samenwerking van de verschillende organisaties. In dit
register was de organisatorische eenheid van de volks –en guerrillabeweging in één breed
gedragen revolutionaire organisatie, zoals bijvoorbeeld het FMLN of FSLN, respectievelijk in
El Salvador en Nicaragua, een onmogelijke stap.
De staatsgreep tegen Lucas García door generaal Ríos Montt (1982-1983) moet dan
ook vooral gezien worden als het resultaat van nervositeit veroorzaakt door de militaire
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dreiging die, ondanks de massieve schaal van de contra-revolutie, uitging van de territoriale
winsten van de gewapende strijd. De coup was ook het gevolg van een politieke crisis
ontstaan in de schoot van de krijgsmacht waar jonge officieren het gebrek aan een doortastend
antwoord op het guerrilla-offensief aanklaagden en de verkalking en corruptie van de
krijgsmacht hekelden. Volgens het traditionele recept droeg het leger echter haar eigen
opvolger voor. Het aantreden van Ríos Montt was dan ook een “anomalie van het militair
regime [van Lucas García] dat ondersteuning ontbreekt van rechts en een aanzienlijk deel van
het officierenkorps door toedoen van professionele inefficiëntie, politieke oneerlijkheid en
corruptie”.161 Ríos Montt was voor velen echter een gedroomd opvolger door zijn anticommunisme, hervormingsdiscours en zijn afwezigheid uit de bureaucratie van de
krijgsmacht. De V.S. hervatte haar militaire steun aan Guatemala en Reagan omschreef Montt
als “a man of great personal integrity and comittment” die volledig toegewijd was aan de
democratie.162
Het was tevens deze periode van grootschalige militaire campagnes tussen maart 1982
en augustus 1983 waarin de contra-insurgentie verder ontspoorde en het staatsgeweld aan een
tempo van achthonderd geregistreerde moorden en verdwijningen per maand haar absolute
piek bereikte. In anderhalf jaar was de krijgsmacht onder leiding van Ríos Montt
verantwoordelijk voor drieënveertig percent van de moorden die de staat gedurende gans het
intern gewapend conflict beging. 163 Na een half jaar contra-revolutie en een zeventigtal
geregistreerde massamoorden, kondigde Ríos Montt een tijdelijk staakt het vuren af waarin de
guerrilla mits overgave amnestie kon krijgen. Na de evidente weigering van dit ultimatum
volgde twee grootschalige militaire campagnes tegen de guerrilla die op haar absolute
hoogtepunt was qua slagkracht. De tot ongeziene intensiteit opgevoerde contra-revolutie
dwong het gewapende verzet, nadat ze begin 1982 nog een grootscheepse insurrectie had
proberen te ontketenen met de opening van verschillende nieuwe guerrillafronten, tot
territoriale terugtrekkingen en militaire nederlagen tot in haar kerngebieden.164 In een half
jaar tijd slaagde de krijgsmacht erin bijna alle departementen te pacificeren. De guerrilla
verloor zo onherroepelijk het militaire intitatief en werd in haar gestage opmars afgeremd,
terwijl het staatsgeweld op het platteland de bevolking weerhield van ondersteuning en
participatie in de revolutionaire volksoorlog. Van de annihilatie van het gewapende verzet
161
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was echter geen sprake. Vanuit het perspectief van de contra-insurgentie was Ríos Montt’s
verdienste niet het toedienen van de totale nederlaag, maar het definitief onmogelijk maken
van een machtsovername op basis van een revolutionaire volksoorlog.165
Om het hoofd te bieden aan de blijvende slagkracht van de guerrilla op het platteland,
volstonden de klassieke contra-insurgente recepten echter niet langer. Verschillende
mechanismen werden geïmplimenteerd waarmee de staat poogde de volksmassa te coöpteren.
De strijd tegen het communisme werd onverminderd verder gezet, maar het kantelpunt dat
Ríos Montt teweeg bracht lag besloten in het verpakken van dit project in een reformistisch en
populistisch discours dat komaf maakte met de halsstarrige willekeur waarmee Lucas García
zonder onderscheid de rurale bevolking had uitgemoord. De contra-revolutionaire doctrine
van Montt valt samen te vatten in zijn stelling dat “een hongerig iemand een goed communist
is” terwijl “iemand met veel te eten een goed anti-communist is”. Repressiemechanismes
dienden met andere woorden geïnternaliseerd te worden opdat rurale gemeenschappen tot een
soort zelfcensuur kwamen door de injectering van de staat in kern van de (potentieel)
revolutionaire gemeenschappen. Dit zou op termijn niet enkel tot een politieke en electorale
basis voor het regime zorgen, de coöptatie gebeurde enzeer via fundamentalistische
protestante sektes, waar Montt zelf lid van was.166
Lucas García had reeds in 1981 de zogenaamde Patrullas de Autodefensa Civiles
(PAC) ingericht als aanzet tot de de militarisering van de samenleving, in essentie een
systeem van gedwongen rekrutering. Onder het regime van Ríos Montt werden de civiele
patrouilles uiteindelijk gelegaliseerd en uitgebreid als integraal onderdeel van de campagne
frijoles y fusiles, bonen en geweren. De idee daarachter was dat het wapens opnemen tegen de
guerrilla ook een financiële beloning moest bieden, waardoor campesinos gebonden werden
aan de staat en minder snel heil zouden zoeken in de gewapende revolutie. Het confronteerde
de guerrilla daarenboven met militaire vijanden in wiens naam ze de revolutie voerden: de
campesinos en indígenas. Schattingen lopen sterk uiteen, maar vermoedelijk werden op het
hoogtepunt van de campagne een half tot één miljoen personen gemobiliseerd en bewapend,
circa tachtig percent van de mannelijke bevolking in sommige rurale indigene zones.167. Deze
civiele patrouilles of milities werden bewapend en onderhouden door het leger en hadden als
voornaamste doel de krijgsmacht uit te breiden en de gemeenschappen te polariseren door
165

FIGUEROA IBARRA, “Partido, poder, masas y revolución”, 2010, p. 69-70.
FIGUEROA IBARRA, “Guatemala: protesta popular, cooptación de masas”, 2004, p. 148-149.
167
ODHAG, Guatemala, Nunca Más, 1998, volume 1, online.
166

47

middel van het internaliseren van de sociale controle. Traditionele gemeenschapsleiders
werden daarbij vervangen door militaire gecommissioneerden die de verantwoordelijkheid
droegen voor de lokale patrouilles. De bevolking werd zodoende gedwongen kant te kiezen in
het conflict waardoor vele rurale gemeenschappen waar het gewapend verzet slechts in
beperkte mate wortel had geschoten een actief onderdeel van de contra-revolutie vormden.
Ríos Montt bood deze gemeenschappen die de kant kozen van de krijgsmacht dus een
bepaalde zekerheid dat ze zouden ontsnappen aan het onvoorspelbare karakter van de
massamoorden die onder Lucas García hadden plaatsgevonden. Opmerkelijk genoeg bekwam
Ríos Montt zo een aanzienlijke populariteit in deze gemeenschappen waar het verzet tegen het
militaire regime vaak snel verdween eens de civiele patrouilles ingericht geraakten en de
inwoners ontzien werden van willekeurig staatsgeweld.168
Een tweede strategie in een poging tot het smoren van de revolutionaire kiem op het
Guatemalteekse platteland, waren de zogenaamde aldeas modelos of modeldorpen en grote
staatscoöperaties. Deze werden gezien als ‘centra van ontwikkeling’ in rurale en indigene
gebieden en kaderden in een bredere strategie de bevolking in conflictzones geografisch te
concentreren, onder directe militaire controle te plaatsen en hun voedselproductie te
controleren, dit alles ten einde de sociale basis van de guerrilla te verwijderen. Ganse
gemeenschappen werden aldus ontheemd en verplaatst. De verscheidene modeldorpen telden
zo’n vijftig à zestigduizend inwoners waarin het leger experimenteerde met sociale
reorganisatie die bestond uit een stringente dagindeling van arbeid, ideologische en
patriottische

vorming

en

initiaties

in

zelfverdediging,

gezondheidszorg

en

voedselbereiding.169
De politiek van de verschroeide aarde, de militaire conscriptie en de toenemende
polarisatie tussen het leger en de guerrilla zorgde begin jaren 1980 voor een massale
vluchtelingenstroom. Naar schatting één miljoen Guatemalteken sloegen op de vlucht binnen
de landsgrenzen en een half miljoen trokken naar omringende landen, vooral Mexico. In
bepaalde gebieden trok tot tachtig percent van de bevolking weg. Dit was niet enkel een
gevolg van het geweld, maar tevens een bewuste contra-insurgente tactiek in zones die
blootgesteld waren aan invloed of aanwezigheid van de guerrilla.170 Velen die niet vluchtten
of via de PAC of modeldorpen onder directe staatscontrole vielen, organiseerden zich vanaf
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1982 in de Comunidades Población en Resistencia (CPR). Naar schatting zo’n vijftigduizend
vluchtelingen verscholen zich in de moeilijk bereikbare berggebieden van El Quiché en Alta
Verapaz, doorgaans in zones waar de guerrilla aanwezig was ter bescherming. Ze maakten
echter geen integraal deel uit van de gewapende strijd en profileerden zich als autonome
civiele gemeenschappen en kiem van de nieuwe samenleving. De internationale steun voor
dergelijke initiatieven zorgde ervoor dat de gemeenschappen konden voortbestaan, ondanks
de hevige repressie in de vorm van bombardementen en invallen van het leger en
patrouilles.171
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Hoofdstuk 3. Van een façadedemocratie naar een onderhandelde vrede: politieke
ontmanteling van de gewapende strijd (1984-1996).

INSTELLING VAN EEN ‘DEMOCRACÍA VIGILADA’:
CONTRA-REVOLUTIE VAN LAGE INTENSITEIT
Het regime van generaal Mejía Victores (1983-1986), kwam aan de macht door een breed
gedragen staatgreep tegen Ríos Montt, die op erg treffende wijze de interne crisis weergaf
waarin de krijgsmacht zich bevond, hetgeen reeds duidelijk bloot werd gelegd door de twee
voorgaande staatsgrepen die telkens aan nieuwe spanningen binnen het leger moesten
verhelpen. Met een grotendeels neergeslagen volks- en guerrillabeweging ageerde het regime
bovendien in een geheel andere context dan haar beide voorgangers. Het zou tot 1985 duren
eer het URNG recupereerde van de campagnes van Lucas García en Ríos Montt en opnieuw
bescheiden acties ondernam.172 Hoewel uitgesproken militair van samenstelling voert het
overgangsregime op papier ingrijpende wijzigingen door, in eerste plaats via een nieuwe
grondwet waarin de partijen verder aan belang winnen, een tendens die eveneens reeds werd
vooraf gespiegeld in de staatsgreep van Ríos Montt.173 De nieuwe grondwet herstelde de
constitutionaliteit in Guatemala, maar legaliseerde eveneens de contra-insurgentie die deze
terugkeer naar de rule of law in stand moest houden.174 De nieuwe grondwet vormde zonder
twijfel een kantelpunt in de geschiedenis van het intern gewapend conflict en bracht de
christendemocraat Cerezo Arévalo (1986-1991) aan de macht. Guatemala had voor het eerst
in bijna twintig jaar opnieuw een burgerpresident verkozen, zonder flagrante electorale fraude
maar met een absolute afwezigheid van centrum-linkse partijen en een onthoudingspercentage
van meer dan vijftig percent.175
Opmerkelijk was vooral dat verkiezingen hadden plaats gevonden op uitdrukkelijk
aandringen van hooggeplaatste figuren binnen de krijgsmacht, ondanks sterke tegenkanting
van het gewapende verzet. Deze zagen de verkiezingen slechts als een tactische innovatie, een
zoveelste etappe van de contra-revolutie waarin de heersende militaire macht zichzelf achter
een civiel gelaat verborg om zich ongestoord te kunnen toeleggen op het verderzetten van
haar militaire operaties. Reeds bij de staatgreep van Ríos Montt in 1982 had de krijgsmacht
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inderdaad reeds geformuleerd dat de verkiezingen de meest rationele contra-revolutionaire
strategie zou zijn eens het meest prangende gevaar van de guerrillabeweging was vermeden.176

Cerezo Arévalo was in dat opzicht de geknipte presidentskandidaat. Gezien zijn afkomst uit
de sterk vervolgde christendemocratische partij werd hij immers niet geassocieerd met het
militaire regime, sterker nog, hij was er zelf een slachtoffer van geweest. Hij was de
personificatie van een nieuwe generatie politici die haar intrede deed in de politiek, niet
verbonden aan de oude partijen of militaire regimes.177 Daar het initiatief tot verkiezingen bij
de heersende militaire macht lag en tot stand kwam zonder enige noemenswaardige
massamobilisatie vanwege de quasi onbestaande volksbeweging, spreekt Torres-Rivas van
“een autoritaire weg naar de democratie”.178 In dat opzicht spreekt men in Guatemala wel
eens van de formele politieke democratie onder Cerezo als zijnde een democracía vigilada,
een democratisch transitieproces waarin de militaire structuur integraal behouden werd
waardoor het leger de macht bewaarde in haar kerndomein: het verzekeren van de nationale
veiligheid ten aanzien van communistisch gevaar.179
De politieke verschuivingen waren dus allerminst een gevolg van een ambitie tot
vrede, maar waren ingegeven door de penibele situatie waarin de Guatemalteekse staat zich
bevond, niet enkel door toedoen van een economische recessie die zich doorheen CentraalAmerika sterk liet voelen, maar bovenal door de manier waarop het intern gewapend conflict
deze situatie dramatisch had verergerd. Zo daalde de Guatemalteekse export tussen 1980 en
1985 met meer dan dertig percent en steeg het deficit van vijfendertig tot vijfhonderzeventig
miljoen dollar. De politieke transitie wordt traditioneel dan ook geanalyseerd als een middel
om enerzijds opnieuw internationale en binnenlandse legitimiteit te winnen die voorgaande
militaire dictaturen haar hadden ontnomen, en anderzijds de gespannen relatie tussen de
krijgsmacht en de private sector te ontmijnen en het prerogatief van de krijgsmacht te
bewaren. Jonas stelt dat “the election initiated a liberalization and a recomposition of the
counterinsurgency state, but not a negotiation of it”180. Het vredesproces dat volgde in haar
nasleep was voor de Guatemalteekse elite een onverwachtse nevenwerking van de politieke
opening die het had gecreëerd, een “democratisation by accident”.181 Ondanks haar fragiliteit
hield de democratische tendens stand, gedeeltelijk omdat een terugkeer naar de militaire
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regimes van weleer mede onmogelijk werd gemaakt door sterke internationale druk en een
mondiale democratiseringsgolf waarin gedurende de jaren tachtig de meeste archetypische
Latijns-Amerikaanse

militaire

dictaturen

gedemocratiseerd

werden

via

electorale

processen.182
De instelling van de democratie in Guatemala verliep nochtans moeizaam. De
krijgsmacht trok de handen af van de directe controle van de regering, maar het contrarevolutionaire project werd geïnstitutionaliseerd onder een burgerlijk gezag volgens de ‘thesis
van de nationale stabiliteit’ die hooggeplaatste militairen hadden ontworpen. Van een
pacificatie van de Guatemalteekse samenleving was dus allerminst sprake. In 1987 ontketent
de krijgsmacht nog een groot offensief op de overgebleven kerngebieden van de EGP dat
door haar getrouwheid aan het aloude recept van de verschroeide aarde andermaal het leven
kostte aan vele gemeenschappen waarrond de guerrilla zich had genesteld. Het leger,
verontrust door de toenemende waarschijnlijkheid van een beëindiging van het conflict,
pleegde het daaropvolgende jaar een van haar vele pogingen om Cerezo omver te werpen. 183
Rechtstreekse

aanleiding

daartoe

waren

de

eerste

onderhandelingen

tussen

het

Guatemalteekse regime en het gewapende verzet met oog op een politieke oplossing. 184 Ten
tweede was Cerezo’s ondertekening van het Esquipulas II akkoord, waarin de vijf CentraalAmerikaanse presidenten de ambitie stelden om werk te maken van een standvastige vrede in
de regio, volgens de Guatemalteekse krijgsmacht “niet van toepassing” op Guatemala daar
politiek volgens hen slechts “een voortzetting van de oorlog via andere middelen” was.185 De
hernieuwde machtsgreep van de krijgsmacht uitte zich in een nieuwe golf van geweld in het
Guatemalteekse binnenland en de hoofdstad. Meer dan vierhonderd Guatemalteken
verdwenen of werden vermoord. 186 Het antwoord van de guerrillafracties op dit
regeringsoffensief was een sinds 1984 ongezien militaire activiteit met de bezetting van een
twintigtal finca’s en delen van autosnelwegen in combinatie met aanvallen op kazernes die de
bevolking moesten duidelijk maken dat de revolutie nog niet uitgeroeid was.187
De ambtstermijn van Cerezo betekende echter ontegensprekelijk een opdoffer voor de
gewapende strijd. Bovenop een militaire nederlaag onder de vorige militaire dictaturen werd
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de guerrilla na de democratische verkiezingen vanaf 1986 geconfronteerd met een politieke
nederlaag. Waar de illegitimiteit van alle militaire regimes sinds de omverwerping van
Árbenz in 1954 amper te betwisten viel, kwam Cerezo als winnaar uit een eerlijk verlopen
stembusslag waar het Guatemalteekse volk, althans in vergelijking tot bijvoorbeeld de amper
tien percent die Lucas García de presidentszetel had ingestemd, aanzienlijk in had
geparticipeerd. Ondanks de terechte reservaties die men kon onderhouden jegens het
organiseren van verkiezingen tegen de achtergrond van de vijftigduizend doden, een miljoen
intern ontheemden en honderdduizenden vluchtelingen die de contra-revolutie afgelopen jaren
hadden teweeg gebracht,188 waren Cerezo en zijn parlementsleden democratisch verkozen
vertegenwoordigers. De relatie tussen de militaire voorhoede en de bevolking in wiens naam
men de wapens opnam, kwam onder dergelijke omstandigheden onder sterke spanning te
staan, zeker wanneer na het legeroffensief in 1987 alle hoop verdwijnt op een politiekmilitaire overwinning van de guerrilla. Desalniettemin beschouwden velen binnen de
verzetsbeweging de oproep tot een nationale dialoog van het URNG slechts als een
schijnmanoeuvre terwijl de militaire slagkracht opnieuw werd opgebouwd.
Parallel

aan

het

ten

einde

lopen

van

de

Koude

Oorlog

komen

de

vredesonderhandelingen echter in een stroomversnelling, beginnende met de creatie van de
Nationale Verzoeningscommissie waar de guerrilla echter niet aan zou deelnemen. Pas in
1990, wanneer het politiek-militaire failliet van de guerrillabeweging buiten kijf staat, ziet het
Guatemalteekse regime af van haar eis tot ontwapening van de URNG als absolute
voorwaarde tot verdere dialoog. De hoop dat het gewapende verzet heimelijk werkte aan de
versterking van haar rangen werd finaal de grond ingedrukt bij het ondertekenen van het Osloakkoord datzelfde jaar, een basisakkoord tussen de Verzoeningscommissie en het URNG die
een significante stap zette richting demilitarisatie en pacificatie. De idee van de revolutie werd
daarbij definitief ingeruild voor een onderhandelde vrede.189 De jaren negentig zien enerzijds
een continue daling van het aantal verdwijningen en moorden, waarvan een groot deel begaan
door de civiele patrouilles die loyaal waren gebleven aan de krijgsmacht en anderzijds een
toenemende genegenheid jegens mensenrechten en een internationale betrokkenheid in de
vredesonderhandelingen. Wanneer zes jaar later beide partijen zich
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scharen achter de finale vredesakkoorden, komt officieel een einde aan het zesendertig jaar
durende intern gewapend conflict.190
DE PROBLEMATISCHE RELATIE TUSSEN DE GUERRILLABEWEGING EN DE NIEUWE
VOLKSORGANISATIES

Gezien de bewustwording van het politiek-militaire failliet van de guerrillabeweging, zien we
de opkomst van een reeks volksorganisaties die zich onafhankelijk opstellen van de
guerrillabeweging, enerzijds omdat de convergentie tussen beiden voor de volksorganisaties
een dodelijk recept was gebleken, anderzijds omdat de agenda’s van beiden niet langer geheel
overlapten. Deze democratische krachten waren niet verenigd, maar waren een amalgaam van
organisaties gecentreerd rond mensenrechten en etnische- of gendergroepen, ondersteund door
de eis om sociale rechtvaardigheid en politieke en sociale rechten.191 De politieke
manoeuvreerruimte die de ontspanning van het intern gewapend conflict creëerde, vertaalde
zich in de heropleving van de volksbeweging, in de hoofdstad reeds sinds 1985 en na de
inauguratie van Cerezo eveneens in het Guatemalteekse binnenland. Zo begon onder andere
het CUC meteen opnieuw met haar inplanting in de rurale gemeenschappen om geleidelijk
aan kracht op te bouwen en in 1989 opnieuw een grootscheepse staking te ontketenen in de
suikerrietplantages aan de zuidkust.192 Deze bewegingen kapitaliseerden enerzijds op het
gebrek aan een sociale democratie en het omzeilen van de roep tot agrarische hervorming
waardoor sociaaleconomische hervormingen uitbleven en anderzijds op de weigering van
Cerezo om de mensenrechtenschendingen van afgelopen decennia onafhankelijk te laten
onderzoeken. Sterker nog, in plaats van de instelling van een onderzoekscommissie was het
nieuwe regime erop gebrand algemene amnestiewetten in te voeren waardoor begane
misdaden van het leger onbestraft konden blijven.193
Een nieuwe mensenrechtenorganisatie die ontstond rondom deze eis tot de oprichting
van een onafhankelijke onderzoekscommissie was de Grupo Apoyo Mutuo (GAM). Met haar
nadruk op universele en fundamentele mensenrechten tegen de achtergrond van het
historische en actuele politieke geweld was zij een archetypisch voorbeeld van de eerste
generatie volksorganisaties na het verdwijnen van de militaire dictaturen.194 De organisatie
ontstond reeds in 1984 in de hoofdstedelijke middenklasse naar voorbeeld van de Argentijnse
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Asociación Madres de Plaza de Mayo, beter bekend als de ‘Dwaze Moeders’. Haar
aanvankelijke doelstelling was de zoektocht naar de vele tienduizenden verdwenen
familieleden op collectieve wijze kracht bij te zetten. 195 Met betogingen in de hoofdstad en
vreedzame bezettingen van ministeries traden zij in volledige openbaarheid op en stelden ze
zich bloot aan de repressie van het Guatemalteekse regime, hetgeen haast onmiddellijk leidde
tot de moord en marteling van twee van haar stichtende leden door een doodseskader.196
Voor het overige was de Guatemalteekse volksbeweging echter getekend door de erfenis en,
zeker in de eerste helft van de jaren 80, de bestendiging van de contrarevolutie. De opkomst
van GAM was echter een teken aan de wand voor toekomstige generaties volksorganisaties
die niet langer een marxistisch analysekader hanteerden en door de teleurstelling
voortkomende uit de politiek-militaire nederlaag op zoek gaan naar andere organisatievormen
dan marxistisch-leninistische actie.197
De Nationale Verzoeningscommissie betekende een enorm impuls voor de ontluikende
volksbeweging daar ze voorzag in een nationale dialoog waarin een veertigtal
volksorganisaties, de regering, kerkelijke groeperingen, vakbonden en academici werden
samengebracht. Met het vooruitzicht op hun participatie in de vredesdialoog reorganiseerde de
volksbeweging zich en ontstonden diverse nieuwe vakbondskoepels. 198 Naargelang het
vredesproces vorderde en zich nieuwe politieke mogelijkheden ontwikkelden, ontstonden
echter nieuwe volksorganisaties die een universele conceptie van mensenrechten inruilden
voor een strijdagenda georganiseerd rondom specifiekere rechten, zoals de collectieve en
culturele rechten van de indigene bevolking of gender-gerelateerde rechten. Daardoor ijverde
men tegelijkertijd voor het recht op gelijkheid alsook het recht op differentatie. 199 Zo
ontstonden bijvoorbeeld binnen de volksbeweging talrijke specifiek-indigene groeperingen
die erop gebrand waren een onafhankelijke koers te varen van de gewapende strijd en erg
kritisch stonden tegenover ‘ladino-links’.200Zij verkozen een maximale impact binnen de
rurale gemeenschappen vertrekkende vanuit een nadruk op etnische en culturele verschillen
en richtten zich zodoende op de lokale ontwikkeling en de ontplooiing van taalkundige,
educatieve en culturele initiatieven. Door niet te streven naar politieke participatie op
nationale niveau plooiden ze terug op de eigen gemeenschap en vermeden ze zodoende het
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aangaan van de confrontatie met het Guatemalteekse regime die wél actief nagestreefd werd
door de revolutionaire volksorganisaties.
Wanneer het URNG in 1991 de ‘identiteit en rechten van de indigene volkeren’ op de
agenda van de vredesonderhandelingen plaatste en zo een politieke opportuniteit creëerde
voor deze beweging, centraliseerde ze zich in één orgaan, de Consejo de Organizaciones
Mayas de Guatemala (COMG). In een poging op de onderhandelingen te wegen stelden zij in
een gezamenlijke verklaring deel uit te maken van een multinationale samenleving waarin ze
echter onderworpen werden aan de ladinos door middel van een interne kolonisatie. Met het
formuleren van de eis tot etnische pariteit in staatsorganen en territoriale autonomiteit voor
hun gemeenschappen, ontstond een nationale Maya-beweging. De spanningen met het URNG
liepen echter dermate hoog op dat het COMG de vredesonderhandelingen verliet, hetgeen
resulteerde in een aanvankelijk quasi volledige afwezigheid van eisen rond taal, onderwijs en
autonomie.201
Dergelijk schisma was al langer aanwezig in de Guatemalteekse maatschappij maar
liet zich moeilijk definiëren omdat zowel de guerrilla als de revolutionaire volksorganisaties
grotendeels gestoeld waren op een indigene basis. Het URNG had de vorming van een ganse
constellatie aan organisaties gestimuleerd die verbonden waren aan de guerrillafracties,
voornamelijk rond het EGP. Deze laatste richtte specifiek indigene organisaties die de
belangen van de slachtoffers van het geweld behartigden. Zo ontstonden eind jaren 1980
onder andere organisaties als de Europese Coördinatie Nacional de Viudas de Guatemala
(CONAVIGUA), de Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG) die leiding
gegeven werden door kaders van het CUC. De verticale structuren van dergelijke organisaties
die representatief wilden zijn voor de gehele bevolking, waren op de leest geschoeid van de
conceptie van de gewapende strijd als massabeweging: een sterk nationaal leiderschap,
ideologisch lidmaatschap met ultieme doel politiek te participeren op nationaal niveau en
opgebouwd rond politieke eisen, landhervorming, armoede en mensenrechtenschendingen.
ORPA creëerde op haar beurt zelf geen organisaties maar mikte wel op de incorporatie van
bestaande kaders in hun fractie.202
De jaren negentig zien een verdere verdieping van deze breuk wanneer specifieke
Maya-organisaties en politieke volksorganisaties niet langer als twee afzonderlijke blokken
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naast elkaar functioneren, maar een toenemend aantal organisaties zich afscheurden van het
URNG. Zo trad het CUC, traditioneel verbonden aan de EGP, autonoom in onderhandelingen
met de regering en verbrak ook de Fundación Rigoberta Menchú Tum haar banden met de
guerrillabeweging.203 In toenemende mate zien de Maya-organisaties de guerrillabeweging
als een macht die erop gericht is alle politieke uitingen binnen de Guatemalteekse
volksbeweging te instrumentaliseren en onderwerpen aan haar eigen politieke interesses.204
Ten dele was dit echter ook het gevolg van de oprichting van het Asamblea de la Sociedad
Civil (ASC) waartoe de Guatemalteekse regering en de guerrilla in 1994 hadden besloten,
hetgeen de volksorganisaties grotere autonomie verleende. Dit orgaan werd opgericht om alle
sectoren binnen de volksbeweging, zowel traditionele vakbonden, religieuze, indigene- en
mensenrechtenorganisaties een stem te verlenen in het vredesproces door via onderlinge
consensus aanbevelingen te formuleren aangaande de thema’s die voorlagen op de
onderhandelingstafel tussen de regering en de guerrilla.205
Waar campesino-organisaties lange tijd weigerden te participeren in het platform, was
de oprichting van het ASC het startschot voor een nieuwe herstructurering van de indigene
beweging, die voor de behartiging van haar belangen in het ASC overging tot de creatie van
de Coordinación de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala (COPMAGUA). De
sterkte van de organisatie gaf de eisen van de indigene bevolking een centrale plaats in de
vredesonderhandelingen. Het nieuwe akkoord dat de URNG bereikte met de Guatemalteekse
regering omtrent de collectieve rechten van de indigene bevolking was, veelzeggend voor de
zwakke eindresultaten, één van de sterkste deelakkoorden in het vredesproces, ondanks de
verwerping van de centrale eis tot politieke indigene autonomie. Deels was dit een poging van
het URNG om haar reputatie binnen de indigene beweging op te smukken, maar bovenal was
dit het gevolg van de druk die de beweging op de nationale onderhandelingsagenda had
uitgeoefend door het platform dat haar werd geboden in de herdenking van vijfhonderd jaar
Colombus gecentreerd rond impuniteit en de Nobelprijs voor de Vrede voor Rigoberta
Menchú die de beweging een internationaal oncontroversieel vertegenwoordiger had
opgeleverd die de historische discriminatie van de indigene volkeren internationaal in de
schijnwerpers had geplaatst.206
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De presidentsverkiezingen van 1995 zouden echter een kantelpunt betekenen voor de
gehele volksbeweging. De guerrilla en Menchú hadden voor het eerst het electorale proces
ondersteund door de bevolking aan te manen tot participatie. Voor het eerst sinds de revolutie
nam een expliciet linkse partij deel aan de verkiezing, het Frente Democrático Nueva
Guatemala (FDNG). Niet enkel schoven zij voor het eerst een indigene vicepresidentskandidaat naar voor, ze werd eveneens derde grootste partij en wist het
burgemeesterschap van Quetzaltenango, Guatemala’s tweede grootste stad, te bekomen.
Haast alle politieke partijen onderschreven bovendien de vredesgesprekken en coöpteerden in
grote mate de agenda van de volksbeweging binnen de traditionele parlementaire
partijpolitiek. Niet enkel de relevantie maar ook de eenheid binnen het ASC werd op deze
manier uitgedaagd en verschillende volksorganisaties wiens leiders voor het FDNG in het
parlement zetelden, werden geconfronteerd met een aanzienlijke demobilisatie. Progressieve
krachten moesten in deze constellatie, waarin ze zich akkoord hadden verklaard actief te
participeren in de nationale politiek, op zoek naar nieuwe interactievormen met de staat
langsheen formele politieke kanalen.207

207

Ibid., p. 51-53.

58

IV. VLAAMSE EN EUROPESE SOLIDARITEIT MET DE GUATEMALTEEKSE
REVOLUTIONAIRE VOLKSOPSTAND VANUIT EEN TRANSNATIONAAL
PERSPECTIEF

De transnationale inslag van dit onderzoek genoodzaakt een nadruk op de interactie tussen de
Vlaamse en Europese Guatemalabeweging en het transnationale netwerk dat hen verbond met
hun Guatemalteekse partners. Onvermijdelijk dienen we daarin gedeeltelijk voorbij te gaan
aan bepaalde wapenfeiten van de Vlaamse Guatemalabeweging, althans in zoverre de
relevantie ervan beperkt bleef tot het eigen grondgebied en ze geen indicatie boden van de
geplogendheden van het solidariteitsnetwerk. Daaronder valt in eerste instantie het
binnenlandse weefsel gevormd door de talrijke kleinschalige christelijke basisgroepen en
lokale Guatamalacomités die Vlaanderen rijk was. Velen daarvan waren tot stand gekomen in
de nasleep van de in Guatemala verdwenen of vermoorde missionarissen zoals Serge Berten,
Ward Capiau en Walter Voordeckers. Rond deze figuren ontstond een solidariteit van een
veel persoonlijker karakter die binnen de Guatemalabeweging een autonome dynamiek aan de
dag legde. Vaak vond de sympathie rond één dezer drie missionarissen haar neerslag in de
oprichting van een comité in hun respectievelijke geboortegemeentes, De Vlamingen die het
leven lieten in Guatemala waren en zijn nog steeds voor velen het gezicht van de solidariteit
met Guatemala.
Het Serge Berten Comité, opgericht om de nagedachtenis aan de in Guatemala
verdwenen Scheutist levende te houden, was één van deze lokale werkingen die een niet te
onderschatten rol zouden spelen in de nationale Guatemalabeweging. Vanuit zijn
geboortedorp Menen ondernamen nabestaanden en sympathisanten decennialang verwoede
pogingen de Belgische politiek aan te zetten tot diplomatieke acties die zouden bijdragen tot
de opheldering van Bertens verdwijning en het internationale isolement van de
Guatemalteekse militaire dictaturen. Als gemeenteraadslid en nadien tevens als Meens
burgemeester was Gilbert Bossuyt één van de meest geëngageerde politici. Hij faciliteerde
verschillende malen de komst van Guatemalteekse delegaties maar was ook één van de leden
van de parlementaire commissie die in 1991 naar Guatemala werd gezonden in de zoektocht
naar sporen omtrent de lotsbestemming van Serge Berten.208 Het zou het begin vormen van
een jarenlange juridische strijd met de Guatemalteekse overheid die tot op de dag van vandaag
uitgevochten wordt. Niet enkel legden de families Berten, Voordeckers en Capiau officieel
klacht neer, de Brusselse onderzoeksrechtbank zond tevens in 2005 een rogatoire
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commissie die werd belast met het onderzoek ter plaatse. Bijgestaan door Guatemalteekse
mensenrechtenorganisaties werd het dossier van Berten zelfs tot aan het Inter-Amerikaans
Hof voor de Rechten van de Mens gebracht.
De vermiste en vermoorde Scheutisten zijn de reden dat de Guatemalabeweging anno
2015 in onze contreien nog steeds leeft. Zij die levend terugkeerden stelden zichzelf tot taak
zich blijvend in te zetten voor de Guatemalteekse zaak en speelden vanuit Vlaanderen een
sleutelrol in de oprichting en werking van een transnationaal solidariteitsnetwerk.

Hoofdstuk 1.
Optimistische beginjaren en structurele belemmeringen (1979-1980)

DE GUATEMALTEEKSE ERVARING: VAN VLAAMS MISSIONARIS IN GUATEMALA TOT
GUATEMALTEEKS VLUCHTELING IN VLAANDEREN

De Vlaamse Guatemalabeweging ontsproot niet in Guatemala, maar ontkiemde zonder enige
twijfel in de broeierige atmosfeer waarin enkele Vlaamse missionarisen, veelal Scheutisten,
jarenlang hun pastorale werk verrichtten. Deze religieuze inspiratie en pastorale ervaring was
niet enkel een stichtende component van de Vlaamse Guatemalasolidariteit, maar gaf
bovendien blijvend vorm aan de solidariteit. De teruggekeerde missionarissen vervelden tot
steunpilaren van de Vlaamse en zelfs Europese solidariteitsbeweging en de contacten die
beiden hadden gelegd in Guatemala zouden de oriëntatie van het netwerk sterk beïnvloeden.
Het religieus zendingswerk maakte van de beweging daarenboven een doorleefde solidariteit,
die enkel haar parallel kent in de solidariteitsmobilisatie met El Salvador. Voor beide
Centraal-Amerikaanse landen werd de solidariteit niet louter en alleen geboren uit een
ideologische en activistische identificatie met het socialisme of anti-imperialisme, maar
vloeide zij eveneens voort uit het jarenlange leven en werken van enkele geestelijken die zich
ter plaatse engageerden in de bevrijdingstheologie. De persoonlijke beleving van enkele van
haar spilfiguren voorzag de Guatemalabeweging van een specifiek profiel dat ideologisch niet
helder of eenduidig was, maar doordrongen van een bevrijdingstheologie die maakte dat ze
haar grootste aanhang vond in Vlaamse progressief-christelijke basisgroepen.
Het leven en werken in Guatemala van twee van deze Scheutisten in het bijzonder,
Guido De Schrijver en Raf Allaert, vormt de sleutel tot een goed begrip van de
Guatemalasolidariteit, niet enkel in Vlaanderen, maar in heel Europa. Als traditioneel
geschoolde Scheutisten kwamen beiden terecht in parochies die de clerus-arme Kerk in
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Guatemala vacant had gelaten. De kuststreek in het departement Escuintla, een regio in dienst
van uitgestrekt grootgrondbezit waarop landarme boeren in deplorabele omstandigheden als
seizoensarbeiders suikerriet verbouwden, was voor beiden de uiteindelijke bestemming.
Hoewel ze hun pastoraal werk verrichtten vanuit de bevrijdingstheologie, verhielden De
Schrijver en Allaert zich fundamenteel verschillend tegenover de aanzwellende insurgentie en
politisering die eind jaren 1970 voelbaar was in gans Guatemala, ook in de
basisgemeenschappen waarin ze werkten. De divergente houding die beide Scheutisten
aannamen leggen enerzijds getuigenis af van de verschillende stadia die het volksverzet in
Guatemala onderging, maar leggen anderzijds eveneens een tweespalt bloot die zich als een
rode lijn doorheen de Europese solidariteitsbeweging voltrok: de keuze voor solidariteit louter
met de volksbeweging of een solidariteit waarin het gewapende verzet hand in hand ging met
de volksorganisaties.
De Schrijver bracht tot 1979 vijftien jaar door in de Guatemalteekse kuststreek. Uit
persoonlijke overtuiging verbond hij zich principieel niet met Guatemalteekse politieke of
politiek-militaire organisaties, maar legde hij zich toe op pastoraal en sociaal werk binnen de
basisgemeenschappen en via het Comité pro Justicia y Paz dat hij mee hielp oprichten.
Parochiaal werk was voor hem de enige manier om dichtbij de mensen te geraken en open te
staan voor iedereen, zonder kant te kiezen.209 Een opvallende en wederkerende vaststelling in
beide getuigenissen was

de onmogelijkheid

direct

of indirect

contact

met de

guerrillabeweging ter plaatse te vermijden omwille van de toenemende verwevenheid van de
Guatemalteekse volksbeweging en het gewapende verzet, dat in 1981 zou uitgroeien tot het
concept van één grote revolutionaire volksoorlog.
Zowel De Schrijver als Allaert omschrijven zichzelf vaak als onwetend of naïef inzake
het activisme van het gewapend verzet binnen de volksorganisaties en de milieu’s waarin ze
zich engageerden. Pas veel later kwam men tot een goed begrip van de banden tussen
enerzijds de vakbonden, oecumenische organisaties, boerenliga’s en anderzijds het gewapend
verzet en de individuen die deze innige relatie personificeerden door een gecombineerd
lidmaatschap

van

een

guerrillafractie

en

een

volksorganisatie.

Een

belangrijke

verklaringsfactor daarvoor was dat de Escuintla-streek één van de kerngebieden vormde van
het Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). Politieke sensitisering en samenwerking tussen
de guerrilla en de rurale bevolking was voor hen van primordiaal belang. De EGP was er met
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andere woorden van overtuigd dat de guerrilla als voorhoede enkel zou zegevieren indien ze
zich gesterkt zag door massale subversieve bewegingen, een georganiseerde confrontatie van
alle segmenten binnen het volk. Met haar focus op specifiek-indigene problematieken
doordrongen van de bevrijdingstheologie vond ze een tastbare aanknopingspunten bij de
rurale bevolking.210 In volledige clandestiniteit legde het EGP daarom de verbinding met
belangrijke basisbewegingen zoals het Comité de Unidad Campesino (CUC) en het Comité
Pro Justicia y Paz.
Een groot deel van de jonge Scheutisten die uitgezonden werden naar Guatemala, nam
echter een minder gereserveerde houding aan ten opzichte van het aan momentum winnende
volksverzet. In de regel waren zij missionarissen die Guatemala pas tijdens de prerevolutionaire jaren 1970 bereikten wanneer de volks- en politiek-militaire verzetsbeweging
zich in een staat van euforie bevond. Zo maakten Ward Capiau, Serge Berten en Jan
Vandeveire begin jaren 1980, wanneer vreedzaam verzet een door de realiteit
voorbijgestreefde optie bleek, uitdrukkelijk de overstap naar het EGP. Enkel deze laatste wist
de opeenvolgende contra-insurgente campagnes te overleven. Ook Raf Allaert en Walter
Voordeckers, voor zijn parochiehuis neergeschoten door een doodseskader, waren als
Scheutisten begeesterd door de bevrijdingstheologie met als doel “tot een politiek inzicht te
komen; theologisch geduid en bijbels gegrond, wat de arbeiders deed inzien dat er iets moest
veranderen aan de ongelijkheid om een maatschappelijk evenwicht en een menswaardig
bestaan te bekomen”.211
Beiden maakten echter nooit de overstap tot de revolutionaire volksoorlog. Wanneer
Allaert na een onderbreking van drie jaar in 1979 terugkeerde naar Guatemala, herenigde hij
zich met Berten die, zeer tekenend zonder Allaerts medeweten, inmiddels de werking van het
CUC coördineerde in de kuststreek en als zodoende de opdracht had gekregen de verbinding
te leggen tussen de gewapende strijd en de volksbeweging. Allaerts rol binnen het CUC was
daarentegen het zo openlijk mogelijk ideologiseren van zijn catechisten door de
bevrijdingstheologie in de praktijk te brengen en, in de geest van het CUC, tot een nieuwe
catechismus te komen. Met geld van een lokale wereldwinkel kocht Allaert een
stencilmachine waarmee in een achterkamer van de parochie doorheen de jaren duizenden
pamfletten van het CUC clandestien gedrukt en buitengesmokkeld werden.
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De brand in de Spaanse ambassade zond een schokgolf doorheen Guatemala en bracht
voor velen het besef met zich mee dat de tandwielen van de contra-insurgentie in motie
werden gebracht. Het jaar 1980 beloofde een jaar van rampspoed te worden. Slechts enkele
maanden later vielen de eerste Scheutisten, waaronder Walter Voordeckers. Het gevoel van
onschendbaarheid dat het priesterschap en het buitenlander zijn verleend had, was nu
definitief een illusie gebleken. Wanneer het op Allaert’s naam geregistreerde stencilmachine
werd onderschept in een geheim huis van het CUC, werd in Guatemala blijven te riskant.
Allaert dook onder in de hoofdzetel van Scheut in de hoofdstad om onder begeleiding van de
Belgisch ambassadeur naar de luchthaven overgebracht te worden. Enkele dagen later werd
Serge Berten ontvoerd om nooit meer teruggezien te worden. Een jaar later zou ook Ward
Capiau ten slachtoffer vallen aan de kogels van het Guatemalteekse regime.212
DE GEBOORTE VAN DE VLAAMSE EN EUROPESE
SOLIDARITEITSBEWEGING MET GUATEMALA

Het is schier onmogelijk om de prille beginfase van de Vlaamse Guatemalabeweging in kaart
te brengen. Aan de basis van haar geboorte lagen de persoonlijke belevingen van Guido De
Schrijver en Raf Allaert en hun terugkeer naar België. Ondanks de onderling verschillende
ervaringen en politieke keuzes, benadrukken hun getuigenissen een gedeeld gevoel van
ontworteling, geloofs- en identiteitscrisis en de noodzaak verder te zetten wat in Guatemala
werd achtergelaten. Het solidariteitswerk hier in Vlaanderen was voor hen niet enkel een
voortzetting van het eigen werk, maar werd ook ervaren als een opdracht die ze hadden
meegekregen vanuit Guatemala om zich blijvend in te zetten voor hun zaak.
De wortels van de Vlaamse Guatemalabeweging lagen dan wel in Guatemala, ze entte
zich op eigen bodem op twee maatschappelijke dynamieken, namelijk een bredere Europese
stroming van maatschappijkritische Christenen die binnen de Guatemalabeweging
geradicaliseerd werd onder invloed van de bevrijdingstheologie en de derdewereldbeweging
als onderdeel van de nieuwe sociale bewegingen. Enkele krachtlijnen van deze twee
maatschappelijke onderstromen zijn noodzakelijk om tot een grondig inzicht te komen van de
solidariteitscomités met Guatemala.
De derdewereldbeweging zag in essentie de internationale ongelijkheid grotendeels als
een gevolg van het westerse kapitalisme, waardoor we de plicht hadden de
(extraparlementaire) emancipatiebewegingen van de Derde Wereld te ondersteunen opdat de
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bevrijding zou leiden tot een onafhankelijkheidsrelatie tussen beide werelden. In dit
dependenciadenken was de armoede in de Derde Wereld een rechtstreeks gevolg van de
westerse uitbuiting. Vanuit deze overtuiging ontstonden parallel aan de studentenbeweging
ongezien radicale anti-imperialistische groeperingen. Hun andere visie op onderontwikkeling
zorgde voor een invraagstelling van de caritatieve aanpak van organisaties als het Nationaal
Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (NCOS) en Broederlijk delen, dewelke
uiteindelijk zouden radicaliseren onder impuls van de derdewereldbeweging en diens
maatschappijkritiek grotendeels zouden adopteren.213 De aanvankelijk interventionistische
methoden waarbij ontwikkelingswerk werd gezien als het opleggen van westerse
organisatiemodellen, maakte plaats voor financiële en logistieke ondersteuning van de
zogenaamde community-based organisations, groepen die hun oorsprong vonden in de civiele
maatschappij zoals vakbonden, vrouwenbewegingen en coöperatieven.214
Het was geen toeval dat zowel Allaert als De Schrijver afkomstig waren uit katholieke
middens en dat het religieuze aspect een belangrijke rol zou blijven spelen in de Vlaamse
Guatemalasolidariteit. Latré brengt de grondstroom voor deze beweging thuis onder de
noemer ‘kerk –en maatschappijkritische Christenen’, een erfenis van de woelige jaren zestig
waarvan het nieuw-linkse gedachtegoed aanleiding gaf tot de opkomst van wat doorgaans
beschouwd wordt als de ‘nieuwe sociale bewegingen’.215 Sociologische categorisering is
echter van ondergeschikt belang tegenover de interne evoluties van het katholicisme die de
grondoorzaak zijn van zulk religieus activisme. De verschuivingen die dit maatschappelijk
engagement van geestelijken verklaren, zijn tweeledig. Enerzijds werd de priester ontzet uit
zijn louter sacramentele functie en won de opvatting terrein dat hij zich diende te engageren in
de profane wereld, en vooral voor de minderbedeelden.216
Anderzijds trad men buiten deze binnenkerkelijke problematiek, gesterkt door een
steeds grotere invloed vanuit de Derde Wereld, stellende dat de levensvragen omtrent vrede,
rechtvaardigheid en politiek engagement een grotere plaats toebedeeld moesten krijgen binnen
de Kerk. Als progressieve kracht diende men zich te engageren in daden van verzet en
bevrijding. Deze politieke theologie, de ‘theologie van de hoop’, mocht niet wars blijven van
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het aanklagen van de structurele oorzaken van deze ongelijkheid, waardoor men zich afkeerde
van de traditionele ontwikkelingssamenwerking en een radicaal engagement opnam. 217
Binnen de Guatemalasolidariteit is de invloed van het marxistisch analysekader zichtbaar,
verweven met de aantrekkingskracht van de Latijns-Amerikaanse volkskerken in de jaren
1970, die dezelfde marxistische terminologie en structurele analyse hanteren. Meer nog dan
de politieke theologie, houdt de bevrijdingstheologie een “radicale keuze voor de armen’ in,
als doel, richting en dagelijkse praktijk.218

Het Vlaams Guatemalacomité
De Vlaamse solidariteitsbeweging met Guatemala groeide vanuit een in 1979 opgerichte
studiegroep onder de vleugels van Oxfam Wereldwinkels. Met het NCOS-project voor de
basisgroepen in Escuintla in kader van de jaarlijkse 11.11.11.-actie wist men haast
onmiddellijk een permanente werking uit te bouwen. Het zou echter tot 1983 duren, wanneer
ze zich uitdrukkelijk begint te profileren als koepelorganisatie voor de talrijke plaatselijke
solidariteitscomités en werkgroepen en zich formaliseerde onder de noemer Vlaams
Guatemala Komitee (VGK).219 Het belangrijkste wapenfeit van de groep in deze beginjaren
was het publiceren van de tweemaandelijkse Guatemala Nieuwsbrief die samen met de
Nederlandse zustergroep werd opgemaakt en verspreid en waar vormende informatie en
aankondigen en oproepen tot actie hand in hand kwamen.
Het lanceringsnummer van de Nieuwsbrief legt twee wezenskenmerken bloot die het
comité typeerden. Het persoonlijke engagement vormt de eerste factor. Zo waren alle leden
van het VGK “nauw betrokken met Guatemala omdat ze er hebben gewerkt of er onlangs op
bezoek zijn geweest.” Ten tweede ontstond de Vlaamse groep “naar aanleiding van de
gebeurtenissen van de laatste maanden”, verwijzend naar de heropleving van de
volksbeweging eind jaren 1970 en de hieraan parallel stijgende repressie die vanaf 1979
massale proporties aannam en het leven kostte aan vrienden en kenissen van de stichtende
leden.220 Er mocht echter geen twijfel over bestaan dat het comité niet enkel de stempel droeg
van de repressie die talrijke Vlaamse religieuzen het leven kostte of op de vlucht liet slaan, het
comité was ook een kind van de Guatemalteekse oppositiebeweging. Ze fungeerde als het
ware als intercontinentale voet aan de grond van de verschillende volksorganisaties, in
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specifiek deze organisaties waarin De Schrijver en Allaert zich zelf geëngageerd hadden,
respectievelijk het Comité Pro Justicia y Paz en het CUC.
De Vlaamse solidariteitsbeweging werd niet enkel gedragen door geëngageerde
Vlamingen, maar was eveneens uitdrukkelijk gewenst door de Guatemalteekse volkskrachten.
Zo vroeg ook het Frente Democrático Contra la Represión (FDCR) bij haar oprichting in een
internationaal communiqué “aan de volkeren van heel de wereld” een “concrete vorm van
solidariteit” door “bekendheid te geven aan de toestand in ons land, door protestacties te
organiseren, door solidariteitscomités op te richten en door materiële hulp te sturen voor de
slachtoffers van de repressie en om het functioneren van het Frente mogelijk te maken”.221
Materiële hulp was voor het comité in deze allerprilste ontstaansfase nog een onhaalbare
kaart, maar door haar informatie– en sensitiseringscampagnes willigde het Vlaamse
Guatemalacomité alle overige verzoeken in. De eerste actie waartoe ze haar lezerspubliek
aanspoorde was dan ook een briefschrijfactie naar de Guatemalteekse regering waarin
solidariteit en steun betuigd werd met het FDCR.
Met de ontstaansgeschiedenis van de solidariteitsbeweging met Sandinistisch
Nicaragua in het achterhoofd, dreigt de neiging tot overtrokken conclusies te komen wat
betreft de reële invloed van Guatemalteekse actoren in de oprichting van het Vlaamse en
andere Europese solidariteitscomités. Het Guatemalteekse FDCR was verre van de krachtige
nationale en internationale macht die het Nicaraguaanse Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN) werd ééns de Somoza-dictatuur daadwerkelijk omver werd geworpen.
Inderdaad dienen we hier al op een eerste onderscheid te wijzen: een eerste massale
mobilisatiegolf voor Nicaragua kwam pas tot stand eens de jarenlange revolutionaire
volksoorlog in 1979 werd verzilverd, hoewel het Sandinisme reeds in 1969 de internationale
solidariteit inschreef als steunpilaar van haar programma.222 Zoals de omverwerping van
Allende een trigger event was waar de aandacht voor Chile zich van beperkte activistische
cirkels verbreedde tot de ganse internationaal gemeenschap, zette de Sandinistische triomf
eveneens de radarwerken van de brede solidariteit in beweging. 223 De Guatemalteekse
volksstrijd zou daarentegen noch dergelijk kantelpunt als de Chileense staatsgreep of de
Sandinistische overwinning, noch dergelijke politieke of culturele iconen kennen zoals
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president Allende, zanger Victor Jara of dichter Pablo Neruda voor Chile, of de
Nicaraguaanse poëet Ernesto Cardenal.
Vóór de eindzege had het Europese publiek, uitgezonderd binnen beperkte kringen van
derdewereldactivisten en Latijns-Amerikaanse ballingen, echter weinig oor gehad naar de in
Nicaragua woedende politieke oorlog. Zelfs aan de vooravond van de overwinning lokten
solidariteitsmarsen amper honderd deelnemers.224 Deze beperkte weerklank vond ook haar
oorzaak in het gebrek aan mogelijkheden van de Sandinisten om de hand daadwerkelijk
overzees uit te reiken. Zo lang het heersende repressieve regime in het zadel bleef, had het
FSLN immers te leiden onder een reeks structurele belemmeringen die de uitbouw van hun
later bereikte transnationaal solidariteitsnetwerk danig verhinderden. 225 Vergelijkingen
tussen de Nicaraguaanse en de Guatemalteekse solidariteitsbewegingen kunnen bijgevolg pas
vruchtbaar zijn eens we het onderscheid erkennen tussen enerzijds het Sandinistische
solidariteitsnetwerk tíjdens Somoza als een zoektocht naar internationale legitimiteit voor een
gewapende insurgentie en anderzijds het Sandinistische solidariteitsnetwerk ná Somoza als
een activistische vorm van staatsdiplomatie. Enkel de eerste fase levert ons enige
aanknopingspunten. De tweede heeft de analyse van de Guatemalteekse solidariteitsbeweging
enkel een voorafspiegeling te bieden van al datgeen de solidariteit had kunnen zijn als en
slechts als de Guatemalteekse revolutie erin was geslaagd de insurgentie tot staat te verheffen.
Dezelfde informatiebarrières die golden voor de Sandinisten tijdens de regeerperiode
van Somoza, zouden voor de Guatemalteekse insurgentie blijven gelden doorheen het grootste
deel van het intern gewapend conflict. Waar de militaire overwinning de Sandinisten
bevrijdde van zowel de interne fricties tussen Nicaraguaanse ballingen als de restricties op de
ongebreidelde groei van de solidariteit, kunnen we zonder schroom stellen dat de
Guatemalteekse volksbeweging, laat staan de gewapende fracties, nooit in staat waren deze
solidariteitsdrempels te overstijgen en de volgende verbredingsfase van de solidariteit te
bewerkstelligen. Wanneer we spreken over ‘informatiebarrières’ in een militaire dictatuur
binnen een context van internationale solidariteitsnetwerken, kan geen interpretatie van dat
woord te breed zijn opgevat. Het betreft hier niet enkel eenvoudige censuurwetten of gebrek
aan informatieuitwisseling via media anders dan clandestiene propaganda, maar het ontbreken
van het hele gamma aan klassieke overheidsapparaten en diplomatieke kanalen waarvan
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insurgente bewegingen per definitie geweerd worden. De waarde hiervan werd reeds
overtuigend

blootgelegd

voor

de

Nicaraguaanse

casus.

Waar

de

Sandinistische

solidariteitsmobilisatie in haar insurgente fase niet meer was dan “een netwerk van
voornamelijk Nicaraguaanse ballingen en enkele derdewereldactivisten […] met beperkte
middelen en met een minimum aan structuren” 226 werd vanaf het moment dat het FSLN zich
tot

staatsmacht

wist

te

verheffen

een

coördinatie-,

structurerings-

en

professionaliseringscampagne ontplooid op nationaal en West-Europese niveau’s waarin de
Nicaraguaanse ambassades en later ganse overheidsministeries en Sandinistische politieke
organisaties een pivotale rol speelden.227
De enorme stimulans die uitgaat van de mogelijkheid van oppositieactoren uit de
Derde Wereld om vrij en openlijk structuren op te bouwen in Europa van waaruit de
solidariteitsmobilisatie ontstaat, groeit en wordt gecoördineerd, blijft niet enkel beperkt tot de
Nicaraguaanse ambassades. Vanuit Rome speelde ook Chile Democrático, de coalitie van de
Unidad Popular in ballingschap, een primordiale rol in het opzetten van een transnationaal
solidariteitsnetwerk in de hoop tot een internationaal front tegen Pinochet te komen. Van
daaruit reikte de Chileense oppositie de hand uit naar de comités doorheen gans Europa en
zou ze hen blijvend van informatie en solidariteitscampagnes voorzien.228
Een

bijkomstig

fundamenteel

verschil

in

de

ontstaansjaren

van

de

solidariteitsbewegingen met beide Centraal-Amerikaanse landen, was de quasi volledige
afwezigheid van Guatemalteekse politieke vluchtelingen op het Europese continent. Waar
Chileense vluchtelingen massaal voor Europa kozen en een cruciale rol speelden in de
solidariteitsmobilisatie en ook bij de uitbouw van de Sandinistische solidariteit een uitermate
belangrijke organiserende rol was weggelegd voor geëmigreerde FSLN-kaders, waren de
enkele Guatemalteken die begin jaren 1980 aanwezig waren in België geen enkele factor van
belang. 229 Zij waren in de regel overigens geen politiek vluchteling, maar verbleven reeds
lange tijd in België om professionele stage te lopen.230 Enkel in de solidariteitscomités van
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Zwitserland en in het Parijse Colectivo Guatemalteco speelden vluchtelingen zélf een
belangrijke rol in de solidariteitscomités. Guatemalteken die op de vlucht sloegen voor het
geweld belandden echter voornamelijk in Mexico, de Verenigde Staten en Canada.
Besluitend kan men dus vaststellen dat de Guatemalteekse insurgentie, voorlopig, geen
rechtstreekse liasions had met de Europese solidariteitsbeweging. Met enige zin voor ironie
zou men zo kunnen stellen dat de Vlaamse missionarissen na hun vlucht zo Guatemalteekse
politieke vluchtelingen werden op missie in Vlaanderen. Terugkeren naar Guatemalteekse
bodem zou nog vele jaren onmogelijk blijken, maar De Schrijver woonde aanvankelijk
frequent internationale conferenties bij van het Comité pro Justicia y Paz dat in Mexico in
ballingschap was en van daaruit de toekomstige koers van het comité besprak, ook wat betreft
de internationale solidariteit.231

De Europese Guatemalabeweging
Echter, niet enkel in Vlaanderen komt de solidariteitswerking met Guatemala in gang. In
sneltempo worden onafhankelijk van elkaar nationale comités opgericht in Frankrijk,
Nederland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, West-Duitsland, Zweden en Zwitserland. Dat in
het buitenland een zeker draagvlak en activisme groeide voor de Guatemalteekse zaak bleef
niet onopgemerkt. Het vormde reeds in het najaar van 1979 de aanleiding voor de oprichting
van een Comisión Externa van het FDCR die zichzelf tot taak stelt “de solidariteitsactiviteiten
[…] te stimuleren, oriënteren en coördineren”. Het internationaal bureau, in ballingschap in
Costa Rica, wilde een centrum zijn “waar documentatie, analyse en informatie samengebracht
worden” om de solidariteitscomités op de hoogte te houden en acties te vergemakkelijken. Het
FDCR vroeg daarbij ook op de hoogte gehouden te worden van de Europese acties zodat ze
deze konden “doorspelen aan het Guatemalteekse volk”. Het Frente liet daarbij niet na om de
solidariteitsacties richting te geven. Van primair belang was het onder druk zetten van het
regime van Lucas García door het sturen van brieven en telegrammen naar de regering en de
lokale ambassades, en de overheid internationaal te isoleren door bij de eigen regering te
ijveren voor het verbreken van diplomatieke- en handelsbetrekkingen.232 Het VGK nam deze
taak ter harte en stuurde protesttelegrammen naar de Guatemalteekse regering. Daar het
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“overleven van de volksorganisaties hierbij op spel stond” zette het VGK meteen ook een
bescheiden financiële actie op touw om het FDCR te ondersteunen.
Hierbij werd een actiepatroon vastgelegd dat een dynamiek die het VGK zelf reeds
spontaan aan de dag had gelegd, namelijk het aanklagen van de repressie, opnam in een
gedeelde strijdmethodologie van een internationaal solidariteitsnetwerk dat vanuit een
eengemaakte Guatemalteekse koepel gecoördineerd werd richting een nog gefragmenteerde
solidariteitswerking in Europa. Door het bestaan van de Buitenlandse Commissie van het
FDCR tesamen met de jaarlijkse internationale congressen van het Comité pro Justicia y Paz,
geldt deze fragiele beginfase verbazend genoeg als een periode waarin de internationale
solidariteit het sterkst structureel en consequent gestuurd, ondersteund en gestimuleerd werd
vanuit Guatemala, ondanks dat beide Guatemalteekse actoren verre van traditionele massaorganisaties waren, werkzaam waren vanuit ballingschap en binnen Guatemala grote verliezen
leden onder de toenemende repressie van het regime. Niettegenstaande zou de Europese
Guatemalabeweging in de toekomst, zoals zal blijken, vele jaren quasi autonoom moeten
functioneren zonder het bestaan van zelfs deze minimale dialoog tussen een eengemaakt
Guatemalteekse verzet en de internationale solidariteit.
Vanuit de Europese Guatemalabeweging werden haast onmiddellijk pogingen
ondernomen om aan de fragmentatie van de solidariteitscomités te verhelpen. Reeds in
november 1979 vond voor het eerst een Encuentro Europeo plaats in Antwerpen, een
bijeenkomst van de Europese comités en een vertegenwoordiging van de Guatemalteekse
volksbeweging. Aanwezig waren twee bestuursleden van de Confederación Nacional de
Trabajadores (CNT) en het Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS) die beiden deel
uitmaakten van het FDCR. Tekenend: de Comisión Externa van het FDCR had eerder laten
weten geen delegatie te sturen omwille van de grote kosten en het gevaar voor repercussies.
Daar de nadruk vooral moest liggen op de onderlinge coördinatie tussen de Europese comités,
zo redeneerde men vanuit Guatemala, kon de bijeenkomst plaatsvinden zonder
Guatemalteekse afvaardiging. De vertegenwoordigers van het FDCR belandden echter alsnog
op de bijeenkomst door een persoonlijke uitnodiging van individuele solidariteitscomités.233
In een slotverklaring kwamen de comités en de Guatemalteekse oppositie tot een
gezamenlijke solidariteitstrategie.
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De comités zouden enerzijds op nationaal niveau autonoom de repressie van de
Guatemalteekse regering blijven aanklagen, druk uitoefenen op de eigen regering, politieke
partijen en vakbonden en morele én materiële steun en solidariteit bieden aan de
volksorganisaties, met het FDCR verankerd als gepriviligieerde partner. De grootste
vernieuwing lag echter in de eerste stap naar een meer structureel transnationaal karakter van
het solidariteitsnetwerk. Om te komen tot een permanente uitwisseling van informatie tussen
de Europese comités en de Guatemalteekse volksorganisaties en een gecoördineerd
actievoeren werd de Comisión Europese Coördinatie Europea de Comités de Solidaridad con
Guatemala (CCEG) opgericht. Leden van de solidariteitscomités van Vlaanderen en
Nederland namen deze coördinerende taak vele jaren op zich, wat van meet af aan leidde tot
een sterke samenwerking tussen beiden comités.234
Hoewel zal blijken dat de Europese Coördinatie op vele vlakken een gekreupeld
orgaan was dat in de diversiteit van Europese solidariteitscomités weinig reële zeggenschap
had maar eerder faciliterend optrad, was de autonome organisatie en structurering van de
Europeses Guatemalabeweging een opmerkelijke prestatie. De hand van de Guatemalteekse
verzetsbeweging bleef daarin hoegenaamd afwezig, zowel in de nationale als Europese
structuur. Mogelijks volgde de Guatemalabeweging slechts het recept dat amper een jaar
voordien werd uitgetekend door het FSLN. De Sandinistische oproep tot de vorming van
nationale comités en een Europese structuur voor een vlottere samenwerking en
consequentere actie had grote weerklank gevonden. Twaalf Nicaraguacomités hielden reeds
in 1978 voor het eerst een solidariteitsconferentie en gingen over tot de oprichting van een
Europees secretariaat dat echter pas medio jaren 1980 zou uitgroeien tot een volwaardige en
permanente coördinatie-orgaan.235
Opvallende afwezige in de slotverklaring die naar Europese en Guatemalteekse pers
werd verzonden was het gebrek aan een solidariteitsbetuiging met de gewapende strijd die
zelfs werd verbloemd onder de term ‘volkskrachten’. Ook het FDCR had gesteld dat, hoewel
de guerrilla wel op een zekere aanwezigheid binnen de volksbeweging kon rekenen, een
officiële vertegenwoordiging haar werking definitief onmogelijk zou maken. De
guerrillafracties vormden eind 1979 nochtans reeds een onmiskenbaar onderdeel van deze
‘volkskrachten’. Van een grootscheeps offensief was nog geen sprake, maar het proces dat
zou culmineren in het hoogtepunt van de guerrillabeweging tussen 1980 en 1982 was zonder
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twijfel reeds op gang gekomen. Waarom werd de gewapende strijd dan niet omarmt door de
Europese solidariteitsbeweging als een legitiem object van haar morele en materiële
solidariteitsinspanningen?
De traditionele verklaring voor het wegmoffelen van de gewapende strijd zou de
geplogendheden van de West-Europese solidariteitsmarkt en de voorwaarden of ‘wetten’ die
zij oplegt als uitgangspunt nemen. In de geest van deze redenering wordt onder andere gesteld
dat Sandinistisch Nicaragua de gewapende strijd vertaalde naar een discours van
mensenrechten en humanitarisme omdat het brede Europese doelpubliek enerzijds de
gewapende strijd vereenzelvigde met als illegitiem en extremistisch beschouwde groeperingen
genre het West-Duitse RAF en de Palestijnse PLO en anderzijds een grotere genegenheid aan
de dag legden tegenover principes van geweldloosheid, mensenrechten en vrede.236 Hoewel
een breed draagvlak voor de gewapende strijd ongetwijfeld ontbrak en zich beperkte tot de
activistische kernen van solidariteitscomités, vinden we slechts een partiële verklaring voor de
misrepresentatie van de werkelijke krachtsverhoudingen in de slotverklaring van de
solidariteitscomités en het FDCR.
Dit onderzoek wil de verklaring eerder zoeken in factoren binnen de Guatemalteekse
maatschappij en in bijzonder in het ritme van haar volksbeweging waar de Europese
solidariteitscomités zich als een verlengde van opstelde. Dat het FDCR er in geslaagd was een
front te vormen met een internationaal bureau ten dienste van de solidariteitsbeweging, speelt
een evidente doch onvolledige rol. We dienen immers in het achterhoofd te houden dat het
FDCR,

de

bevoordeelde

solidariteitspartner,

functioneerde

als

overkoepeling van

progressieve, doch op dat moment nog steeds voornamelijk pacifistische sociale bewegingen,
vakbonden en zelfs centrumpartijen die zelf een eerder gereserveerde houding onderhielden
ten aanzien van de guerrilla-oorlog. Er heerste ook binnen Guatemala nog een sterk geloof in
de vernieuwende dynamiek en de heil van de syndicale strijd die, met de mijnwerkersmars, de
negen dagen durende algemene staking van ambtenaren en de werkelijk massale mobilisaties
en rellen naar aanleiding van de verhoging van de bustarieven, in voorgaande jaren acties van
ongeziene en historische proporties had ontplooid. Het revolutionaire proces verliep met
andere woorden anno 1979 nog in de marge en de roes van vreedzaam en democratisch
verzet. Het was hoofdzakelijk deze weg die in Guatemala werd bewandeld en daarom morele
en financiële ondersteuning verdiende van de Europese solidariteitscomités.
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Hoofdstuk 2.
Heroriëntatie naar uitdrukkelijk politieke en revolutionaire solidariteit (1980-1982)
VAN SOLIDARITEIT MET DE VOLKSBEWEGING NAAR
SOLIDARITEIT MET HET GEWAPEND VERZET

Eer in Antwerpen het tweede Encuentro Europeo van start ging in 1980, waren de kaarten
echter grondig geschud. De brand in de Spaanse ambassade had eerder dat jaar bij een
aanzienlijk deel van de voordien pacifistische volksbeweging de perceptie doen ontstaan dat
vreedzaam verzet binnen het vigerende constitutionele kader een maat voor niets was, een pad
dat intensief werd bewandeld maar uiteindelijk dood was gelopen. Het incident werd het
symbool voor het sluiten van elke mogelijkheid politieke actie te ondernemen die niet
uitgesproken revolutionair was. Ook de moorden op de sociaaldemocratische kopstukken
Fuentes Mohr en hoofdstedelijk burgemeester Colom Argueta en de uitschakeling van gans de
leidinggevende kaders van de vakbonden en studentenbewegingen, hadden de gewapende
strijd op de voorgrond doen treden als de meest haalbare optie om het hoofd de bieden aan de
repressie en de algemene insurrectionele sfeer te verzilveren in een daadwerkelijke
omverwerping van het regime.237 Het naar adem snakkende FDCR was dan ook niet langer
de volkskracht die slechts slachtoffers van repressie juridisch bijstond en de democratische
krachten wilden beschermen, maar wierp zich op als een politiek alternatief.238 Zij werd door
de Europese comités voortaan erkend als “de brede uitdrukking van de revolutionaire strijd
van het volk en alternatief in wording voor de toekomst”.239
Solidariteit met de volkskrachten die streefden naar een democratisch Guatemala werd
ingewisseld met de notie dat men enkel tot een “werkelijke en diepgaande verandering” zou
komen als de volkskrachten erin slaagde een totale maatschappelijke omwenteling te bekomen
door “het systeem omver te werpen en de politieke en economische macht in handen van het volk
te brengen”. Het contact tussen de Europese Coördinatie en het FDCR nam in deze periode
zichtbaar toe. Deze laatste wilde parallel aan het groeiende eenheidsproces komen tot een Frente
Internacional de Solidaridad, dat in de komende chaos nooit
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verwezenlijkt werd.240 De miskenning van de guerrilla maakte op haar beurt plaats voor het
erkennen van hun “fundamentele bijdrage […] aan het revolutionaire proces” en de strijd die
het volk voert “via revolutionaire gewapende organisaties” die een dimensie weerspiegelen
van “zelfverdediging” richting uiteindelijke bevrijding.241 Niet enkel het VGK, maar de
gehele Europese solidariteitsbeweging had parallel aan de politisering in de nasleep van de
contra-revolutie tegen de stedelijke volksbeweging voor het eerst uitdrukkelijk haar
solidariteit betuigd met de guerrillafracties.242
Het was wederom parallel en op aanstalte van deze Guatemalteekse ervaring dat de
internationale solidariteit zich heroriënteerde en voor het eerst een uitdrukkelijk politiek en
revolutionair karakter verkreeg. In deze nieuwe fase moesten de Europese solidariteitscomités
streven naar de totale economische en politieke isolatie en verzwakking van het
Guatemalteekse regime. De solidariteitscomités moesten daarbij initiatieven ondersteunen die
vertrokken vanuit legitieme vertegenwoordigers van het politieke proces in Guatemala, in
casu: het FDCR.243 Enkel zo kwam er internationaal ruimte voor de volksstrijd –en
bevrijding in Guatemala, die met de politieke consolidatie van het FDCR en de nakende
eenwording van de guerrillafracties de hoop op de vorming van een breed bevrijdingsfront
voorop stelde. Slechts die eenheid van democratische en revolutionaire volkskrachten zouden
“het Guatemalteeks volk naar de overwinning leiden”. Met de slachtoffers van de moord in de
Spaanse ambassade in het achterhoofd, werd de strijd van het CUC en bij uitbreiding de ganse
indigene problematiek bovendien van fundamenteel belang.244
Deze tweede fase waarin de guerrillabeweging geïntegreerd werd binnen de
internationale solidariteit, staat ongetwijfeld synoniem voor het ongebreidelde optimisme en
geloof in het welslagen van de overwinning van wat best bestempeld werd als de algemene
insurrectie en totale volksoorlog. In hoeverre deze representatie overeenstemde met de reële
machtsverhouding en krachtmeting die zich afspeelde tussen volksbeweging en regime was
daarbij van ondergeschikt belang. Feit blijft dat de Europese solidariteitsbeweging een
kanteling had ingezet die in de komende jaren zou uitmonden in een radicale heroriëntatie.
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Parallel aan de alliantie tussen de volksbeweging en de guerrilla, kunnen we een verharding
van de revolutionaire oorlogsretoriek waarnemen die rechtstreeks overgenomen werd door de
Vlaamse en Europese solidariteitsbeweging. De enige legitimatie voor deze gewapende
solidariteit was de voortschrijdende en immer nakende volksbevrijding. Maar zelfs dergelijk
vooruitzicht kon niet wegnemen dat beide zijden van het Guatemalteekse solidariteitsnetwerk
in vergelijking met het Sandinistische discours een diametraal tegenovergestelde representatie
van zichzelf aannamen.

GUATEMALA ALS BUITENBEENTJE IN
DE VREDESSOLIDARITEIT MET CENTRAAL-AMERIKA
De verkiezing van Ronald Reagan tot president van de V.S. begin 1981 wierp de
Guatemalasolidariteit onverwachts een nieuw mobilisatieplatform op. De Amerikaanse
economische boycot en de anti-Sandinistische contrarevolutie deden een directe militaire
interventie van de V.S. in Nicaragua plots een reële mogelijkheid lijken. Met de vernieuwde
Amerikaanse militaire en politieke steun aan het militaire regime in El Salvador en de
opheffing van het wapenembargo op Guatemala, trad het Centraal-Amerikaanse perspectief
en specifiek de invalshoek van de anti-interventie plots sterker op de voorgrond. CentraalAmerika stond in de publieke belangstelling en werd de navel van de wereld. De stelling dat
de Nicaraguacomités als het ware “volop in het vaarwater van de Koude Oorlog” terecht
kwamen, gaat dus ook op voor de andere landencomités.245 Zo vroeg als 1980 circuleerde
binnen het VGK de idee om een Centraal-Amerika Comité (CAC) op te richten.246 Zo
ontstond

gaandeweg

een

steeds

nauwere

samenwerking

tussen

de

Vlaamse

solidariteitscomités met Guatemala, El Salvador en Nicaragua die, eerder dan een
coördinerend orgaan, gericht was op één gevaar dat hen allen bedreigde: de buitenlandse
politiek van de V.S.247
De vorming van het Anti-Interventie Front (AIF) in 1981 voorstellen als louter het
resultaat

van

een

solidariteitscomités

oproep
door

het

tot

samenwerking

Nicaraguaanse

met

FSLN

andere
tijdens

Centraal-Amerikaanse
een

groots

opgezette

solidariteitsbijeenkomst in Managua, geeft bijgevolg een onvolledig beeld dat voorbijgaat aan
een dynamiek en gevoeligheid die reeds sterk aanwezig was binnen de solidariteitscomités.
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Hoe dan ook was het engagement van het VGK in dit nieuwe platform, haar bulletin, publieke
manifestaties en het opstellen van en lobbyen voor haar politiek eisenpakket lange tijd de
grootste prioriteit. Het AIF was voor de Guatemalasolidariteit een complementair platform om
haar bestaan en streefdoelen onder aandacht te brengen. Zodoende werd een groot deel van
haar

activiteiten

overgeheveld

naar

het

AIF-eisenplatform:

een

parlementaire

onderzoekscommissie naar de verdwijning van Serge Berten, de terugtrekking van de
Guatemalteekse ambassadeur en een parlementair debat over de economische relaties met
Guatemala.248
Onder het motto ‘werken voor Nicaragua en El Salvador is werken voor Guatemala’
ging het leeuwendeel van de aandacht voor het AIF echter naar Nicaragua en in mindere mate
naar El Salvador. Binnen de Guatemalabeweging meende men bovendien dat de grotere
aandacht voor beide landen menselijk en financieel kapitaal onttrok aan de eigen
solidariteitsmobilisatie.249 Zo besliste het VGK bijvoorbeeld een tijd geen campagne te
voeren omdat de strijd in El Salvador in de schijnwerpers stond.250 Sprekend in deze context
was de slagzin “Si Nicaragua venció, El Salvador vencerá” en de internationale campagne die
hieruit geboren werd op initiatief van een internationale conferentie van het FSLN. 251 De
Guatemalteekse volksstrijd kwam hier hoegenaamd niet aan te pas. Eens de contra-insurgentie
in 1983 de Guatemalteekse guerrilla had teruggedrongen naar haar kerngebieden en de
volksbewegingen had onthoofd, zou Guatemala verder naar de achtergrond verdwijnen in de
Centraal-Amerikaanse context.252
Waar het AIF de solidariteitsbeweging voor Nicaragua tot ongekende hoogtes voerde, kon
ook de mobilisatie voor El Salvador inhaken op de stroomversnelling waarin de solidariteit met
Centraal-Amerika was terecht gekomen, zij het in veel beperktere mate. De solidariteit met de drie
landen ontwikkelde dan wel een “gedeelde identiteit”,253 de kracht van het AIF voor de mindere
Centraal-Amerikaanse goden, nog volop in het bevrijdingsproces, was in eerste instantie een
kracht van associatie met een glorieus FSLN en een gezamenlijke verwerping van het NoordAmerikaanse imperialisme. De hoop voor Guatemala lag besloten
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in het domino-effect dat de overwinning in Nicaragua en de nakende overwinning zouden
teweeg brengen.254
Ondanks de prominentie die aan Guatemala verleend werd in het Infobulletin van het
AIF, valt het echter te betwijfelen of de anti-interventiecampagnes wel degelijk bijkomende
stuwkracht verleende aan de sympathie met de Guatemalteekse en Salvadoriaanse
bevrijdingsbeweging. De nationale verschillen waren dan wel met de mantel der gezamenlijke
revolutie toegedekt, men kan bezwaarlijk spreken van een convergentie tussen enerzijds de
anti-interventiebeweging gebaseerd op vredesidealen met als doel aansluiting te zoeken tot de
in West-Europa florerende vredes –en antirakettenbeweging en anderzijds de profilering en
positionering van de Guatemalteekse guerrilla. Het gewapend verzet, en in het kielzog
daarvan de Guatemalteekse solidariteitsbeweging, mat zich allerminst een imago van vrede en
reconstructie aan, een recept dat zo succesvol was gebleken in de Sandinistische uitbouw van
een breedgedragen en pluralistische Europese solidariteitsbeweging.255 De wrange positie die
de Guatemalasolidariteit innam in dit project verduidelijkt zichzelf ééns te meer wanneer we
de bedenking maken dat ondanks het vreedzame imago van de Nicaraguasolidariteit, zelfs zij
moeilijkheden ondervonden een gepolitiseerd thema als Nicaragua binnen te loodsen in de
vredesbeweging.256
Één van de structurele belemmeringen die voordien de massificatie van de
Nicaraguasolidariteit verhinderde was inderdaad de prioriteit die de solidariteitsbeweging
verleende aan de gewapende strijd en het gewelddadige discours waarin deze werd
ingekapseld. Dergelijke boodschap faalde in het enthousiasmeren van een breder publiek daar
ze niet was aangepast aan overheersende gevoeligheden ten aanzien van vrede,
geweldloosheid en mensenrechten die sterke opgang maakte in de late jaren 1970 en 1980.257
De Nicaraguaanse maar vooral de Chileense solidariteitsmobilisatie hadden nochtans reeds
bewezen dat een mensenrechtendiscours niet per se ten koste moest gaan van een
uitgesproken politieke solidariteit. Beide mobilisaties hadden een subtiele mix van politieke
en humanitaristische solidariteit gerealiseerd die er, veel beter dan de in toenemende mate
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gemarginaliseerde radicale politieke solidariteit, was ingeslaagd om aan te sluiten bij de ngowereld.258
De Vlaamse Guatemalabeweging bewandelde dit pad echter niet. Het comité had zich
daarentegen intussen steeds explicieter uitgesproken ten gunste van de guerrillabeweging die
voor het comité voortaan de “enige mogelijke oplossing voor de situatie” bood. 259 De
verklaring voor deze stellingname moet wederom gezocht worden in verschuivingen in het
Guatemalteekse revolutionaire proces. Ze was immers synchroon aan de oprichting van het
Frente Popular 31 de Enero (FP-31) die de organisatorische incarnatie vormde van de
militarisering van de volksbeweging en de breuk met enige restant van de aanvankelijke
gereserveerdheid ten opzichte van de guerrilla die het FDCR belichaamde. Het VGK
herhaalde hier immers slechts wat FP-31 eerder wereldkundig had gemaakt, namelijk dat de
volksoorlog de enige weg was naar de bevrijding waar de guerrilla de “hoogste uitdrukking”
en “onbetwiste voorhoede” van was.260 Dat het CUC, de geliefkoosde partners van het VGK,
zich inschakelde in deze beweging was ongetwijfeld een grote stimulans om legitimering en
luidspreker te verlenen aan FP-31.
De quasi-uitschakeling van het FDCR en haar deelorganisaties als interne volkskracht,
niettegenstaand hun internationale bedrijvigheid vanuit Costa Rica, had eveneens een nieuwe
solidariteitspartner met voet aan grond in de Guatemalteekse volksbeweging genoodzaakt. De
totstandkoming van het FP-31 werd bovendien gezien als een belangrijk element in de
vorming van een nationaal bevrijdingsfront dat een eengemaakte volksbeweging samenbracht
met een eengemaakte guerrillabeweging, een proces waarvan het VGK overtuigd was dat het
zijn voltooiing naderde, ondanks de aarzelingen en de verschillen in politieke visie van de
verschillende volks- en guerrillaorganisaties. 261 Het FDCR verdween definitief van het
internationale toneel eens ook de werking van de Comisión Externa in Costa Rica kwam stil
te liggen. Zes kernleden van het internationale bureau, waaronder enkelen die nog maar net
België bezocht hadden, werden opgepakt en gevangen gezet onder verdenking van terrorisme.
Ondanks meer dan tweeduizend buitenlandse protesttelegrammen werden ze uiteindelijk
verbannen. FP-31, dat al enige tijd aansluiting zocht bij het solidariteitsnetwerk, bezet in
toenemende mate deze vacant gekomen positie als gepriviligeerde solidariteitspartner.
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De steunbetuiging van het VKG aan het gewapende verzet als zijnde de “enige
logische en consequente keuze” en “het gewettigd en enig resterend antwoord van het volk”
262

, was gegeven de fase waarin de Guatemalteekse revolutie zich bevond een onderbouwde

en noodzakelijke keuze, maar had tegelijkertijd eveneens verregaande implicaties voor het
solidariteitswerk in de eigen maatschappij. De Guatemalteekse volksbeweging stapte immers
in feite af van traditionele actiemiddelen als stakingen en massale manifestaties, met
vakbonden en boerenliga’s als principieel medium, in de strijd om directe, tastbare sociaaleconomische

noden

zoals

loonsverhogingen

en

een

verbetering

van

de

arbeidersomstandigheden. Deze objectieven omhelsd door het FDCR werden door FP-31
ingewisseld voor de totale omverwerping van het heersende regime en de veel abstractere
instelling van een democratische en revolutionaire regering, behaald via een massale
inschakeling van de volksorganisaties in de gewapende strijd via sabotage-acties,
brandstichtingen en strategische infrastructuurvernielingen. Waar het FSLN reeds vanaf de
overwinning in ’78 sprak over de heropbouw, onafhankelijkheid en democratie, was de
afbraak van het oude dictatoriale regime in Guatemala zich pas ten volle aan het ontplooien.
Desbetreffend werd ook internationaal een gewelddadige taal gesproken. Voor de
Guatemalteekse gewapende strijd zou het nog haast een decennia duren eer een
humanitaristische discours aangewend werd. In tegenstelling tot het verzet in Nicaragua, werd
deze fase echter niet bereikt in de militaire overwinning, maar in de definitieve nederlaag.
Identificatie tussen de binnenlandse politieke strijd in België en de gewapende strijd van
de Guatemalteekse volksbeweging werd zo in toenemende mate een problematisch gegeven.
Ook de aansluiting tot de vredesbeweging die in de herfst van 1983 zou culmineren in een
historisch protest waarbij 400.000 mensen door de straten van Brussel trokken, werd verder
bemoeilijkt. Slechts de roes van het vooruitzicht op een nakende overwinning kon hieraan
enig soelaas bieden. De revolutionaire opmars of de eindzege als reëel perspectief vormde
inderdaad de basis voor het solidariteitswerk, met andere woorden één van beide pijlers
waarop de Guatemalamobilisatie zich entte. De tweede pijler was ontegensprekelijk het
vorderende eenheidsproces van de guerrillafracties, hetgeen bijkomende stuwkracht zou
verlenen richting overwinning. Echter, zelfs geruggesteund door deze beide katalysatoren
bleef het concept van de gewapende strijd voor vele sectoren afschrikwekkend en in
tegenstrijd met de in Europa vigerende politieke opvattingen die in de anti-interventie- en
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vredesbeweging vervat zaten. De Guatemalteekse civiele en gewapende verzetsbeweging was
dan wel gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het globale politieke proces geen andere
uitweg dan geweldvoering bood, het gebrek aan een in oogopslag duidelijke relatie tussen het
gewapende verzet en de bredere volksbeweging bleef een reëele en blijvende rem op het
solidariteitswerk, die zich, bijvoorbeeld, niet stelde in het geval van de eengemaakte
bevrijdingsfronten van Nicaragua en El Salvador.

TUSSEN DISCOURS EN PRAXIS
VERLAMMENDE GUATEMALTEEKSE FRAGMENTATIE
Het VGK had zich aanvankelijk toegelegd tot het bestendigen en versterken van haar eigen
werking en slechts in mindere mate met de uitbouw van een binnenlands solidariteitsnetwerk
om ruchtbaarheid te geven aan lokale acties. De eigen maatschappij sensitiviseren was
duidelijk prioritair, onder andere via petitieacties ten steunbetuiging van het FDCR, die samen
met het CUC bescheiden financiële ondersteuning van het VGK ontvingen. In dat register
werd ook door Amnesty International een beroep gedaan op het comité om het veldwerk voor
een internationale campagne rond Guatemala te voeren via info-avonden en briefschrijfacties.
De geringe financiële slagkracht van het VGK werd gecompenseerd door samenwerking met
enkele binnenlandse ngo’s, die in de toekomst zouden uitmonden in verschillende
projectcampagnes van Broederlijk Delen, Oxfam en 11.11.11.-acties van het NCOS ten
gunste van de volksbeweging in Guatemala. De overeenkomst met de Nicaraguacomités vóór
de omverwerping van Somoza in 1978 en de daarop volgende massificatie en FSLNcoördinatie van de solidariteit is bijzonder frappant.263 Met beperkte middelen, structuren en
mensen (zo’n zestien geëngageerden) was informeren het hoogst mogelijk te bereiken doel,
terwijl het comité zich intern boog over nieuwe strategieën om de desinteresse bij de publieke
opinie en Belgische pers te overkomen.264
De nog informele Europese Coördinatie bezat op haar beurt nog onvoldoende slagkracht
om grootscheepse acties te organiseren en was slechts in staat om de nationale comités tot
morele solidariteitsacties aan te sporen en van informatie te voorzien. Zo werd op
gecoördineerde wijze opgeroepen om solidariteitstelegrammen te versturen naar de arbeiders
die de Coca-Cola fabriek in Guatemala-Stad bezetten en brieven te verzenden naar de
ambassades in Guatemala waarin de solidariteit met het FDCR en het bestaan van de comités
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openbaar werden gemaakt.265 Voor de Europese Coördinatie omhelsde het politieke werk een
bescheiden aanzet tot sensitisering van politici op internationaal niveau in het Europees
Parlement en de Mensenrechtcommissie van de VN. 266 Ze stonden ook in voor de
medecoördinatie van het Russell Tribunaal aangaande de mensenrechten van de indigene
bevolkingen van Noord,- Centraal –en Zuid-Amerika. De Guatemalabeweging maakte hier
gebruik van een platform dat voor de solidariteitsmobilisatie met Viëtnam en Chile reeds een
effectief instrument was gebleken. De zitting in Rotterdam, niet wars van een flinke dosis
exotisme, behoorde echter zeker tot de minder memorabele edities. Onder andere een
gemaskerde delegatie van het CUC getuigde er over de brand in de Spaanse ambassade.267
Welke initiatieven namen de Guatemalteekse volks- en politiek-militaire organisaties in
de internationale solidariteit? Het organiseren van giras of tournees doorheen Europa was,
naast informatie-uitwisseling, één van de internationale solidariteitsstrategieën van het FDCR
geweest. Daarmee poogde zij de internationale solidariteit te verbreden en buitenlandse
erkenning te bekomen voor haar politieke agenda, alsook de repressie aan te klagen in de
hoop tot een internationale politieke en economische isolering van het Guatemalteeks regime
te komen.268 Een tijd lang was sprake van een officieel vertegenwoordiger van het Frente op
het Europese vasteland, dewelke in nauw contact met de coördinatie het solidariteitswerk zou
uitstippelen en als aanspreekpunt zou dienen voor de solidariteitscomités.. Beide partijen
wensten een extensief netwerk van Europese vertegenwoordigers van de verzetsbeweging
opdat de solidariteit in een organische relatie stond tot de noden en verwachtingen van de
volksrevolutie en een reële voeling met het Guatemalteekse politieke proces gerealiseerd
werd. Voor de internationale solidariteit stond toegang tot informatie daarom centraal. Kennis
was het enigste wapen van de solidariteitscomités.269 Hetgeen een enorme stap voorwaarts
had kunnen betekenen voor het transnationale solidariteitsnetwerk werd echter nooit
bewerkstelligd. In de plaats daarvan werden blijvend delegaties van het FDCR ontvangen
waartegenover het VGK zich gereserveerd opstelde door sterke twijfels over de
representativiteit van de delegaties voor de gehele Guatemalteekse volksstrijd.
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Een archetypisch voorbeeld van hoe de gebeurtenissen in Guatemala en de
transnationale solidariteitsactiviteiten van het FDCR hun neerslag vonden in autonome
initiatieven van het VGK, was de actie naar aanleiding van het arbeidsdispuut in de CocaCola fabriek in Guatemala-Stad. De elementen daartoe werden aangereikt door de
Guatemalteekse volksbeweging die de zaak zelf sterk onder de aandacht bracht, maar de
campagne van het VGK, die reeds in haar eerste levensjaar aanving, was geheel een eigen
creatie op maat van een West-Europese gesyndicaliseerde maatschappij. Een gegeven met
vormend karakter voor de actie van het VGK was in dit register de aanwezigheid van de
secretaris-generaal van de vakbond van de Coca-Cola fabriek op het eerste Encuentro
Europeo. Meteen na deze ontmoeting startte het VGK een briefschrijfactie naar het
hoofdkwartier van Coca-Cola in Atlanta. Van daaruit ontwikkelde zich een boycot-actie die
zou aanhouden tot begin 1981. Het idee tot deze boycot, alsook de boycot van het toerisme
naar Guatemala waarvoor het VGK zich zou inzetten, was expliciet door het FDCR
aangedragen op de Europese bijeenkomst.270 Door het conflict te kaderen in breder
perspectief van algemene strijd tegen multinationale ondernemingen, stak het comité veel
energie in de werking naar vakbonden toe.
Waar het ACV onverschillig bleef, werd onder impuls van ABVV-jongeren,
vruchteloos, een motie neergelegd bij de voedings –en horecacentrale van het ABVV die
opriep tot boycot. 271 Met het aan de socialistische vakbeweging en partij gelieerde
Socialistische Solidariteit, dat zich eerder al had geëngageerd in de solidariteitsbeweging met
Chile, en met de kleine groep ‘Syndicalisten voor Nicaragua’ onderhield het VGK wel een
vruchtbare samenwerking, maar hun invloed op de bredere socialistische beweging bleek erg
beperkt.272 De vakbonden hadden in het verleden nochtans een cruciale rol gespeeld in de
solidariteitsmobilisaties voor Viëtnam en vooral voor Chile. De omverwerping van Allende
stond voor Europese socialistische vakbonden symbool voor het belang van sterke vakbonden
in het gevecht voor de internationale strijd tegen multinationale ondernemingen en
economische globalisatie.273 Voor de Guatemalasolidariteit zou het echter meteen de laatste
keer zijn dat ze zelfs een uitermate beperkt klankbord vond bij de Belgische vakbonden. Deze
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stelde zich weinig gevoel op tegenover de Guatemalteekse zaak. De verklaring hiervoor ligt
deels in de kleine en weinig relevante vakbonden in het amper geïndustrialiseerde
Guatemala.274 Anderzijds dient benadrukt te worden dat het ‘Old Left’ in de jaren 1980 de
tijdelijke heropleving van haar internationalisme weer grotendeels had laten varen. Althans in
vergelijking met Viëtnam en Chile, kon Nicaragua evenmin rekenen op een erg
breedgedragen enthousiasme binnen de syndicaten.
De verscheidene guerrillafracties bleven de opvallende afwezigen op de internationale
solidariteit. Analyse van de archieven onthult enkel dat zij aanzienlijk hoeveelheden
propagandistische pamfletten verstuurden richting solidariteitspartners en pers. Van meer
expliciete en directe sturing of initiatiefname was nog geen sprake, ondanks hun groeiende
territoriale macht en legitimiteit binnen de solidariteitsbeweging. Dat deze appreciatie
wederzijds was weerklinkt in de verklaring van het gewapende verzet dat de internationale
solidariteit een “beslissende steun voor onze overwinning” betekende. In vergelijking met de
acties van de volksorganisaties verenigd in het FDCR nam de guerrilla echter aanvankelijk
een dankbare doch eerder passieve ontvangende houding aan. “Wij beantwoorden die
solidariteit met onze dagelijkse inspanningen en door consequent te zijn in ons optreden”, zo
lieten de verschillende guerrillafracties in hun eerste gezamenlijke communiqué verstaan. 275
De informatiecampagnes van de guerrilla waren, althans aan het adres van de
solidariteitsbeweging, echter geen maat voor niets. Langzaamaan verwierven zij een steeds
sterkere positie binnen de Nieuwsbrief en binnen de vergaderingen van het VGK.
De erkenning die de Europese solidariteitscomités toekenden aan de gewapende strijd
als legitieme en cruciale stap in de volksbevrijding, oversteeg deze morele steunbetuiging in
besloten kring echter vooralsnog niet. Het toenemend aantal acties die de Europese
Coördinatie zelf doorspeelden, getuigden zelfs van een blijvende strategie van het aanklagen
van de repressie, hoewel er een brede consensus over bestond dat solidariteitswerk, parallel
aan het FDCR, een meer politiek karakter diende te krijgen. Er bestond met andere woorden
geen overkoepelende strategie, actie of campagne om de Guatemalteekse regering te isoleren
en/of morele en financiële steun te vergaren. Hoewel het de comités wel op het hart werd
gedrukt deze stappen te ondernemen werden solidariteitsacties eerder ad hoc gecreëerd.276 De
beloofde maar uitblijvende eenheid van de Guatemalteekse guerrilla speelde daarin zeker een
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rol. Als deze zich al internationaal profileerde, was dat, behoudens enkele uitzonderingen,
steeds afzonderlijk van elkaar.
De Europese Coördinatie hechtte echter een groot belang aan dit eenheidsproces. Het
gebrek aan enige garanties over de eenheid van de guerrilla vormde vooreerst het meest
voorname struikelblok om campagnes ter materiële ondersteuning van de guerrilla te
ontplooien. Er bestond met andere woorden een reële angst dat steun aan één enkele
guerrillafractie het eenheidsproces, en daarmee dus ook het leed van het Guatemalteekse volk,
zou verlengen. Wat betreft morele steunbetuiging was het al dan niet feitelijk tot
overeenstemming komen in het binnenland van ondergeschikt belang aan de noodzakelijke
unitaire representatie van de volksstrijd op internationaal niveau. Fragmentatie en rivaliteit
tussen de verschillende fracties stelden de globale solidariteit immers, zo redendeerde de
Europese Coördinatie, voor enorme gevaren die de nefaste effecten van openlijk gevoerde
politieke en strategische discussies tussen de guerrillafracties ten aanzien van de publieke
opinie ruimschoots oversteeg. Reeds in deze beginfase van de Europese Guatemalasolidariteit
werd gevreesd dat de Guatemalteekse dissonantie er tot zou kunnen leiden dat de Europese
solidariteitscomités zich op individuele basis verbonden aan één bepaalde fractie die hun
voorkeur droeg. Deze blokvorming waar elke organisatie beschikte over eigen
solidariteitspartners werd contraproductief geacht daar de fragmentatie afbreuk zou doen aan
het economisch en politiek gewicht dat een eendrachtige solidariteitsbeweging wel in de
schaal kon brengen.277
Sprekend: waar de Europese Coördinatie, in de hoop tot één groot Bevrijdingsfront te
komen naar Nicaraguaans voorbeeld, enkele maanden eerder de guerrilla nog aanspoorde tot
eenheid en het achterwege laten van onderlinge achterdochtigheid en competitie,278 vond het
VGK dat aan solidariteit geen voorwaarde tot organisatorische eenheid mocht worden
gekoppeld. Dat zou immers getuigen van een “paternalistische Westerse houding”. 279 De
Europese Coördinatie stelde zich echter veel pragmatischer op en hoewel het geenszins de
eenheid van buitenaf wilde opleggen, moest zowel de solidariteitsbeweging als het gewapende
verzet zich realistisch opstellen door te erkennen dat de creatie van één groot
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eenheidsfront representatief voor het gehele Guatemalteekse de meeste garanties bood voor
een zo breed mogelijke solidariteit in Europa.280
Een betere onderlinge samenwerking en een homogeniteit binnen de Guatemalteekse
verzetsbeweging zou met andere woorden niet enkel leiden tot veel betere resultaten, maar
zou ook een meer rationele aanwending van toekomstige financiële middelen betekenen. Voor
de Europese Coördinatie was de afzonderlijke communicatie van elke verzetsorganisatie
inefficiënt daar ze geen globale aanpak en informatie bood die de uitdrukking was van de
gezamenlijke strijd van het Guatemalteekse volk. Deze informatiediversiteit liet bovendien
niet na om verwarringen en ergernissen op te wekken binnen de solidariteitscomités die, bij
gebrek aan toelevering van pasklare publicaties, zelf of zoek moesten naar een coherente
interpretatie waarmee ze haar solidariteitswerk kon ondersteunen.281 In al deze kritieken en
bedenkingen die leefden binnen de Europese solidariteitsbeweging kunnen we een
voorafspiegeling

ontwaren

van

de

voornaamste

struikelblokken

waarover

de

solidariteitscomités in de nabije toekomst zouden vallen.
Een grote frustratie was bijvoorbeeld de onmogelijkheid om op Europees niveau een
campagne

voor

materiële

solidariteit

op

te

zetten

voor

de

Guatemalteekse

guerrillaorganisaties. Deze Europese welwillendheid botste immers steeds opnieuw op
praktische moeilijkheden en een gebrek aan sturing en overeenstemming binnen de
verscheidene organisaties van het gewapend verzet. De Europese Coördinatie hoopte dat een
eenheid van de guerrilla dit obstakel voor het solidariteitswerk zou wegnemen. 282 Ze legde
de oorzaak voor haar versnipperde en doorbroken werking immers bij het gebrek aan
mechanismen voor een snelle en efficiënte communicatie met de Guatemalteekse organisaties.
Ze hekelde bovendien de pragmatische en eerder logistieke werking waartoe ze gedwongen
werd door het uitblijven van een gezamenlijke aanpak en representatieve Guatemalteekse
organisaties als gesprekspartner voor de solidariteitscomités. In dergelijke context liep elke
oriëntatie vanwege de Coördinatie het risico verkeerdelijk geïnterpreteerd te worden als een
politieke stellingname die één bepaalde fractie bevoordeelde. In haar werking probeerde de
Europese Coördinatie “zo getrouw als mogelijk te begrijpen welke de werkelijke krachten zijn
die in Guatemala strijden voor bevrijding. Dit begrip, bij wijlen fragmentarisch en
conflicterend, is haar enige stellingname. Het gebrek aan een unitaire politieke oriëntatie
vanuit het
280
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Guatemalteekse binnenland is het grootste en misschien historisch onvermijdelijke obstakel is
voor de efficiënte werking van de internationale solidariteit.”283
De fragmentatie liet zich eveneens reeds sterk voelen binnen de solidariteitscomités. Zo
werd het VGK bijvoorbeeld gecontacteerd door clandestiene Europese vertegenwoordigers
van ORPA. Deze groep bestaande uit twaalf Belgen en Nederlanders verspreidde brochures
en verkochten steunkaarten. Dergelijke incidenten legden een spanning bloot die van in het
begin reeds sterk leefde binnen de Europese solidariteitsbeweging. De Guatemalteekse
guerrilla had binnen het solidariteitsnetwerk namelijk geen patent op verdeeldheid en
argwaan. Sterker nog, dit wantrouwen tussen de twee grootste fracties, de EGP en ORPA, had
zich in grote mate getransponeerd naar de solidariteitsbeweging op het Europese vasteland.
De voornaamste verklaring voor deze dichotomie ligt in de ontstaansgeschiedenis van de
afzonderlijke comités. Zo waren de solidariteitscomités van Vlaanderen en Nederland
bijvoorbeeld gesticht door missionarissen wiens Guatemalteekse ervaring volledig gevormd
was door contacten met het EGP en de basisbewegingen die hier omheen draaiden. De
comités die zij stichtten bij hun terugkeer werden uitdrukkelijk opgericht vanuit een
natuurlijke identificatie met het EGP, dit wil zeggen met de inclusie van de basisbewegingen
in het achterhoofd. ORPA, dat vooral sterk vertegenwoordigd was in de Zuid-Europese
landen, geloofde echter in een louter gewapenderhand zegevieren van de revolutie, zonder
achterhoede.284
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Hoofdstuk 3.
Tussen hoop en wanhoop: solidariteit op ritme van eenheid en verdeeldheid (1982- 1983)

REVOLUTIONAIRE EENHEID
EN STROOMVERSNELLING IN DE SOLIDARITEIT

Wanneer in 1982 zowel de vier guerrillafracties als de volksorganisaties zich wisten te
verenigen in respectievelijk de Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) en
het Comité Guatemalteco de Unididad Patriotica

(CGUP), werd dit door de

solidariteitsbeweging onthaald als een enorme stap vooruit. Haast meteen stelden ze zich
echter ook kritisch op tegenover de bereikte eenheid. Daar de guerrilla-organisaties blijvend
opereerden onder eigen naam en het CGUP slechts een oppositiefront was waarin individuen
uit de volksorganisaties in eigen naam zetelden, bestond de vrees dat de eenheid in de praktijk
weinig reële inhoud had.285 Voor de solidariteitscomités had deze polyvalentie bijvoorbeeld
ten gevolge dat een standaard solidariteitsdelegatie van CGUP kon bestaan uit één persoon die
optrad als vertegenwoordiger van het eigenlijke eenheidscomité maar daarenboven ook nog
het leiderschap van het CUC en lidmaatschap van het FP-31 accumuleerde.286 Deze niet
eenduidige situatie zette de deur nog wijder open voor twijfels omtrent de representativiteit
van

ontvangen

delegaties.

Vaak

ontstonden

spanningen

en

wantrouwen

omdat

vertegenwoordigers optraden in eigen naam en het VGK omzeilden om op eigen houtje
lobbywerk te verrichten.
De eenheidstwijfels waren een terechte bekommernis, zo bleek ook uit de eerste
financiële campagne die het VGK opzette voor het gewapend verzet, op expliciet verzoek van
de vier guerrillafracties. De opbrengsten van een bescheiden campagne die ten aanzien van
haar

achterban

werd

aangedragen

als

zijnde

ten

guste

van

de

“gezamenlijke

verzetsorganisatie” kwamen uiteindelijk op de afzonderlijke rekeningen van het EGP en
ORPA terecht.287 Van een eenheidsrekening van het URNG was pas een half jaar later sprake
en enkel als direct gevolg van een Europees gecoördineerde fondsenwerving die uitdrukkelijk
bestemd was voor het URNG als revolutionaire eenheidsorganisatie.288 Om te verhelpen aan
dergelijk gebrek aan overeenstemming en te komen tot een unitaire politieke oriëntatie
vanwege de Guatemalteekse eenheidsorganisaties jegens de solidariteitsbeweging, pleitte de
Europese Coördinatie, net zoals zij dat eerder had gedaan bij de volksorganisaties, voor de
285
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oprichting van een politieke en representatieve eenheidsorganisatie in Europa. Een officiële
vertegenwoordiging van het URNG in Europa zou volgens hen een krachtig signaal van
revolutionaire eenheid zijn en zou beter in staat zijn de internationale solidariteit te oriënteren,
in nauwe samenwerking met de Europese comités en steeds op basis van de solidariteitseisen
–en noden van het Guatemalteekse volk.289
De Europese Europese Coördinatie ontving op de derde bijeenkomst van de Europese
solidariteitscomités in 1982 immers een sterker mandaat om het solidariteitswerk te
coördineren, ontwikkelen en stimuleren. Het opzetten van financiële campagnes werd zo voor
het eerst een hoeksteen van deze vernieuwde opdracht. Het bestaan van twee Guatemalteekse
eenheidsorganisaties had de weg daar naartoe eindelijk vrij gemaakt. De samenstelling en
slotverklaring van de Encuentro Europeo toonde aan hoe het landschap van de
Guatemalteekse volksbeweging afgelopen jaar diepgaande wijzigingen doormaakte. De
strategiebepaling van de comités gebeurde er op basis van een tiental verzoeken die het CGUP
voorlegde en die als leidraad geaccepteerd werden voor het komende werkingsjaar. De
slotverklaring droeg de onmiskenbare stempel van de terreinwinst die de idee van de
gewapende strijd had geboekt sinds het verdwijnen van het FDCR en de opkomst van FP-31.
Na de vroege stellingname van het VGK, erkenden nu ook de overige Europese
solidariteitscomités unaniem de URNG “als voorhoede van de revolutionaire volksoorlog”.
De solidariteitscomités achtten het bovendien van fundamenteel belang dat ook een delegatie
van het URNG aanwezig zou zijn op de Europese bijeenkomst. Deze hoop moest, net zoals de
wens tot een permanente officiële vertegenwoordiging, echter nog ettelijke jaren opgeborgen
worden.290
Dat het CGUP meteen een sterke positie wilde verwerven binnen de internationale
solidariteit, blijkt niet enkel uit hun aanwezigheid op het Encuentro slechts enkele maanden na
haar oprichting. Namens de eenheidsorganisatie nam een vertegenwoordiger van FP-31
eveneens deel aan de anti-interventie karavaan die doorheen Europa trok. 291 De
solidariteitscomités erkenden CGUP meteen als embryo voor het te vormen breed politiek
front en “gesprekspartner voor het internationaal solidariteitswerk namens het volk van
Guatemala”. De Guatemalteekse beweging dienden namens beide revolutionaire eenheden op
het de Europese bijeenkomst een project in ter ondersteuning van hun werking. De Europese
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Coördinatie werd daarbij belast met het ondersteunen van een grootscheepse financiële
campagne die op Europees niveau geld zou inzamelen voor de oprichting van een verzetsradio
van het URNG ter waarde van 200.000 dollar.292 Radio Guatemala Libre moest de interne
communicatie tussen de guerrillaeenheden en de berichtgeving over de vorderingen van de
guerrillastrijd verslagen sinds de instelling van de Staat van Beleg en de algemene
perscensuur in juli 1982, maar werd bijvoorbeeld ook gebruikt voor het onderbreken van tvuitzendingen met officiële boodschappen van het URNG. De campagne werd internationaal
mee gecoördineerd met ondersteuning van CGUP en de Asociación de Periodistas
Democráticos de Guatemala (APDG), hetgeen wederom bewijst hoe nauw de band tussen de
volksbeweging en het gewapend verzet was. 293 Onder de slogan “Verbreek de stilte rond
Guatemala” verkocht het VGK deur aan deur kerstversiering en richtte het zich naar
aanleiding van een delegatie van de APDG op de mediasector voor openlijke
steunbetuigingen en de vorming van een breed journalistenfront.294 Met een opbrengst van
500.000 BEF zou het de meest succesvolle campagne van het VGK worden,295 waarmee zij
amper moest onderdoen voor de grootste campagnes die het Nicaraguacomité autonoom,
zonder hulp van een ngo, in België ontplooide ter gunste van het FSLN.296
De jaren 1979-1982 hadden een ongeëvenaard hoogtepunt gevormd voor zowel de
transnationale solidariteit als de volksrevolutie. De Centraal-Amerikaanse beweging in
Europa bevond zich in een constante staat van euforie waarin de overwinning immer in zicht
was.297 Een periode waarin de militaire uitdaging van het gewapend verzet hand in hand leek
te gaan met de afbraak van de politieke legitimiteit van de Guatemalteekse militaire regimes,
zowel nationaal als internationaal. De moord in de Spaanse ambassade in 1980 had geleid tot
reprimandes aan het adres van het Guatemalteekse regime namens het Europees Parlement, de
Mensenrechtencommissie en Algemene Vergadering van de VN, Amnesty International en
het Inter-Amerikaans Commissie voor de Rechten van De Mens.298 Het VGK was er als
drukkingsgroep tevens in geslaagd Guatemala enigszins onder de aandacht te brengen van
parlementariërs. De Volksunie lanceerde in 1982 het initiatief om een onderzoekscommissie
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te zenden naar Guatemala en El Salvador en verscheidene partijen stelden mondelinge en
schriftelijke parlementaire vragen aangaande de schending van de mensenrechten in
Guatemala. Het lot van de landgenoten, en vooral Serge Berten, speelden hierin steeds een
sleutelrol.299
Ook van binnenuit leek de regering uit elkaar te vallen. Het aftreden van Lucas
García’s vice-president Villagrán Kramer uit onvrede met de onmogelijkheid tot
democratische veranderingen was een eerste veruiterlijking van de interne crisis waarin het
militaire regime zich bevond, gevolgd door de persconferentie van de Minister van
Binnenlandse Zaken waarin deze bekend maakte lid te zijn van de EGP en in die
hoedanigheid al vier jaar geïnfiltreerd te hebben. De impact van de uitbreiding van het contrarevolutionaire offensief door Ríos Montt, die de guerrilla niet enkel ongeziene militaire
nederlagen toebracht maar tevens het volk ontwortelde en ontwrichtte van de volksrevolutie
door haar politiek van de verschroeide aarde, bracht echter een definitief einde aan de roes
van euforie waarin de Europese solidariteitscomités en de Guatemalteekse insurgentie zich zij
aan zij hadden bevonden. Een parallele heroriëntatie van de expliciet politieke
solidariteitsbeweging drong zich op, maar uitte zich aanvankelijk in existentiële spanningen
met het Guatemalteekse gewapende verzet.
REVOLUTIONAIRE NEDERLAAG EN DESILLUSISIE:
WANTROUWEN EN POLARISATIE BINNEN EUROPESE SOLIDARITEIT

Ondanks het succes van de radiocampagne als eerste Europees gecoördineerde
fondsenwerving ter ondersteuning van de revolutionaire eenheid, zorgde de actie voor
desillusies en zelfs een vertrouwensbreuk tussen de Europese solidariteitscomités enerzijds en
de URNG en het CGUP anderzijds. Centraal daarin stond het wantrouwen van de
solidariteitscomités ten aanzien van de wens tot daadwerkelijke eenheid van de
volksorganisaties. Deze argwaan was niets nieuws, maar werd nooit eerder zo scherp onder de
aandacht gesteld. Het vormde de aanleiding voor een omstandig schrijven van de Europese
Coördinatie, unaniem onderschreven door de verschillende nationale solidariteitscomités,
waarin een bezorgdheid werd geuit ten aanzien van “de capaciteit van de Guatemalteekse
organisaties om de internationale solidariteit op unitaire en organische wijze te leiden”.
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De campagne voor Radio Guatemala Libre had immers op pijnlijke wijze aangetoond
hoe bepaalde fracties binnen de eenheidsorganisatie de opbrengsten hadden aangewend voor
doeleinden beperkt tot de eigen fracties, hetgeen de geloofwaardigheid van de
solidariteitscomités ondermijnde en het solidariteitswerk op lange termijn schade berokkende.
In theorie was het URNG een eenheidsbeweging, maar in de praktijk was het wantrouwen
gebleven.300 De Europese solidariteitsbeweging stelde zich dientengevolge terughoudend op
wanneer het URNG een nieuwe financiële ondersteuningscampagne lanceert onder de noemer
‘Steun het Verzet’. De inhoudelijke eenheid van de Guatemalteekse organisaties was
bovendien onmisbaar voor het politieke werk van de solidariteitscomités. Internationale
politieke steun was volgens hen afhankelijk van de mate waarin de Guatemalteekse
organisaties erin slaagden zich als werkelijke verenigde kracht te presenteren. “Hoe kunnen
wij als Europese comités en organisaties pretenderen te kiezen voor één enkele
Guatemalteekse organisatie, zonder dat we in de praktijk deel hebben aan de revolutionaire
strijd?” Een onmogelijke keuze en tevens conceptuele fout die tot verwarring en animositeit
zou leiden, aldus de comités.
Deze verzuchtingen ruimden meteen de weg vrij voor een hele reeks aan knelpunten
die moesten aantonen dat de internationale solidariteitsinitiatieven van de Guatemalteekse
verzetbeweging

niet

afgestemd

waren

op

de

Europese

politieke

context.

De

solidariteitscomités wilden bovendien een informatiedoorstroming die getuigde van een groter
professionalisme. De solidariteitscomités hekelden bij de fondsenwerving voor het URNG de
algemene termen waarin men de nieuwe campagne stelde en de onevenredige aandacht die
daarbij werd gelegd op het oorlogsaspect van de revolutie. Specifiekere projecten rond
gezondheidszorg of onderwijs zouden er beter in slagen bepaalde sectoren binnen de Europese
samenleving te mobiliseren. Parallel daaraan was er nood aan het benadrukken van de meer
humanitaire problematieken. De succesvolle campagnes die het FSLN in Europa had
ontplooid voor alfabetisering, heropbouw en democratie hadden inmiddels immers
aangetoond dat een meer humanitaristische solidariteit niet ten koste ging van een expliciet
politieke boodschap.
Fondsenwerving ter ondersteuning van de guerrilla zonder enig “duidelijk teken van
leven” en uitleg vanwege de URNG waarvoor ze de opbrengst gebruikte, stelde een
bijkomend reëel probleem. De opdrogende stroom aan informatie die vanuit Guatemala de
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solidariteitscomités bereikte, getuigde van een onevenwicht tussen louter informatieve en
interpretatieve of propagandistische elementen die “vrijwel meteen alle geloofwaardigheid
ontneemt” en niet kon opboksen tegen de in Europa vigerende vooroordelen, reserves en
weerstand jegens de gewapende revolutie. Met aparte publicaties van de diverse
verzetsorganisaties, bleek ook hier het gebrek aan coördinatie een doorn in het oog. Dat de
verzetsorganisaties steeds minder delegaties uitzonden, vormde een aanzienlijk obstakel voor
de solidariteitswerking daar directe getuigenissen een grote impact hadden op het Europese
publiek. Daarbij dienden de delegaties een representatie te zijn uit brede lagen van de
bevolking, zonder expliciete politieke stellingname. Met andere woorden, getuigen die zich
niet presenteerden als exclusief behorende tot één bepaalde fractie en “nog veel minder
zonder te proberen groeien over de rug van de andere krachten”. Het volk vormde immers het
referentiepunt voor de solidariteitswerking. De Guatemalteekse verzetsorganisaties moesten
daarom internationaal de belangen van het volk steeds plaatsen boven het uitvechten van
onderlinge ideologische en politieke discussies. 301
Dat de brief naar alle Europese comités gestuurd werd om uiteindelijk te komen tot
een compromistekst, impliceert een breed draagvlak voor de grieven van de Europese
Coördinatie. Binnen het VGK vond men de toon paternalistisch, maar verklaarde men zich
wel over de gehele lijn akkoord met de inhoud ervan.302 Hoewel het VGK benadrukte “de
eigenheid van het eenwordingsproces te willen respecteren” en dat “de prioriteiten van de
bevrijdingsstrijd door het volk van Guatemala moeten bepaald worden”, vroegen ook zij als
solidariteitscomité een zekere formalisering van de relaties met het URNG langs duidelijke
informatiekanalen, zowel via publicaties als via delegaties, en om concrete projecten naar
voorbeeld van de radiocampagne.303 Dat de informatiestroom vanuit Guatemala, beginsel van
elke transnationale solidariteit, echter wel degelijk problematisch was, bleek reeds uit een
speciale delegatie van de Europese Coördinatie die naar Mexico afreisde om in contact te
komen met uitgeweken journalisten die aldaar de Noticias de Guatemala de wereld
instuurden. Doel was het verzekeren van een meer stabiele toevloed aan berichtgeving. De
solidariteitsbeweging was immers sterk afhankelijk van deze nieuwsbron daar ze coherenter
en minder propagandistisch van aard was dan de internationale publicaties van de
verzetsbeweging. Budgettaire krapheid bleek aan de oorsprong te liggen van de gebrekkige
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werking van de nieuwsbron, waarop financiële ondersteuning vanuit de solidariteiscomités
volgde.304
Het VGK en de meerderheid van de andere nationale comités stemden alleszins in met
de bezwaren, beperking en suggesties die de Europese Coördinatie formuleerde. 305 Ze
schaarde zich eveneens uitdrukkelijk achter een opmerkelijke passage waarin de Europese
Coördinatie de autonomie en onafhankelijkheid van de Europese solidariteitsbeweging
benadrukte, al stellende dat ze geen “boodschappenjongens” noch “filialen” waren van de
Guatemalteekse organisaties en dat de eigen bijdrage die de solidariteitsbeweging verleenden,
geboren uit de “kritische identificatie van de strijdende volkeren met elkaar” erkend en
gerespecteerd dienden te worden.306 Ook bij het sprokkelen van reacties op het briefvoorstel,
werd

de

Europese

Coördinatie

geconfronteerd

met

deze

problematiek

waarin

solidariteitscomités dreigden een Europees verlengstuk te worden van de voornaamste
guerrillafracties. Zo werd vanuit het Spaanse solidariteitscomité, dat uitgesproken ORPAgericht was, aanvankelijk een “uiterst harde reactie” gegeven van waaruit ernstige
beschuldigingen spraken jegens de Europese Coördinatie. Deze reactie werd ondertekend met
een onleesbaar handtekening en verzonden naar alle solidariteitscomités in een poging hun
standpunt te beïnvloeden. Het Spaanse Guatemalacomité verklaarde zich in een latere
correspondentie, ditmaal met officiële stempel, echter volledig akkoord met het briefvoorstel.
De Europese Coördinatie sprak wantrouwig over een voorbeeld van de “instrumentalisering
en manipulatie” van de solidariteitsbeweging.307
De dieperliggende oorzaak van deze kentering lag natuurlijk besloten in de uitdaging
die de contra-insurgentie stelde aan het Europese geloof in de haalbaarheid en het welslagen
van de volksrevolutie in het algemeen, en de gewapende weg die het had ingeslagen in het
bijzonder. Het had de solidariteitsbeweging ontbroken aan voldoende inzicht in de zwakte van
de voorhoedebeweging en de moorddadigheid van het regime. 308 Dat het grootschalige
tegenoffensief van Ríos Montt het internationale solidariteitswerk enerzijds naar achteren
duwde op de prioriteitenlijst van het Guatemalteekse volksverzet en anderzijds voornamelijk
militaire perspectieven deed aannemen, mocht echter niet verbazen. Elke analyse die deze
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aanklacht tot zijn essentie wil terugbrengen, mag daarom niet voorbijgaan aan het feit dat het
in de eerste plaats het einde van de territoriale overwinningscampagne van de guerrilla van
voorgaande jaren was die de spanningen op scherp stelde. In zekere zin was ook de Europese
Coördinatie zich daarvan bewust. “Hoe cynisch het ook klinkt”, stelde ze verwijzend naar de
moeilijkheden die het politieke werk van de solidariteitscomités ondervonden, “de revolutie
zal internationale politieke steun ontvangen naargelang zij uitzicht op de overwinning
heeft”.309 De comités slaagden er echter niet in de vergaande implicaties daarvan op zichzelf
toe te passen. Als de guerrilla haar machtsgreep had weten consolideren of zelfs uitbreiden,
was het gebrek aan werkelijke eenheid van de URNG en al de problemen die het met zich
meebracht, immers in veel mindere mate als een belemmering gepercipieerd door de Europese
solidariteitsbeweging.
Het propagandistische en militaire karakter van de internationale communiqués van de
guerrillabeweging werd bovendien zelden verdoezeld en soms zelfs sterk op de voorgrond
geplaatst door de solidariteitscomités, met uitgebreide overzichten van guerrilla-offensieven,
dodentollen, hinderlagen en een beschrijving van de wapens die ze gebruikten “die op grote
schaal vernietigingen aanrichten door de grote hoeveelheid kogels en scherven die zo’n
granaat bevat”. 310 De solidariteitscomités hadden zich met andere woorden exclusief
verbonden aan de gewapende strijd als enige uitweg. Een kleine Nederlandse
Guatemalawerkgroep verwoordde deze ‘non-keuze’ helder: “Het [Guatemalteekse] volk rest
alleen nog verzet, met of zonder geweld. Die beslissing is aan hen, respect voor deze
beslissing aan ons. Voor hen is er geen weg terug, voor wie solidair wil zijn ook niet.”311
Meer dan een vertrouwenscrisis tussen de solidariteitscomités en de Guatemalteekse
volksorganisaties, treedt het beeld op van teleurstelling en vrees voor de ondermijning van de
geloofwaardigheid van de solidariteitsbeweging. De comités hadden zich niet enkel gebonden
aan een uiteindelijk verloren gewapende strijd die een massale repressiecampagne teweeg had
gebracht tegen haar sociale basis, ze hadden de uitvoering van die bevrijding ook
toevertrouwd aan een voorhoede die in wezen niet was wat ze pretendeerde te zijn: een
wezenlijke eenheid. Met de waarschuwing van de Europese solidariteitscomités vlak na het
aantreden van Ríos Montt in het achterhoofd, al stellende dat de volksstrijd een onomkeerbaar
karakter had aangenomen en dat het kritieke moment van de staatsgreep zowel de
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solidariteitscomités als de Guatemalteekse verzetsbeweging dwong tot klaarheid en eenheid,
wordt de frustratie vanuit de solidariteitsbeweging eens te duidelijker verklaard.312
De vaststelling dat de met veel tromgeroffel aangekondigde eenheid tussen de
guerrillafracties zowel haar overwinningsverwachting als haar eenheidsbelofte niet inloste, zette
de solidariteitscomités immers op ramkoers met haar nominatie van het URNG als voorhoede van
de volksoorlog. De guerrilla-organisaties hadden in crescendo de immer nakende en zegevierende
volksoverwinning en voltooiing van een inhoudelijk eenheidsfront geproclameerd. Het VGK liet
deze boodschap weerklinken bij sympathisanten, politici en de ngo-sector, stellende dat het
gezamenlijke vijfpuntenprogramma getuigde van een “hoge graad van politieke rijpheid”,313
hoewel ze binnenskamers wel haar twijfels had geuit over het eenheidsproces. 314 Dit verklaart
tevens waarom de brief veel uitdrukkelijker gericht is aan het URNG dan aan de volkseenheid
CGUP. Deze zette immers ook op het hoogtepunt van het intern gewapend conflict nog sterk in op
internationaal solidariteitswerk. Zo woonde ze een VN-vergadering in Genève bij van waaruit
negen delegaties zich over Europa verspreidden.315

Voor vele sleutelfiguren binnen de Europese solidariteitsbeweging moet het gebrek
aan de daadwerkelijke eenheid van het URNG nochtans amper als een verrassing zijn
aangekomen. Zo trad Mario Coolen, één van de stichters van het CUC, EGP-lid en sterke man
binnen de Nederlandse Guatemalasolidariteit, jarenlang op als vertegenwoordiger van de EGP
om enerzijds de stem van deze fractie en haar basisbewegingen te verkondigen in Europa en
anderzijds om te voorkomen dat het gewicht van ORPA internationaal niet buitensporig zou
doorwegen. Coolens’ opdracht diende vervuld te worden in absolute geheimhouding,
waardoor zelfs zijn naaste collega’s pas vele jaren later kennis namen van zijn functie als
officieel vertegenwoordiger. De versplintering van de solidariteitsbeweging oversteeg echter
dit individuele niveau van onderhuidse beïnvloeding van de solidariteit. Ook wanneer het
URNG al formeel haar eenheid had beklonken, vonden in Nederland en België nog geheime
vergaderingen plaats

waaraan enkel EGP-sympathisanten deelnamen, voornamelijk

Scheutisten en ex-Scheutisten die ook in Escuintla werkzaam waren, en dat in feite diende om
het solidariteitsnetwerk van de EGP te faciliteren in Europa.316
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De polarisatie en fragmentatie zou een wezenskenmerk vormen van het Europese
solidariteitsnetwerk doorheen haar ganse bestaan. De getuigenissen van De Schrijver en
Allaert zijn doorspekt met dergelijke incidenten en spanningen waarvan hoegenaamd niets is
terug te vinden in vergaderverslagen en interne documenten om de eenvoudige reden dat
binnen de Vlaamse Guatemalasolidariteit ook leden in het geheim voor ORPA
functioneerden. Hoewel er wel degelijk werd aangevoeld dat elk eigen informatiekanalen
onderhield, werden dergelijke spanningen amper uitgesproken. Verscheidene malen kwam het
echter tot rechtstreekse aanvaringen. Zo werden in België artisanale Guatemalteekse
producten verkocht. Verschillende comitéleden hadden echter verschillende contacten in
verschillende regio’s. Elk zocht zijn eigen afzetmarkt en stond zo in directe concurrentie met
elkaar. Ook op Europese solidariteitsbijeenkomsten werden in dat register massaal ORPAfolders verdeeld om tegenwicht te bieden aan de invloed van het EGP binnen het
solidariteitsnetwerk.317
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Hoofdstuk 4. Ontwapening van de solidariteit: terreinverlies van het gewapend verzet in
het Europese solidariteitsveld (1983-1985).

DE WENDING NAAR KRITISCHE SOLIDARITEIT:
SOLIDARITEITSWERK VAN LANGE ADEM

Na deze blootstelling en desillusie, trok het VGK zich terug in verinnerlijking en verdieping
van haar solidariteitswerk in België.318 “Het proces van bevrijding in Guatemala zal langer
duren dan vroeger werd gedacht”, zo aanvaardde het VGK het politiek-militaire failliet in
besloten kring.319 Door de onthoofding van het revolutionaire volksverzet drong de vraag
naar bezinning en de uitwerking van een strategie voor de lange termijn zich op. De
prioriteiten van het werkjaar 1983 stonden zo bijna uitsluitend in teken van het versterken van
het solidariteitsnetwerk binnen Vlaanderen, volledig in de geest van het concept van de
basisgemeenschappen. Centraal stond daarbij de uitbouw van de basiswerking, de
harmonisatie

van

het

solidariteitswerk

van

de

talrijke

lokale

steungroepen

en

Guatemalacomités en bijgevolg de versterking van het VGK als richting- en leidinggevende
koepelorganisatie.320
Daarnaast diende de extensieve samenwerking met NCOS geformaliseerd te worden in
een lidmaatschap dat uiteindelijk de basis zou vormen voor haast alle grote financiële
campagnes van het VGK ten gunste van de Guatemalteekse volksbewegingen. De strategie
voor concrete solidariteit evolueerde zo van het initiële aanklagen van de repressie van de
Guatemalteekse regimes, gevolgd door een fase van politisering waarin men streefde naar de
internationale isolering van het regime om legitimiteit te verwerven voor haar uiteindelijke
omverwerping door de revolutionaire volksoorlog, naar een derde fase van heroriëntering van
de solidariteit naar een humanitaire thematiek, aanvankelijk die van de interne vluchtelingen.
“Wat in Guatemala noodzakelijk was, was de ondersteuning van de brede volksbeweging, net
omdat iedereen die het hoofd boven de maïs uitstaak vermoord werd”, verwoordde Allaert de
heroriëntatie. Het idee tot de vluchtelingenproblematiek kwam van een delegatie van het
Comité Pro Justicia y Paz, overigens veelzeggend de enige delegatie die België dat jaar
bezocht. De impulsen vanuit Guatemala die voordien binnen haar beperkte mogelijkheden
probeerde de solidariteit te stimuleren en oriënteren, waren volledig stil gevallen. In lijn met
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dit terugplooien binnen Vlaanderen, werden twee campagnes voor vluchtelingen in Mexico
en vier voor binnenlandse vluchtelingen ingediend bij het NCOS en aanvaard als 11.11.11.project.321
Ook projecten die het VGK zelfstandig ontplooiden stonden in teken van slachtoffers
van de repressie. Overeenkomstig met de depolitisering van het solidariteitswerk bemerkte het
VGK dat ze zich “niet te veel illusies” moesten maken omtrent hun invloed op de regering,
politieke partijen, kerken en vakbonden.322 Het comité had in voorgaande jaren duchtig
geëxperimenteerd met diverse strategieën om de Belgische politiek tot actie aan te manen: van
traditionele lobbypraktijken die leidden tot verschillende parlementaire vragen vanwege
enkele vaste welwillende parlementsleden, tot protestbrieven die een grote mate aan ergernis
blootlegden ten aanzien van de houding van de CVP en vooral haar Minister van Buitenlandse
Betrekkingen Leo Tindemans en het organiseren van een hele reeks opeenvolgende infoavonden bedoeld voor politieke, kerkelijke en syndicale verantwoordelijken.323 Het VGK had
echter het gevoel dat dit politieke werk op een dood spoor zat en richtte zich dus in
toenemende mate op allianties met “bewegingen die mee optrekken in de tegenstroom”.324
Een bijkomende factor die het werk van het VGK bemoeilijkte was de algemene
perceptie dat er na de regeerperiode van Ríos Montt een zekere democratisering van het
Guatemalteekse militaire regime op gang was gekomen. “De ziende blinden zijn de
gevaarlijkste”, liet het VGK verwijzende naar de Vlaamse Christendemocratie optekenen. De
solidariteit moest zich in ieder geval voorbereiden op een werk van lange adem en op steeds
meer politieke tegenwind door het internationaal betrekkelijk gunstige imago van de nieuwe
Guatemalteekse regering die werk maakte van een hernieuwde grondwet. Intussen liet de
onthoofding en uitdunning van de Guatemalteekse verzetsbewegingen zich sterk voelen in het
dagelijkse solidariteitswerk. Het VGK kreeg een ongeziene hoeveelheid verzoeken tot
financiële en materiële steun van gevestigde volksorganisaties tot op het internationale toneel
nieuwkomers, hulpcomités voor vluchtelingen en journalistenverenigingen.325 De evolutie
richting vermindering van delegaties van volksorganisaties, waar de solidariteitscomités
nochtans sterk op gesteld waren, zette zich in dalende lijn verder. Na het regime van Ríos
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Montt duurde het ruim twee jaar eer opnieuw delegaties van de traditionele binnenlandse
volksorganisaties op het Europese toneel verschijnen. De weinige delegaties die het VGK wel
ontving, opereerden allen vanuit ballingschap.
Dit vacuüm werd door de Europese Coördinatie opgevangen door een Europese
tournee van Kin-Lalat, een Guatemalteekse muziekgroep. Afgezien van de autonome
dynamiek van het VGK in de vorm van herdenkingsmanifestaties voor Berten, Voordeckers
en Capiau, vonden bijna alle publieke acties plaats in kader van het AIF.326 Hoewel het VGK
nooit haar steun aan het (on)gewapende verzet in Guatemala zou intrekken, dwong de
verlamming van de binnenlandse oppositie hen om het solidariteitswerk te enten op andere
hoopgevende evoluties. Een politieke oplossing trad zo voor het eerst op de voorgrond als
valabel alternatief voor de militaire strijd. Het VGK ondersteunde in navolging van het
URNG dan ook de Contadora-groep, een Latijns-Amerikaans initiatief dat via multilaterale
onderhandelingen een stap richting vrede wilde zetten in El Salvador, Nicaragua en
Guatemala.327 De verbrijzelde volksorganisaties waarmee het VGK zich van meet af aan
solidair verklaarden, bleven echter niet verweesd achter. Ook voor de wederopbouw van het
CUC werd een 11.11.11.-campagne opgezet die de werking van leidinggevende kaders en de
opleiding van nieuwe leiders dienden te verzekeren.328
De behoefte om de plooien tussen het solidariteitsnetwerk en de URNG glad te
strijken, werd pas anderhalf jaar later geledigd op een nieuwe Encuentro Europeo die voor het
eerst een directe dialoog tussen de militaire voorhoede en de solidariteitscomités
bewerkstelligde, waarop deze laatste reeds lang aandrongen. Door het gebrek aan een open en
direct communicatiekanaal tussen het URNG en de Europese solidariteit had men tot
voordien immers nog steeds niet samengezeten over de talrijke grieven die de comités hen
hadden voorgelegd. De guerrilla wijtte haar gebrek aan communicatie en representatie als
eenheid niet enkel aan het grootscheepse legeroffensief, maar ruilde haar triomfalisme van de
voorgaande periode in voor zelfkritiek. Ze noemde de uitbreiding van haar offensief naar
quasi alle departementen een strategische fout die zware consequenties had betekend voor de
burgerbevolking daar de soms avonturistische troepen onvoldoende geconcentreerd waren om
de achterhoede bescherming te bieden. Het algemene insurrectionele politieke klimaat dat
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uitgedragen werd door de volkorganisaties oversteeg bovendien de reële militaire slagkracht
en mogelijkheden van het URNG en getuigde van onvoldoende politieke rijpheid.329 De
guerrilla-eenheid beloofde een nieuwe en brede strategie waarin de gemeenschappelijke
krachten werden gebundeld, zowel inzake militair optreden als diplomatiek en ten aanzien van
het solidariteitswerk.330
In kader van de globale bevrijdingsstrijd verzocht men de solidariteitscomités,
veelzeggend, echter de mindere prioriteit van hun besognes te erkennen. Concretere
verbintenissen konden niet gegarandeerd worden. Het URNG wilde de contacten met de
Europese comités verdiepen door een poging te wagen een vast correspondentieadres op te
zetten in Mexico en door te proberen driemaandelijks een informatiebulletin toe te sturen
waarop de comités zich zouden kunnen baseren voor de oriëntering van hun solidariteitswerk.
De vrijblijvendheid waarmee deze initiatieven, die nog steeds enkel onrechtstreekse contacten
zouden bewerkstelligen op een weinig frequente basis, werden gelanceerd door de
Guatemalteekse verzetsbeweging vormt een treffende indicatie van de mindere prioriteit die
vanuit Guatemala verleend werd aan de uitbouw en verbetering van een internationaal
solidariteitsnetwerk. Om te garanderen dat deze initiatieven afgestemd waren op het vigerende
politieke klimaat in Europa, beloofden de solidariteitscomités op hun beurt om halfjaarlijks
een situatieschets te bezorgen aan het URNG. 331 De grootste rem op een intensiever contact
tussen URNG en het Europese solidariteitsnetwerk bleef dus het uitblijven van een
formalisering van de relaties en een gebrek aan eenduidige informatiekanalen. Op de
Europese bijeenkomst beloofde het URNG, naar het idee van de solidariteitscomités, om er bij
het leiderschap van de guerrillabeweging op aan te dringen om een officiële en permanente
vertegenwoordiging van het URNG in Europa te vestigen, maar hierin slaagde men pas medio
1986.332
Het Europese solidariteitsnetwerk was midden jaren 1980 een solidariteitsbeweging in
achteruitgang. De klappen die de contra-insurgentie het Guatemalteekse verzet had
uitgedeeld, waren ook in Europa voelbaar. Zowel het verdwijnen van de mogelijkheid van een
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revolutionaire overwinning in de nabije toekomst als de eliminatie van ORPA hadden ervoor
gezorgd dat een toenemend aantal solidariteitscomités afhaakten. Voor enkele van de comités
die gelieerd waren aan ORPA verdween de solidariteit samen met de guerrillafractie waaraan
zij zich exclusief hadden verbonden, anderen bleven actief. De solidariteitscomités die waren
ontstaan vanuit de filosofie van het EGP konden daarentegen terugvallen op een nieuwe
generatie van ontluikende sociale bewegingen. We ontwaren hier enige parallel met de
solidariteitsmobilisatie voor Chile waar de polarisatie tussen verschillende Chileense politieke
fracties zich eveneens had getransponeerd op het Europese solidariteitsnetwerk en waar
dergelijke spanningen eveneens in belangrijke mate bijdroegen tot de achteruitgang van de
solidariteitsmoblisatie.333

HERORIËNTATIE NAAR MENSENRECHTEN:
DE GRUPO APOYO MUTUO ALS NATUURLIJKE SOLIDARITEITSPARTNER

De Europese bijeenkomst stelde echter in bijzonder pijnlijke termen de verlamming van de
traditionele volksorganisaties wiens reactivatie na het militaire offensief bijzonder moeizaam
verliep. De eenheidsorganisatie CGUP bevond zich in een staat van sterke achteruitgang en
verdween feitelijk van het toneel, vooral in Europa. Daardoor zagen de Europese
solidariteitscomités blijvend het URNG als meest voorname vertegenwoordiger van het
Guatemalteekse volk. Onderling kwam men overeen dat de solidariteitsrelatie tussen beiden
preferentieel, doch niet exclusief was. De solidariteitscomités konden met andere woorden de
solidariteit heroriënteren op een partner naar keuze. 334 Na een eerste generatie van
volksorganisaties die overwegend de vorm had aangenomen van vakbonden, gevolgd door
een periode van revolutionaire massabeweging, stond na de repressie een nieuwe generatie
sociale bewegingen op: deze gecentreerd rond mensenrechten. Volgens het URNG waren ze
de eerste uiting van herstel en democratie en zou het thema van de vele tienduizenden politiek
gemotiveerde verdwijningen een “nog hardere confrontatie teweeg brengen tussen het volk en
het regime”.335
De heroriëntering naar mensenrechten vanwege nieuwe opkomende sociale
bewegingen was dus andermaal toe te schrijven aan interne verwikkelingen en het ritme en de
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gevolgen van de contra-insurgentie in Guatemala. Voordien was het mensenrechtendiscours
immers opvallend onbenut gelaten, zowel vanuit de Guatemalteekse verzetsbeweging als in de
Vlaamse solidariteitsbeweging met Guatemala. De voorgaande generatie van revolutionaire
volksorganisaties was niet begaan met acties die vertrokken vanuit mensenrechten daar deze
hen in een defensief uitgangspunt dwong. Zij hadden zich echter als versteviging van de
rangen van de gewapende strijd opgesteld en de volksbeweging bijgevolg middenin de
offensieve revolutionaire volksoorlog geplaatst. Van de talloze volksorganisaties die zich
hadden verenigd in FP-31 en CGUP en zich openlijk hadden verbonden met het gewapend
verzet, zou enkel het CUC de overheidsrepressie weer te boven komen. Deze herstructurering
van het Guatemalteekse oppositieveld en het veranderde inzicht van de Europese
solidariteisbeweging ten aanzien van de reëele slagkracht en capaciteiten van het
Guatemalteekse gewapende verzet, maakte de weg vrij tot een ‘verzachting’ van de
solidariteit. Daarenboven was de solidariteit met het URNG niet enkel enigszins was bekoeld,
maar bleef ze sterk gelimiteerd door de blijvend moeilijke communicatie die als bottleneck
functioneerde voor een uitbreiding en uitdieping van de transnationale solidariteit.
De Vlaamse Guatemalabeweging diende zichzelf dus opnieuw uit te vinden, wilde ze nog
relevant blijven. De affiniteit jegens de brede volksbeweging die ze van meet af aan onderhield,
zorgde voor een hartelijke verwelkoming van de nieuwe generatie volksbewegingen. Ze zouden
bovendien zorgen voor een betere aansluiting bij de Vlaamse publieke opinie en politiek die een
grotere fijngevoeligheid aan de dag legde inzake mensenrechten dan ze vatbaar was voor
solidariteit met de revolutionaire gewapende strijd.336

De vredesbeweging, in wiens conjunctuur het VGK zich ten aanzien van haar achterban volop
plaatste, was voor de Vlaamse Guatemalabeweging namelijk “hét aangewezen terrein om
solidariteit met Centraal-Amerika op te wekken”.337 Het VGK had door haar intensievere
basiswerking bovendien tot de vaststelling moeten komen dat de plaatselijke comités en
steungroepen door hun voornamelijk christelijke origine gevoelig waren voor thema’s als
mensenrechtenschendingen en humanitaire noodhulp, maar dat ze bijzonder huiverachtig
stonden tegenover revolutionaire politiek. Ook in het binnenland was er met andere woorden
nog maar weinig politieke ruimte voor het revolutionaire verzet, uitgezonderd enig draagvlak
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binnen het NCOS.338 Wanneer de guerrilla op de Europese bijeenkomst een keuze bood
tussen een actie ter ere van de verjaardag van het URNG of een actie ter herdenking van de
moord in de Spaanse ambassade, is het bijzonder tekenend voor de verminderde identificatie
met het Guatemalteeks gewapend verzet dat de Europese solidariteitscomités een voorkeur
uitdroegen voor deze laatste optie.339
Het VGK wilde dus op zoek naar nieuwe legitieme solidariteitspartners die
representatief waren voor de strijd van het Guatemalteekse volk en beter pasten binnen de
vigerende sociaalpolitieke context in Europa. Het comté richtte haar solidariteit naar de enige
welgevestigde Guatemalteekse mensenrechtenorganisatie: de Grupo de Apoyo Mutuo (GAM),
een initiatief van de stedelijke middenklasse om de zoektocht naar de vele tienduizenden
vermiste Guatemalteken te ondersteunen. In tegenstelling tot de vroegere dynamiek waarbij
vanuit Vlaanderen telkens werd ingegaan op een uitdrukkelijke vraag om internationale
solidariteit

vanuit

de

Guatemalteekse

verzetsbeweging,

kwam

de

Vlaamse

Guatemalabeweging autonoom tot haar keuze. GAM werd door het comité dat in Menen
ontstond rond de persoon van Serge Berten geïntroduceerd binnen het VGK. In vele opzichten
was GAM een natuurlijke solidariteitspartner voor de Guatemalabeweging. Van in het begin
had de Guatemalteekse mensenrechtenorganisatie immers spontaan het dossier van Serge
Berten opgenomen in haar acties, bijvoorbeeld wanneer haar leden tijdens manifestaties foto’s
van vermiste Guatemalteken ronddroegen. Daarmee vertrok de solidariteitsimpuls, de eerste
beweger tot solidariteit, nog steeds vanuit Guatemala, al speelt de factor van gezamenlijk
belangen meer dan ooit een primordiale rol.
Na een jaar lang sympathisanten aan te sporen solidariteitsbetuigingen te sturen naar
GAM, besloot het VGK er in 1986 alle prioriteit aan te verlenen.340 Het comité beantwoordde
dan ook de urgente internationale oproep om financiële ondersteuning voor haar sociale
werking door het indienen van een projectaanvraag ter waarde van 80.000 BEF bij het Fonds
voor de Rechten van de Mens van het NCOS. 341 GAM had intussen, mede door haar
nominatie voor de Nobelprijs van de Vrede, overigens op voordragen van het Noorse
Guatemalacomité, een internationaal platform gevonden. 342 Intussen had ze zich ook
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internationaal geconsolideerd en opgeroepen tot de urgente creatie van een internationaal
netwerk

specifiek

rondom

haar

organisatie

en

ingebouwd

in

de

bestaande

solidariteitscomités.343 De snelheid waarmee GAM een breed draagvlak vond in Europa, niet
enkel binnen de solidariteitscomités, maar ook binnen de politieke en ngo-wereld, staat in
schril contrast met de moeizame ingang die de Guatemalteekse zaak de voorgaande jaren had
gevonden. De ‘Dwaze Moeders’ van Guatemala omhelsden een concept dat binnen Europa al
naamsbekendheid had en aansprak op een voordien afwezig niveau: een humanitaire strijd
waarin vrouwen zich publiekelijk en ongewapend blootstelden aan de repressie van het
regime.344
Intussen was immers ook de Europese Coördinatie op de kar gesprongen en
organiseerde een tournee met oprichtster Nineth Montenegro doorheen verscheidene Europese
landen, waaronder België. Uit dat bezoek bleek dat de solidariteitsbeweging met haar keuze
voor GAM duidelijk een politiek meer aanvaardbare solidariteitspartner in huis had gehaald.
Dat segmenten van de Belgische politiek zich solidair opstelden met de beweging had alles te
maken met haar profiel als mensenrechtenorganisatie die op expliciet pacifistische wijze de
historische en actuele misbruiken van de militaire regimes aan de kaak stelde, onafhankelijk
van de guerrillabeweging. In geen geval stond de politieke steun echter synoniem voor een
steunbetuiging aan de bredere volksstrijd. Het dode spoor waarop het politieke werk van het
VGK zich eerder had bevonden, herleefde met een nooit geziene dynamiek. Zo nam Paul
Staes, europarlementslid voor Agalev, deel aan een persconferentie met GAM en de ouders
van Serge Berten naar aanleiding van een onderhoud van de delegatie in het Europees
Parlement. Willy Kuijpers, europarlementslid voor de Volksunie, wilde zelfs twee leden van
de delegatie mee op audiëntie nemen bij Tindemans, waarmee de ganse CentraalAmerikaanse solidariteitsbeweging jarenlang op ramkoers had geleefd.345 Eerder had ook een
groep parlementsleden uit tien Europese landen een campo pagado, een krantenadvertentie,
geplaatst in de Guatemalteekse pers waarin gesteld werd dat democratie niet verenigbaar was
met de “systematische praktijk van moord, ontvoeringen en verdwijningen van
Guatemalteekse burgers” en de “intimidatie van mensenrechtengroepen, in het bijzonder de
leden van GAM”.346
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Ook voor de Europese solidariteitscomités was het financieren van dergelijke
advertenties een routineuze strategie ter ondersteuning van de eisen van GAM, met
wisselende

invalshoeken

vertrekkend

vanuit

vakbonden,

academici,

ontwikkelingsorganisaties, vrouwengroepen, de ouders van Serge Berten of christelijke
groeperingen.347 Niet enkel zagen ze dergelijke advertenties als de enige manier waarop ze
werkelijk konden participeren aan het conflict en geloofden ze in de reële politieke invloed
ervan, ze werden ook geplaatst op uitdrukkelijke vraag van GAM.348 In navolging van
Amnesty International probeerde het comité eveneens Vlamingen te motiveren om voor
Peace Brigades International (PBI) als ongewapende lijfwacht GAM-leden te escorteren in
Guatemala opdat zij hun werk in alle openbaarheid konden verrichten.349 Zo stonden onder
andere Nineth Montenegro na ettelijke doodsbedreigingen dag en nacht onder bewaking van
een vrijwillige escort om haar fysieke integriteit te waarborgen en een zoveelste onthoofding
van een oppositiebeweging te vermijden. 350 Het VGK hoopte echter ook dat de tiental
teruggekeerde vredesbrigadisten een nieuwe impuls zouden betekenen voor het comité
doordat zij in hun contact met GAM mee de “illusie doorprikte dat het leed geleden is.351
De voortdurende vraag vanuit de comités om meer en beter gecoördineerde delegaties,
werd door het Europese Coördinatie beantwoord met een tournee van de Representación
Unitaria de la Oposición Guatemalteca.352 RUOG was een in 1982 gesticht breed
diplomatiek front waartoe de overblijvende leden van FP-31 en de sociaaldemocratische
partijen behoorden, alsook het CNUS en het Comité pro Justicia y Paz. Het collectief stelde
zich vanuit ballingschap in New York tot doel druk uit te oefenen op de VN. Kenmerkend aan
GAM en RUOG was dat, in tegenstelling tot de vorige generatie volksorganisaties, ze gebrand
stonden op hun autonomie ten aanzien van de guerrillabeweging. Ze hadden lessen getrokken
uit de grootschalige contra-insurgente campagnes van voorgaande jaren die alle sociale
bewegingen onthoofd hadden door hun nauwe relatie met het gewapend verzet. Als
binnenlandse oppositiekracht was RUOG in Guatemala aanvankelijk eerder onbekend, maar
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in het buitenland had één van haar meest prominente leden, Rigoberta Menchú, reeds aanzien
verworven.
Menchú, dochter van één van de omgebrachte boeren en CUC-leden in de Spaanse
ambassade in 1980, ontpopte zich vanuit ballingschap gaandeweg tot internationaal gezicht
van het leed en het verzet van het Guatemalteekse volk in haar geheel en de indigene
campesinos specifiek. In die hoedanigheid bezocht ze eveneens voor het eerst België in 1984,
waar Raf Allaert haar autobiografie Me Llamo Rigoberta Menchú Y Así me Nacio La
Conciencia naar het Nederlands vertaalde. Het boek staat met zijn paginalange beschrijvingen
van traditionele rituelen synoniem met een flinke dosis exotisme. In dat opzicht leest het boek
als een pleidooi, niet voor gelijkheid met de in vele opzichten gecorrumpeerde ladinomaatschappij waar tegenover veel wantrouwen bestaat, maar voor het respecteren voor het
anders-zijn van de indigene gemeenschappen.353 De vele vertalingen van het boek zorgden
ervoor dat een ongezien groot lezerspubliek voor het eerst tastbaar in contact kwam met de
Guatemalteekse realiteit. Als dusdanig speelde ze een niet te onderschatten rol in de
internationale solidariteit. Na Menchú’s volgende bezoeken aan België in 1985 en 1986,
maakte het VGK van haar groeiende naamsbekendheid gebruik om tijdens de jaarlijkse actie
ter nagedachtenis van de ambassadebrand persoonlijk aan alle politieke partijbureau’s haar
boek te overhandigen.354
De oorlogslogica bleek echter maar moeilijk af te werpen, zowel in Guatemala als in
Europa.

Nadat

Mario

Coolen

jarenlang

heimelijk

had

opgetreden

als

officiëel

vertegenwoordiger van het EGP, had ook ORPA inmiddels haar vertegenwoordiger naar
voren geschoven. Belisario Adana, schuilnaam voor Dr. Jorge Rosal, was in feite door ORPA
uitgezonden als vertegenwoordiger van de nochtans eengemaakte URNG, maar presenteerde
zich in die hoedanigheid pas vele later. Aanvankelijk onderhield hij in Europa enkel de
contacten voor ORPA en stond hij mee aan de wieg van verscheidene solidariteitscomités,
hetgeen de fractie een zeer sterke positie opleverde binnen het Europese netwerk. Het VGK
kwam pas van het bestaan van een Europese URNG-vertegenwoordiging te weten eens ze
ontdekten dat verscheidene leden van ORPA in opdracht van Belisario in het
solidariteitscomité zetelden.
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De ware proporties van de schade die het aanhoudende sectionalisme van de
Guatemalteekse guerrillafracties berokkende aan de Europese solidariteitsbeweging,
openbaren zich pas wanneer we op zoek gaan naar een historisch spiegelbeeld. Deze vinden
we in de persoon van Enrique Schmidt Cuadra, Europees FSLN-vertegenwoordiger en net als
Adana een hooggeplaatst figuur binnen de binnenlandse guerrillabeweging. Waar Belisario
echter comités oprichtte binnen de militaristische filosofie van diens eigen guerrillafractie,
was Schmidt in eerste instantie de spilfiguur die de Nicaraguasolidariteit succesvol uitbouwde
tot één grote beweging die de intern gefragmenteerde en factionalistische staat waarin de
Nicaraguacomités zich bevonden overwon.355 Als Schmidt de incarnatie was van de kracht
om het gewelddadige karakter van de Nicaraguaanse revolutie om te buigen tot een
humanitaristisch wederopbouwproject ten einde in Europa brede politieke steun te bekomen,
was Belisario de belichaming van aanhoudende polarisering en focus op het politiek-militiare
pad en de harde solidariteit.
De verschillende opstellingen van beide vertegenwoordigers werd in grote mate
gedetermineerd door de verschillende wegen die de Nicaraguaanse en Guatemalteekse
revolutie hadden ingeslagen. De uitblijvende overwinning bracht eind jaren 1970 sterke
spanningen teweeg binnen de rangen van het FLSN die uitmondden in een strategische
heroriëntatie naar het vormen van een brede geünificeerde anti-Somoza coalitie in binnen-en
buitenland.356 Daar de Guatemalteekse voorhoede in het binnenland nooit tot een dergelijk
front kwam, ontbrak het haar ook aan een eenheidsfilosofie in de uitbouw en vormgeving van
haar solidariteitsnetwerk. Wanneer het FSLN overgaat tot de herstructurering van haar
Europese solidariteitsnetwerk in eengemaakte nationale comités overkoepeld door een
coördinerende Europese structuur, dwingt zij de vele lokale comités met eigen
informatiekanalen, ideologieën en sympathieën tot samenwerking. 357 Zelfs moest de
Guatemalteekse voorhoede eensgezindheid aan de dag hebben gelegd, valt het sterk te
betwijfelen of zij over voldoende slagkracht beschikten om de comités van dergelijke vrijheid
te beroven.
Intussen waren de Europese solidariteitscomités echter wel gezamenlijk tot hetzelfde
besluit gekomen om meer solidariteitswerk te verrichten rond mensenrechten, “vanuit een
politieke analyse en zonder de noodzaak de revolutionaire volksoorlog te vergeten”. De
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impact die GAM had op het Vlaams solidariteitscomité was inderdaad niet representatief voor
de Europese solidariteitsbeweging die in haar globaliteit verknocht bleef aan de gewapende
revolutie. Ook in 1985 bleven de vertegenwoordigers van het URNG hun gewonnen zetel op
de jaarlijkse bijeenkomsten behouden en ontvingen er bovendien 38.000 dollar van de diverse
solidariteitscomités. Slechts een peulschil daarvan was afkomstig van het VGK en diende niet
als bijdrage aan de gewapende strijd in Guatemala, maar als loutere ondersteuning van de
werking van de URNG-vertegenwoordiging. Dit disproportionele gewicht van het gewapend
verzet was louter en alleen het resultaat van de traditionele verdeeldheid tussen de Europese
solidariteitscomités gevestigd op onderling verschillende filosofische grondslagen. Vanuit de
comités in Vlaanderen en Nederland die werden opgericht met de EGP-strategie van inclusie
van basisbewegingen in het achterhoofd, leefde sterk het gevoel dat de volksbewegingen niet
au serieux werden genomen door de Europese solidariteitsbeweging waarin de ORPAcomités overwegend sterker stonden.358
Dat er een aanzienlijk gevoel van wederzijds wantrouwen leefde dat een brede
Europese solidariteitsbeweging verhinderde mag dan ook niet verbazen. Dat deze
blokvorming zich permanent bleef voordoen en dat vanuit Guatemala nooit echt het signaal
kwam om één brede solidariteitsbeweging te vormen, ondanks het bestaan van een
eengemaakte guerrillabeweging, was meer dan een verlammende factor maar in essentie “het
failliet van de Europese beweging”.359 Kon een professionalisering van de solidariteit en een
eenduidige diplomatiek van het URNG nog enig soelaas bieden?
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Hoofdstuk 5. Diplomatieke offensieven van de Guatemalteekse regering en guerrilla:
solidariteit met het gewapend verzet als onnodige ballast? (1986-1989)

DE ‘NIEUWE DEMOCRATIE’ IN GUATEMALA EN
HET DIPLOMATIEK OFFENSIEF VAN HET GEWAPEND VERZET

De democratische verkiezing van de eerste burgerpresident in 1986 drong de internationale
solidariteitsbeweging in het nauw, maar bood tegelijkertijd kansen om zichzelf opnieuw uit te
vinden. Vinicio Cerezo droeg een christendemocratische stempel en genoot in die
hoedanigheid brede steun van de Vlaamse en Europese christendemocratie. Internationaal
profileerde de regering zich als de weg vrijmakend voor een apertura política, een politieke
opening richting democratisering. Voor het Guatemalteekse verzet en hun Europese
solidariteitspartners waren Cerezo’s zorgen om zijn internationale reputatie echter eveneens
zijn grootste zwakte waarop maximaal ingespeeld moest worden. Ten aanzien van de
internationale gemeenschap had het regime echter inderdaad ingrijpende veranderingen
doorgevoerd. Zo trad Cerezo niet enkel in gesprek met het URNG, maar mochten een speciale
gezant van de VN Mensenrechtencommissie en een officiële delegatie van het Europese
Parlement ook opnieuw het land betreden, hetgeen onder vorige presidentschappen schier
onmogelijk was gebleken. Ook Belgische parlementariërs bezochten Guatemala aan het einde
van Cerezo’s ambtstermijn en werden er door de president onthaald.
Zo kwam met Cerezo’s aantreden het politiek-diplomatieke initiatief voor het eerst bij
de Guatemalteekse regering te liggen, wat ten kostte ging van het URNG dat zich
aanvankelijk, buiten enkele constructieve contacten met de Regenboogfractie in het Europees
Parlement, sterk geïsoleerd voelde in haar diplomatieke werk. Zo vroeg als 1985 had het
gewapend verzet te kennen gegeven een politieke oplossing te willen voor het conflict, in ruil
voor de ontmanteling van de meest voorname contra-insurgente instrumenten, zoals de
modeldorpen en de civiele patrouilles, bovenop de eisen tot herstructurering van het militairpolitioneel apparaat, opheldering inzake de meer dan 38.000 vermiste Guatemalteken, een
humanisering van de oorlog waarin de burgerbevolking werd ontzien en de instelling van
gedemilitariseerde zones. De krijgsmacht stelde de volledige ontwapening van de guerrilla
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echter als primordiale voorwaarde voor het aangaan van een nationale dialoog met oog op
verzoening.360
De URNG had zich reeds bij het uitschrijven van deze vrije presidentsverkiezingen
verwacht aan de herwonnen legitimiteit van het Guatemalteekse regime en drukte de
solidariteitscomités op het hart om absolute prioriteit te verlenen aan politiek werk, in nauwe
samenwerking met de officiële en permanente vertegenwoordiger van het URNG.361
Belisario Adana was intussen uit de geheimhoudig getreden en dook medio 1986
onaangekondigd op in België tijdens een persconferentie die het VGK had belegd naar
aanleiding van een bezoek van een GAM-delegatie. Adana zou tot aan de ondertekening van
het vredesverdrag in 1996, waarin hij overigens een sleutelrol speelde in de hoedanigheid van
onderhandelaar namens het URNG, in Antwerpen-Berchem verblijven.362 Zijn woning in de
Patriottenstraat diende als clandestiene ambassade van waaruit hij nauwe contacten onderhield
met de Europese solidariteitsbeweging, in de praktijk voornamelijk met de Europese
Coördinatie.363 Zijn taak jegens de solidariteitscomités beperkte zich echter enkel tot de
oriëntatie van het politiek-diplomatische werk op de jaarlijkse solidariteitsbijeenkomsten, niet
van hun eigenlijke activiteiten. Tussen beiden moest een duidelijke scheidingslijn behouden
worden om de autonomie van de Europese solidariteitsbeweging te garanderen. 364
De motivatie van het leiderschap van de URNG om ten langen leste alsnog in alle
openheid een permanente vertegenwoordiger onder te brengen in Europa was duidelijk
politiek-diplomatisch

geïnspireerd

en

afgestemd

op

de

verburgerlijking van

het

presidentsschap van Guatemala en de hiermee overeenkomstige verbreding van de politieke
steun vanuit de Europese christendemocratie. Meer dan ooit was het voor de
guerrillabeweging noodzakelijk om haar gewapende strijd ingang te laten vinden als legitieme
zelfverdediging. Voor het URNG was de verkiezing niet meer dan een nieuwe etappe van de
contra-insurgentie in de hoop de revolutionaire strijd en haar sociale basis in de kiem te
smoren, ditmaal door de hand van een internationaal beter geprofileerde president. Het
URNG trok daarbij in solidariteitskringen sterke parallellen met de presidentsverkiezingen in
Viëtnam in 1971 die alsnog de overwinning vier jaar later niet kon verhinderen. Ook hier zien
we vanuit
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de voorhoede een blijvend stimuleren van het geloof in het binnen handbereik zijn van de
uiteindelijke militiar-revolutionaire overwinning, terwijl voor het gros van de comités
duidelijk was dat deze niet meer zou plaatsvinden.365
Ten aanzien van de solidariteitsbeweging was de timing van deze diplomatieke
innovatie echter ongelukkiger. De solidariteit met Guatemala bleef doorheen gans Europa
aanzienlijk afnemen. De comités kwamen gezamenlijk tot de conclusie dat het niet enkel
steeds moeilijker werd mensen warm te krijgen voor het revolutionaire proces, maar dat ook
de interne rangen van de comités steeds verder afkalfden. 366 We ontwaren hier een
opmerkelijke overeenkomst met de solidariteitsmobilisatie rond Chile waar een aanpak
gecentreerd rond meer gerichte politieke lobbypraktijken op hoog institutioneel niveau
eveneens haar intrede deed eens de mobilisatie rond Chile aan intensiteit inboette en uit het
straatbeeld verdween.367
Dit laatste probleem stelde zich veel minder voor het VGK wiens vergaderingen nog druk
werden bijgewoond. De werking van de vele lokale comités was echter wel beginnen te
verwateren en de acties naar de buitenwereld toe waren tot een “mager beestje” verworden.368

Solidariteit met Guatemala werd ervaren als minder evident dan voordien en zelfs in
solidariteitssferen werd het land amper vermeld naast Nicaragua en El Salvador, waarvan men
nog steeds aanvoelde dat ze menselijke en financieel kapitaal onttrok aan de solidariteit met
Guatemala.369 Het gros van deze financiële campagnes van de solidariteitscomités werden
bovendien gecentreerd rond mensenrechtenproblematieken. Voor het gewapend verzet
betekende dit uiteraard een ongelukkige evolutie die ze desalniettemin in grote mate zelf had
bewerkstelligd. De financiële strubbelingen die de radiocampagne Radio Guatemala Libre
voor het URNG begin jaren 1980 had veroorzaakt, verhinderde de solidariteitscomités
blijvend om nieuwe grootscheepse financiële campagnes op te zetten voor het gewapende
verzet, welbewust dat aan de interne tegenstellingen weinig was verholpen. Het URNG
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lanceerde langs haar kant enkel globale steunprojecten uitgedrukt in algemene termen die
echter onwerkbaar waren gebleken voor de solidariteitscomités.
De Guatemalteekse guerrillabeweging zag vreedzame volksorganisaties zoals GAM
die zich niet openlijk expliciet revolutionair opstelde complementair aan hun politiek-militaire
strijd. Ondanks het geloof dat de URNG enkele jaren eerder had gesteld in de kracht van de
recupererende volksbewegingen, maande ze de Europese solidariteitsbeweging nu aan hun
binnenlandse invloed en kracht niet te overschatten. De politieke manoeuvreerruimte was dan
wel toegenomen en had plaatsgemaakt voor de strijd om mensenrechten, voor de URNG was
hét sleutelvraagstuk hoe deze ruimte ingevuld moest worden en voor welk democratisch
project. Bovenop de legitimiteitsconcurrentie tussen de verschillende guerrillafracties entte
zich nu dus een bijkomende spanning tussen de guerrilla- en volksbeweging. Het door de
Europese Coördinatie afgewezen verzoek van het Comité Pro Justicia y Paz en een
Guatemalteekse vakbond om een Europese bijeenkomst bij te wonen, deed echter een breder
debat ontstaan over de positie van het URNG in de Europese solidariteitsbeweging. Deze
werd door sommigen aangevoeld als een buitenproportioneel overwicht, vooral wat betreft het
monopolie van de guerrilla op de jaarlijkse Europese bijeenkomsten die als een veruiterlijking
werd gezien van de prioriteit die aan het URNG gegeven werd. De Europese Coördinatie
bood aan deze kritiek het hoofd door het uitnodigen van een vakbondsdelegatie. Deze zag
zich echter genoodzaakt het aanbod af te slaan, daar hun aanwezigheid op de Europese
bijeenkomst in het bijzijn van vertegenwoordigers van het gewapende strijd “haast zelfmoord
zou betekenen”. Het decimeren van de rangen van de volksorganisaties had immers reeds de
repressie aangetoond die een openlijke alliantie met het gewapend verzet met zich meebracht
en het intern gewapend conflict zou tot 1987 in alle hevigheid blijven woeden.370
Het solidariteitswerk voor de militaire voorhoede en de volksorganisaties ging met
andere woorden niet langer hand in hand, dit in sterk contrast met de vroegere convergentie
tussen volksorganisaties en gewapend verzet. De wending tot mensenrechten, vrede en
democratie die vele solidariteitscomités de voorgaande jaren hadden gemaakt, verbreedde
bovendien de kloof met zij die vasthielden aan de gewapende strijd, net zoals het geval was
geweest in de solidariteitsmobilisatie met Chile waar radicalere elementen amper nog een
platform vonden.371 Dit dwong de Europese Coördinatie in feite tot een keuze tussen één van
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beiden. Zoals reeds afdoende werd aangetoond was dit debat echter niet enkel bepaald door
veiligheidsoverwegingen voor de vakbonden, maar eveneens door een expliciete politiekstrategische voorkeur. Dat de Europese guerrillavertegenwoordiging in handen was van
ORPA kon logischerwijs weinig bevorderlijk zijn geweest voor het bekomen van een vrij
podium voor de volksbeweging, daar dit de vrijwillige of gedwongen uitsluiting van het
URNG betekende op de enige jaarlijkse Europese bijeenkomsten. Meer fundamenteel echter,
toont deze keuze dat de verwerping van het URNG, hoewel ongewenst door de meerderheid
van de solidariteitscomités zo getuige de stabiele financiële contributies voor de werking van
de Europese vertegenwoordiging van het URNG, wel degelijk een theoretisch reële en
praktisch legitimeerbare optie was. 372 De guerrillabeweging, al benadrukkend dat zij geen
rol als exclusieve solidariteitspartner ambieerde, erkende dat haar aanwezigheid op de
Europese bijeenkomsten de participatie van volksorganisaties uitsloot, maar ijverde voor het
behoud van haar positie als eenzijdige gesprekspartner. De Europese Coördinatie sloot zich
daarbij aan, wat resulteerde in een afwezigheid van volksorganisaties op de jaarlijkse
Europese bijeenkomsten tot 1989.373
Hoewel de algemene tendens binnen de Europese solidariteitsbeweging er één was van
solidariteit met het URNG, bewerkstelligde de komst van permanente vertegenwoordigers
aanvankelijk geen meer organische relatie tussen beiden. Zich gesterkt voelend door het
aantreden van Cerezo en de Esquipulas II akkoorden waarin de Centraal-Amerikaanse
conflictlanden gezamenlijk een principe-akkoord voor pacificatie ondertekenden via onder
andere de oprichting van een Comisión Nacional de Reconcilación, had het URNG
publiekelijk sterk aangedrongen op een nationale dialoog en een politieke in plaats van
militaire oplossing voor het binnenlands gewapend conflict. Enerzijds had dit geleid tot een
toename van de belangstelling voor het URNG als legitieme gesprekspartner namens het
Guatemalteekse volk, maar vele solidariteitscomités stelden zich eveneens, mede door de
hoge eisen van het gewapend verzet, openlijk vragen bij de haalbaarheid van het project dat
de URNG voor ogen had.374
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Het URNG spoorde aan tot een ideologische discussie met de comités die hen
afwezen, maar tegelijkertijd bestond er binnen de solidariteitsbeweging grote onduidelijkheid
over hoe het contact tussen de comités en de Europese permanente vertegenwoordigers van
het URNG ingevuld moest worden.375 Sterker nog, het VGK stelde vast dat deze relatie
amper ingevuld geraakte, hetgeen tot grote onduidelijkheden leidde over de taakverdeling in
het politieke solidariteitswerk.376 Fundamenteler stelde het comité zich vragen over de rol die
ze nog kon spelen in een solidariteitsnetwerk waar het URNG zich nu ook zelf inliet met
politiek-diplomatische activiteiten. Het VGK uitte de vrees dat haar politieke solidariteitswerk
in het vaarwater terecht zou komen van de vertegenwoordigers van het URNG en stelde zich
daardoor de vraag of haar openlijke steun aan het gewapend verzet niet overbodig was
geworden
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SCHRIKBEELD VAN REPRESSIE STELT
BLIJVENDE BEPERKINGEN AAN SOLIDARITEIT

Het groeiende draagvlak om de solidariteit te richten op de volksbeweging werd echter niet
enkel aanzienlijk belemmerd op Europees niveau door de blijvende hegemonie van het
gewapend verzet. De verwevenheid van het gewapend verzet met de Europese
solidariteitsbeweging en het allerminst bekoelen van het intern gewapend conflict, maakte de
loutere aanwezigheid van de nog verzwakte Guatemalteekse volksbeweging in dergelijk
gepolitiseerd netwerk een subversieve daad. Zo getuigen bijvoorbeeld de verscheidene
tournees van volksorganisaties doorheen Europa hoe beperkt zij in de mogelijkheid
verkeerden in te gaan op de groeiende bereidwilligheid. De tournee van een delegatie van de
Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala (UNSITRAGUA), de eerste Guatemalteekse
vakbondsaanwezigheid in Europa in bijna tien jaar, toonde haarfijn de moeilijkheden aan van
Guatemalteekse vakbonden om zich internationaal te manifesteren om solidariteit te
bekomen. Door zich te verbranden aan verdachtmakende personen liepen ze immers niet
enkel persoonlijk gevaar bij terugkeer naar Guatemala, maar riskeerden ze eveneens de ganse
vakbond te discrediteren en bloot te stellen aan overheidsrepressie. Zo had de delegatie van
UNSITRAGUA laten verstaan dat de solidariteitscomités van de verschillende Europese
landen die ze zouden bezoeken zich publiekelijk niet mochten inlaten met de organisatie van
de gira. De coördinatie door de verschillende nationale comités moest op de meest discrete
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manier mogelijk plaatsvinden, terwijl openlijke contacten van de delegatie zich moesten
beperken tot de puur syndicale en politieke sfeer.378 De angst om een volgende repressiegolf
te ontketenen tegen een zich nog recupererende vakbeweging, maande de Guatemalteekse
vakbonden duidelijk aan tot uitzonderlijke voorzichtigheid waardoor zelfs een affiliatie met
de solidariteitscomités die op hun beurt solidair waren met het URNG, een te risicovolle
aangelegenheid was.
Het bezoek van UNISTRAGUA was echter een anomalie in een patroon dat zich al in
1984 had gevestigd: de aanzienlijke begunstiging van GAM door de Europese
solidariteitsbeweging. Dit uitte zich zowel in een consequent jaarlijkse gira doorheen Europa
als in concrete materiële solidariteit door het financieren van de werking van GAM en het
versterken van haar binnenlandse onderhandelingspositie. Samen met het CUC, waarmee men
een minder intense doch concrete en materiële relatie onderhield, was GAM de enige
solidariteitspartner die nog vanuit het Guatemalteekse binnenland opereerde. RUOG en het
Comité Pro Justicia Y Paz, die via delegaties regelmatig aanwezig waren op het Europese
toneel, werkten beiden immers vanuit ballingschap.
Vanuit de vaststelling dat het VGK andere volksorganisaties uit het oog had verloren,
heroriënteerde het comité, zonder de nauwe relaties met GAM af te breken, haar solidariteit in
1987 op de Comunidades de Población en Resistencia (CPR) en wist deze solidariteitspartner
eveneens binnen te loodsen in de Europese Coördinatie. Naast het onderbrengen van enkele
projecten voor de CPR in de jaarlijkse 11.11.11.-campagne, ontplooide het VGK sinds lang
opnieuw een grootscheepse eigen campagne onder de noemer “Verbreek de stilte – schenk
een radio”. Dit project deed inderdaad denken aan de erg succesvolle in 1982 op Europees
niveau gecoördineerde campagne voor de oprichting van Radio Guatemala Libre die destijds
nog tot zulke spanningen had geleid tussen het URNG en de Europese solidariteitsbeweging.
De radiozender had de contra-insurgentie echter niet overleefd, waarop het URNG in 1987 het
clandestiene Radio Voz Popular oprichtte. Terwijl de solidariteitscomités van Duitsland,
Italië, Spanje en Zwitserland fondsen inzamelden voor de eigenlijke radiozender, ontplooide
het VGK een campagne gericht op haar luisteraars.379 Het comité stelde zich tot doel geld in
te zamelen voor de aankoop van vijftig radio’s waarmee men vanuit de CPR kon luisteren
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naar Voz Popular, maar ook naar de clandestiene verzetszender Radio Venceremos van het
Salvadoriaanse FMLN.380
Zowel de eigen financiële campagne van het VGK als de projecten voor
gezondheidszorg, alfabetisatie en voedselproductie die het comité voor de CPR indienden bij
het NCOS, waren een rechtstreeks gevolg van een verblijf van drie maanden in de CPR van
Ixcán door Raf Allaert, op expliciete uitnodiging van het EGP. De guerrillafractie smokkelde
Allaert na een training in een geheim huis in Mexico-Stad clandestien de Guatemalteekse
gebergten in en faciliteerde de veilig doorgang langsheen alle dorpen. Het was voor hen
cruciaal dat de problematiek van de CPR internationaal onder de aandacht gebracht werd, daar
het bestaan van de dorpen die de contra-insurgentie hadden overleefd formeel ontkend werd
door de opeenvolgende regimes. In kader van de ultieme pacificatiecampagnes van Cerezo
kregen de CPR echter hevige bombardementen te verduren. Voor de EGP vormde ze echter
een cruciale schakel daar de CPR levensmiddelen produceerde voor enkele guerrillabasissen
in de streek. Eens teruggekomen in België mocht de concrete vorm van de campagne naar
believen worden ingevuld, maar de toegang die Allaert werd verleend tot de CPR kaderde in
een minutieus uitgedokterde strategie van de EGP, zonder wiens uitnodiging en organisatie dit
unicum nooit had plaatsgevonden.381 Om de opdracht van het EGP te volbrengen stelde
Allaert een fotoreportage op die verspreid werd over gans Europa en waarrond talloze infoavonden georganiseerd werden in Vlaanderen en ver daarbuiten. De radiocampagne zou
uitgroeien tot een groot succes en evenaarde met een opbrengst van 370.000 BEF bijna de
radiocampagne voor het URNG in 1982.382
Wat betreft de restricties voor de Vlaamse solidariteitsbeweging is het veelzeggend dat
het VGK pas in haar achtste levensjaar weer op direct aanwezigheid in het Guatemalteekse
binnenland kon rekenen, zij het op clandestiene wijze en aanvankelijk gehuld in volledige
geheimhouding, zelfs ten aanzien van trouwe solidariteitspartners als het NCOS. Zowel voor
Allaert als voor de Vlaamse en Europese solidariteitsbeweging was dergelijk rechtstreeks
contact met het gewapend verzet een primeur. In retrospect ziet men het gebrek aan directe
contacten en ervaringen in Guatemala verrassend genoeg niet als een belemmeringen, maar
eerder als een troef die uiteindelijk verzekerde dat de Guatemalasolidariteit zich niet
verbrandde aan één in diskrediet geraakte solidariteitspartner. Het historische voorbeeld van
380
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de Nicaraguasolidariteit en de Sandinistische brigadisten dient voor hen vaak als voorbeeld
om de voordelen te duiden die het gebrek aan direct contact met de guerrillabeweging op
termijn opleverden.383
In de komende jaren zou de Vlaamse aanwezigheid in Guatemala verder aanzwellen
onder invloed van de politiek-democratische opening en de toegenomen pacificatie van de
hoofdstad. In de hoop opheldering te krijgen omtrent de lotsbestemming van hun zoon namen
de ouders van Serge Berten het initiatief om in 1989 Guatemala te bezoeken met enkele
politici en leden van het VGK, hetgeen het comité haar “pelgrimstocht” noemde. De delegatie
naar Guatemala had het dossier Berten opnieuw enig politiek gewicht, enkele pleitbezorgers
en een invalsweg in de Belgische politiek bezorgd. 384 De combinatie van het dossier Berten
en de verzachting van de solidariteit door de dalende lijn waarin het Vlaamse
Guatemalacomité zich publiekelijk associeerden met een gewapend verzet dat sowieso aan
relevantie inboette, effenden het pad voor een verdere uitbouw van de politieke contacten in
België.
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Hoofdstuk 6.
Guatemalteeks vredespad: genadeslag voor Europees solidariteitsnetwerk (1989-1996)

LANGVERHOOPTE LEGITIMITEIT
HAND IN HAND MET PROFESSIONALISERING VAN GRASSROOTS SOLIDARITEIT

Het aantreden van Mark Eyskens als Minister van Buitenlandse Zaken was de incarnatie van
de nieuwe invalsweg van de Guatemalasolidariteit in de Belgische politiek. Een bezoek van
GAM en de leden van de parlementaire delegatie naar Guatemala aan Eyskens, leverde
bovendien de belofte op om een Belgische parlementaire commissie naar Guatemala te
zenden.385 Dat Guatemala echter verre van gepacificeerd was, blijkt uit de talrijke incidenten
die zich voordeden met Vlamingen werkzaam in Guatemala, tot in de eindfase van het intern
gewapend conflict. Zo kwam de driekoppige parlementaire delegatie naar Guatemala reeds na
drie dagen tot een abrupt einde wanneer een parlementslid op straat werd overvallen en
vervolgens een winkel naast het hotel waar de delegatie verbleef ontplofte.386 Eind 1994
werd pater Fons Stessel nog vermoord, vermoedelijk omdat deze de dader van een andere
moord op het spoor was gekomen.387 Een jaar eerder werd Vlaams koorleider Karel Op De
Beeck na een deelname aan een manifestatie bedreigd en verwond met een machete door de
civiele patrouilles in de hoofdstad.388
Voor een goed begrip van deze ontspanning tussen de Vlaamse solidariteitsbeweging
en de Belgische politiek dient benadrukt te worden dat deze eigenlijk quasi onafhankelijk van
de transnationale solidariteitsbeweging tot stand kwam. Deze laatste had doorheen de jaren de
Guatemalteekse zaak continue onder aandacht proberen te brengen, maar de vernieuwde
politieke gevoeligheid was er in geen geval één ten opzichte van de Guatemalteekse
volksbeweging, laat staan het gewapende verzet waarrond de transnationale solidariteit
gecentreerd was. Uiteindelijk verleende de Belgische politieke wereld geen legitimiteit aan de
Guatemalteekse volksstrijd, maar aan de zoektocht naar antwoorden in de verdwijning van
Berten. Politieke contacten ontstonden in eerste instantie rond de persoon van Berten en
werden aangeknoopt door het solidariteitscomité van Menen. 389 Het is daarom niet
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contradictorisch dat de Vlaamse Guatemalabeweging haar grootste politieke weerklank vond
wanneer de solidariteitsbeweging in haar globaliteit haar minst dynamische fase ooit intrad.
In 1989 wordt het VGK voor de eerste maal geconfronteerd met een afnemend
ledenaantal.390 De oorzaak daarvan ligt besloten in verschillende veranderingen die zich de
voorgaande jaren hadden gemanifesteerd in de aard van het solidariteitswerk. Meer dan ooit
tervoren was dit immers verworden tot een minder eenduidig politiek solidariteitswerk,
waardoor enkel dezelfde kern van ervaren leden de kar bleef trekken. De factor van expertise
won om verschillende redenen aan belang. Zo was het politieke werk in voorbereiding van de
delegatie met Belgische parlementairen en het ganse dossier Berten als vanzelfsprekend niet
weggelegd voor eender welk sympathisant. Daarnaast werd datzelfde jaar de Midden Amerika
Koördinatie (MAK) opgericht die André Bogaert als voltijds kracht tewerkstelde voor het
politieke werk op nationaal, Europees en internationaal niveau. Op deze wijze werd een groot
deel van het solidariteitswerk geprofessionaliseerd, maar ook onttrokken aan het VGK en
uitbesteed aan derden. Parallel aan deze interne verschuivingen nam doorheen het begin van
de jaren negentig de diplomatieke activiteit van de Europese permanente vertegenwoordiging
van het URNG sterk toe door de vorderingen in het Guatemalteekse vredesproces.391 Ten
aanzien van het Europees Parlement onderhield Belisario vruchtbare relaties met
Europarlementsleden over de verschillende partijgrenzen heen.392
Ook hier lijkt in kader van de heroriëntatie op mensenrechten de verplaatsing van de
solidariteit naar het niveau van meer geprofessionaliseerde ngo’s en internationale
organisaties de mogelijkheden van de solidariteitscomités te beperken. 393 Het politieke
solidariteitswerk dat nog resteerde voor het Europese solidariteitsnetwerk beperkte zich tot het
verzamelen van handtekeningen van politici voor een op Europees niveau gecoördineerde
campo pagado ter ondersteuning van de vredesonderhandelingen. 394 Wanneer het VGK
bovendien binnen NCOS de status verleend werd van ngo en aldus de verantwoordelijkheid
droeg voor de implementatie en opvolging van haar eigen projecten, hetgeen fysieke
aanwezigheid of nauwe banden op het Guatemalteekse terrein genoodzaakte, werd het
betrekken van een brede basis verder bemoeilijkt.395 Dezelfde kernleden, Guido De Schrijver
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en/of Raf Allaert, zetelden immers in het MAK, het NCOS, en de Europese Coördinatie. Ook
het VGK besefte dat deze professionalisering het voor leden die niet dagelijks in de
solidariteit betrokken waren en zetelden in de verschillende bijeenkomsten problematisch
maakte het werk nog langer op te volgen.396
Hoewel de samenwerking met een ruim spectrum aan ngo’s ook in het verleden werd
aangegaan om de eigen beperkte financiële slagkracht van het Guatemalacomité te
compenseren, blijkt hier wel degelijk sprake van een zwaartepuntverschuiving. Deze evolutie
van grassroots geldinzamelingen naar geprofessionaliseerde ngo-campagnes kent bovendien
haar parallel in de Nicaraguabeweging. Rond het internationale project ‘Sandino Vive’
opgezet door de Fundación Agusto César Sandino (FACS), een Sandinistische organisatie die
zich louter en alleen toelegde op het sturen van de Nicaragua-campagnes van internationale
ngo’s, kwam in 1984 reeds een ‘miniconsortium’ tot stand dat zou uitgroeien tot een
breedgedragen coördinatieforum waar ngo’s en comités samen rond Nicaragua werkten. Dit
onder invloed van een oproep van het FSLN zelf om internationale consortia op te richten.397
Waar de relevantie van de solidariteitscomités voordien besloten lag in het werken langs
invalswegen waar ngo’s geen toegang tot hadden, gaven zo ook de Nicaraguacomités haar
onontkoombaarheid en pioniersfunctie uit handen.398 De schaal waarop de ngo-wereld zich
engageerde tot Guatemala, verbleekt uiteraard wanneer gespiegeld aan de tientallen projecten
die de diverse ngo tegelijkertijd ontwikkelden in Nicaragua, hetgeen enkel mag dienen als
bewijs voor de kleine vijver van de derdewereldbeweging waarin de comités gezamenlijk
visten. Ter illustratie: pas in 1995 kwam men op de proppen met een analoge ‘Ronde Tafel’
waarin de ngo’s en het Guatemalacomité samen zetelden.399
Er lijkt echter ook een dieperliggende oorzaak aan de grond van het bekoelde
enthousiasme te liggen. Terwijl de URNG enerzijds aan de solidariteitscomités vroeg om
maximaal in te zetten op politiek werk opdat ten aanzien van de internationale gemeenschap hun
erkenning als legitieme gesprekspartner en vertegenwoordiger van het Guatemalteekse volk
versterkt zou worden, konden velen binnen de solidariteitsbeweging zich niet geheel vinden in
dergelijk solidariteitswerk.400 Alle inspanningen van de solidariteitscomités moesten volgens het
URNG namelijk gericht zijn op het internationaal druk uitoefenen voor een
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politieke oplossing via een directe dialoog tussen de Guatemalteekse regering en de URNG.
“Zonder de URNG geen vrede, zonder nationale dialoog geen democratie”, zo luidde het
devies.401 Parallel daaraan diende de reputatie van het regime internationaal verzwakt te
worden door opnieuw sterke nadruk te leggen op de mensenrechtenschendingen. Daarnaast
verloor de guerrillabeweging uiteraard veel van haar revolutionaire en enigszins mystieke
allure en aantrekkingskracht naarmate de URNG in de zoektocht naar een politieke oplossing
van een militaire logica ontvelde in een onderhandelingslogica. De eenvoudige dichotomie
tussen morele categorieën van ‘goed’ tegen ‘kwaad’, ‘massamoord’ en ‘zelfverdediging’
maakte plaats voor complexe onderhandelingsprocessen van toegevingen en compromissen.
Het is bijzonder opvallend hoe het Guatemalacomité in toenemende mate gehoor vond bij
zowel de politieke wereld als de ngo-sector naarmate de solidariteit een steeds minder
activistisch en uitgesproken revolutionair karakter verkreeg. De periode waarin het comité
haar meest reële impact had en het meest doeltreffend solidariteit verleende, was tevens het
moment waarop ze de minst grote achterban had en het meest binnenskamers werkte.
Binnen het Europese solidariteitsnetwerk zien we simultane en gelijkaardige
verschuivingen. Het URNG had met haar vernieuwde oriëntatie die opriep tot nationale
dialoog aan politieke legitimiteit gewonnen, maar moest daardoor de averij erkennen die haar
status als militaire voorhoede had opgelopen. In schril contrast met de solidariteitsbeweging
voor Nicaragua, sprak de Guatemalteekse voorhoede pas diep in de jaren 1980 oprecht in
termen van verzoening en vrede. Eerder kon voor de Guatemalteekse insurgentie, nog
strijdend voor de afbraak van de oude orde, geen sprake zijn van enig reconstructiediscours
dat zo typerend was voor Sandinistisch Nicaragua. Zelfs bij de nationale dialoog in 1987
dachten velen binnen de Guatemalteekse verzetsbeweging én de solidariteitsbeweging nog dat
het slechts een schijnmanoeuvre betrof van de URNG terwijl de militaire slagkracht opnieuw
werd opgebouwd. Hoe problematisch deze metamorfose verliep was ook binnen de
Guatemalasolidariteit tastbaar door de tweespalt die gaapte tussen enerzijds de internationaal
gewenste diplomatieke profilering van het gewapend verzet en anderzijds de intern
aanhoudende oorlogsretoriek die het perspectief op de revolutionaire overwinning bleef
voorspiegelen. Ook vanuit de solidariteitscomités werd echter aangevoeld dat deze
representatie niet geheel strookte met de werkelijke stand van zaken.402 Ook deze dubbele
tong speelde ongetwijfeld een rol in de afnemende dominantie van het gewapend verzet in het
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solidariteitswerk en de toenemende onbereidwilligheid binnen solidariteitscomités om zich in
te schakelen in het politieke solidariteitswerk dat het gewapende verzet naar de comités
delegeerde.
De terughoudendheid van het gewapend verzet om in het solidariteitsnetwerk op
onbedwongen wijze een platform te verlenen aan de Guatemalteekse volksbewegingen was
bovendien nog maar moeilijk vol te houden. Hoe kon het URNG immers ijveren voor een
nationale dialoog waarvan de randvoorwaarden grotendeels convergeerden met de eisen van
de volksbeweging en tegelijkertijd haar overgewicht binnen de Europese solidariteit blijvend
verzekeren? Bovendien was met de intensiteitsafname van het Guatemalteekse conflict en de
profilering van het URNG als diplomatieke kracht een veiliger klimaat geschapen dat de
volksbewegingen toeliet te ageren binnen de Europese solidariteit. Eind jaren 1980 doken dan
ook voor het eerst delegaties van de Guatemalteekse volksbeweging op tijdens de jaarlijkse
solidariteitsbijeenkomsten waar de Europese vertegenwoordiging van het URNG tot voordien
het monopolie op had. De frequente spanningen tussen de aanwezige volksorganisaties en het
gewapende verzet die deze nieuwe configuratie opleverde, vormen een indicatie van de
problematische relatie die ze met elkaar onderhielden in het Guatemalteekse binnenland.403
Niet enkel de autonome koers die het CUC, dé EGP-trots bij uitstek, begon te varen
maar vooral d agitatie van de ontluikende Maya-beweging jegens het URNG was belangrijk
spanningsvelden tussen het gewapende verzet en deze volksorganisaties die begin jaren
negentig hun intrede deden. Ook de Vlaamse solidariteitsbeweging werd doorheen haar
bestaan geconfronteerd met ongenoegen omtrent de revolutionaire focus van het politieke
werk en wat gezien werd als onvoldoende aandacht voor het leed van de indigene bevolking.
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Guatemalasolidariteit werd geconfronteerd met het dilemma tussen het vasthouden aan de
eigenheid van de comités, dit wil zeggen de revolutionaire focus, of de integratie in de ngosector, wat neerkwam op een louter humanitaire solidariteit. Het blijft problematisch te
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solidariteitsbeweging, maar dat de spanningen wel degelijk resoneerden binnen Europa werd
duidelijk wanneer de grupos indigenistas het gespreksonderwerp vormden op een jaarlijkse
solidariteitsbijeenkomst. Sinds het URNG het politiek-militaire failliet erkende door zich
achter een politieke oplossing voor het conflict te scharen, was het gewapend verzet in
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toenemende mate verantwoordelijk gesteld voor de gepleegde massamoorden op de indigene
bevolking. Specifiek werd hen het onvermogen verweten om de bevolking te beschermen van
de repercussies die de gewapende opstand van de guerrilla hadden veroorzaakt. Deze
beweringen zouden volgens het URNG echter slechts beperkte weerklank hebben gevonden
in Guatemala en in meerdere mate in intellectueel geschoolde kringen van Maya’s in
ballingschap in Europa.405
Dat dergelijke debatten gevoerd werden binnen het Europese solidariteitsnetwerk mag
echter als indicatie worden aangenomen van de afgekalfde primordialiteit die aan de
guerrillabeweging verleend werd. Zij is ook symptoom van een solidariteitsbeweging die
nooit als één homogeen blok dezelfde keuzes maakte en die nooit het signaal kreeg om in alle
vertrouwen één grote en inclusieve beweging te vormen. Met de komst van Belisario Adana
als officieel Europees URNG-vertegenwoordiger was de tweestrijd tussen het EGP en ORPA
afgezwakt tezamen met de wedijver tussen hun respectievelijk sympathiserende comités en
overeenkomstige strategieën van al dan niet betrekking van de brede basisbeweging, maar de
samenwerking en het onderling vertrouwen bereikte nooit hun maturiteit. De bereidwilligheid
daartoe was nochtans sterk toegenomen naarmate de dynamiek en slagkracht van het
Europese netwerk was afgenomen. Zo werden de jaarlijkse bijeenkomsten voortaan door de
Europese Coördinatie voorbereid in de beslotenheid van de woonst van Adana, maar een
“onderhuids wantrouwen” bleef aanwezig. De solidariteitscomités stelden zich blijvend
vragen of er vanuit de URNG-vertegenwoordiging wel open kaart werd gespeeld en of Adana
vanuit diens ORPA-herkomst al dan niet zijn eigen fractie bevoordeelde met de Europese
solidariteit. 406
Ondanks de voortschrijdende inzichten kon geen ommekeer meer gebracht worden in
de vrije val waarin het Europese solidariteitsnetwerk zich bevond. De Nederlandse en
Vlaamse solidariteitscomités zouden na ruim tien jaar afstand nemen van hun
verantwoordelijkheid voor de Europese Coördinatie. Tot aan de terugkeer naar Guatemala in
1996 zou het in eerste instantie de Europese URNG-vertegenwoordiging zélf zijn die het
netwerk enigszins in leven hield. De gepriviligeerde positie die al die tijd was toegekend aan
het gewapend verzet bleek uiteindelijk ook de doodsteek te hebben betekend voor het
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netwerk.407 De genegenheid van vele comités ging in de eerste plaats immers uit naar de
gewapende strijd. Eens het intern gewapend conflict in Guatemala de facto ten einde was
gelopen verloren deze comités ook hun solidariteitspartner. Dat gold eens te meer voor de
ORPA-comités wiens solidariteit nooit op de brede volksbeweging gericht was.
Waar het URNG langzaamaan aan belang inboette om uiteindelijk na de
ondertekening van de nationale vrede te vervellen in een insignificante politieke kracht ter
linkerzijde, begon voor de vele mensenrechten,- campesino- en Maya-organisaties pas de
strijd om op nationaal niveau gehoor te geven aan het ondergane leed en hun specifieke
noden. De instelling van formeel vastgelegde participatiekanalen waardoor de volksbeweging
deelnam in de agenda van de vredesonderhandelingen, schonk hen bovendien legitimiteit en
relevantie. Zo bevatte het vredesproces verschillende deelakkoorden waarrond afgelopen jaren
specifieke volksorganisaties ontstaan waren, omtrent democratisering, mensenrechten, rechten
van de indigene bevolking, de agrarische problematiek, de hervestiging van ontheemden,
etc.408 Voor solidariteitscomités zoals het VGK die hun solidariteitspartners al jaren
onafhankelijk van het Europese netwerk bepaalden, bood de heropleving van de
volksorganisaties toekomstperspectieven. Het comité wordt bovendien steeds behoedzamer
voor enige instrumentalisatie door de voorhoede van de volksorganisaties waar het comité
haar solidariteit op richtte. Zo werd vanuit de Vlaamse Guatemalabeweging een delegatie naar
Guatemala gezonden toen men de leidinggeving van GAM, onterecht zo bleek later, verdachte
van het doorsluizen van financiële middelen naar de guerrillabeweging.409
Het verdwijnen en, in sommige kringen, het in diskrediet vallen van de
Guatemalteekse guerrillabeweging betekende voor het Europese Guatemalanetwerk dat altijd
grotendeels gericht was op het gewapend verzet de uiteindelijke genadeslag. De analogie met
de Nicaraguasolidariteit is op dit niveau treffend. Ook zij hadden zich verbonden aan één
exclusieve partner, het FSLN, die uiteindelijk haar hoge verwachtingen niet had kunnen
inlossen. Voor de Guatemalacomités die de teleurstelling van de vroege nederlaag begin jaren
1980 overleefd hadden maar zich toch uitsluitend op het gewapende verzet bleven toeleggen,
moet de langzaam voortschrijdende nationale dialoog zowat het equivalent zijn geweest van
de Sandinistische verkiezingsnederlaag. Wanneer de Europese URNG-vertegenwoordiging
zich bij de ondertekening van het vredesakkoord in 1996 terugtrekt, implodeert de enige
407
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stabiele structuur die het Guatemalteekse verzet in Europa wist te verwezenlijken. Zoals de
Nicaraguaanse ambassade een cruciale rol had gespeeld ten aanzien van de Nicaraguacomités
inzake informatie, documentatie en het doorsluizen van fondsen, verdween met de terugkeer
van Belisario Adana naar Guatemala een bolwerk van informatiedoorstroming en effectieve
solidariteitssturing.410

EINDELIJK OOG IN OOG MET GUATEMALA:
NATIONALE DIALOOG BRENGT VEILIGE SOLIDARITEIT

Het is pas in deze laatste fase dat de solidariteitsbrigades, zo definiërend voor de solidariteit
met Viëtnam, Chile en vooral Nicaragua, ook hun intrede doen in het Guatemalabewegingen
in Vlaanderen, Spanje, Duitsland en Frankrijk. 411 De mobilisatie van ‘Guatemalabrigadisten’ verbleekt echter in vergelijking met de massastromen voor andere
solidariteitsbewegingen. Vanaf 1990 konden slechts zes inleefverblijven plaats vinden.412
Niet uit organisatorische onwil maar omwille van de intensiteit van het intern gewapend
conflict die van geëngageerd rondreizen voordien een te riskante onderneming hadden
gemaakt. Voor de organisatie van de inleefverblijven werd volledig vertrouwd op persoonlijke
contacten die Guido De Schrijver onderhield met leden van het Comité Pro Justicia y Paz, die
de bezoeken aan mensenrechtenorganisaties, boerenliga’s, parochies zowel in de
Guatemalteekse hoofdstad als op het platteland faciliteerde. Ook zij zagen daarin een
opportuniteit om een bijdrage te leveren aan het aanwakkeren en animeren van de
solidariteitsbeweging in België.413 Het internaliseren van de solidariteit bij de individuele
brigadisten was uiteraard ook voor de Guatemalabeweging het uiteindelijke doel van de
inleefverblijven. Van deelnemers werd gehoopt dat ze hun ervaringen en kennis zouden
inzetten in het versterken van de solidariteitswerking in hun eigen omgeving.
Ook hier loopt elke historische vergelijking mank. Gebouwd op nauwe contacten
stemmende uit het pastorale werk dat De Schrijver decennia eerder verrichtte, ontbreekt het
de inleefverblijven aan een gestructureerde centrale sturing en tactische aanwending van deze
specifieke mobilisatiestrategie. Heel anders lag dat in Nicaragua waar de solidariteits- en
werkbrigades een geïnstitutionaliseerd fenomeen waren, actief gepromoot en gecoördineerd
410
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vanuit specifieke daartoe geëngageerde Sandinistische organisaties zoals het Comité
Nicaraguënse de Solidaridad con los Pueblos dat verantwoordelijk was voor de inhoudelijke
opvolling van de brigades.414 Vanaf 1983 ontwikkelde het FSLN, met de solidariteitscomités
als tussenschakels, zo een internationale strategie die erop gebrand was van brigadisten
‘kleine ambassadeurs’ te maken die de groeiende kritiek op de Sandinistische overheid
konden pareren.415 Waar de grote stroom Nicaraguabrigadisten samen viel met de piek in
slagkracht en achterban van de Nicaraguacomités, werden de inleefverblijven in Guatemala
bovendien georganiseerd in een context van verder wegdeemsterende aandacht, ver
verwijderd van een perspectief op enige triomfalistische overwinning. De inleefverblijven
werden dan wel vorm gegeven met extensieve hulp van een Guatemalteekse volksorganisatie,
de uitwisseling was noch gericht op één politiek-sociale organisatie, noch gestoeld op een
oppervlakkige

ideologische

identificatie.

De

intensieve

voorbereiding,

vier

vormingsweekends alvorens vertrek, en de voorwaarde tot talenkennis dienden voor de
organisatoren als toetredingsdrempel om de intensiteit en de bruikbaarheid van de ervaring te
garanderen.416
Tegenover de beperkte uitwisseling die plaatsvond in het kader van de
inleefverblijven, staan de honderden Europeanen die vanaf 1992 naar Guatemala afzakten als
acompañante en de hoofdmoot vormen van de activiteiten binnen het Europese
solidariteitsnetwerk. Deze vrijwilligers stonden in voor de begeleiding van leidinggevende
kaders van de volksbeweging en forensische antropologen, maar ondersteunden bovenal de
collectieve en georganiseerde terugkeer van vluchtelingen en inwoners van de CPR die
langzaamaan hun schuilplaatsen verlieten. De grote schaal waarop de Europese
solidariteitscomités

zich

achter

dit

project

schaarden,

illustreerde

het

Duitse

solidariteitscomité met haar ambitie om de terugkeer van niet minder dan negenhonderd
gevluchte Guatemalteekse families te financieren en coördineren.417 De constante vraag van
diverse volksorganisaties om begeleiders, werd geëvenaard door de noodzaak om een betere,
veiligere coördinatie en voorbereiding van de acompañantes. Vooral dat laatste was blijkbaar
een teer punt, daar het vanuit Guatemala klachten regende over begeleiders die zich opstelden
als politiek toerist, zonder gedegen kennis van het land. De problematiek resulteerde zelfs in
het idee een centraal coördinatiebureau op te richten in Guatemala dat de kern zou worden
414
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van een heus acompañante-netwerk en van waaruit de acompañentes ontvangen en
gedocumenteerd werden en de verzoeken tot begeleiding vanuit de volksorganisaties
gestroomlijnd werden.418 In de praktijk bleek dit idee echter de laatste stuiptrekking te zijn
van de Europese Coördinatie. Het VGK zou zich zelf belasten met de voorbereiding en het in
contact brengen van de begeleiders met hun plaatselijk contactpersoon.419
De Europese solidariteitsbeweging zou tot op het einde van haar bestaan solidair
blijven met het URNG, zelfs aan de vooravond van de ondertekening van het vredesakkoord,
wanneer het gewapende verzet voor het eerst opnieuw opriep tot participatie aan een
verkiezing waar ze zelf niet als partij in opkwam. Nadat de solidariteitscomités zelf blijk
hadden gegeven van de wil tot politieke en economische steun aan de URNG, legde deze een
project voor ter politieke vorming van haar basiskaders om de allianties met de
volksorganisaties te consolideren.420 Hoewel de archieven geen zekerheid konden
verschaffen omtrent de daadwerkelijke uitvoering van het project, staat de ontvankelijkheid
van het solidariteitsnetwerk tegenover het URNG buiten kijf. Deze verhoogde haar
aanwezigheid in Europa gedurende de vredesonderhandelingen aanzienlijk in de hoop
politieke steun te verkrijgen in het vredesproces, bijvoorbeeld door middel van een tournee
doorheen verschillende Europese landen van één van zijn commandanten.421
Een fundamenteel verschil was in deze laatste fase echter dat het Europese
solidariteitsnetwerk niet langer exclusief een platform bood aan het gewapende verzet, al
bleven ze wel het prerogatief binnen het netwerk behouden. Parallel aan de vorderingen in het
vredesproces waren volksorganisaties echter niet langer genoodzaakt zich te distantiëren van
de guerrilla. Vanaf het begin van de jaren negentig zien we zodoende dat de veilige
solidariteit niet enkel de aanwezigheid van Europeanen in Guatemala verhoogde, maar dat een
toenemend aantal Guatemalteekse delegaties het Europese vasteland bezoeken in hun
zoektocht naar internationale aansluiting. Zo hadden het URNG en de Guatemalteekse
regering hen immers concrete participatiekanalen aangeboden via het Asamblea de la
Sociedad Civil (ASC), dat als consultatief orgaan van volksorganisaties voorstellen kon
aandragen tot de onderhandelingstafel. Dit droeg uiteraard bij tot de relevantie van deze
volksorganisaties waardoor ze makkelijker de internationale gemeenschap konden bereiken en
418
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zich daarin bovendien gesterkt zagen door het vredesproces dat begin jaren 90 een steeds
transparanter en meer geformaliseerd karakter aannam.422 De voornaamste activiteit waarop
de Europese solidariteitscomités zich richtten, naast de coördinatie van het acompañamientoprogramma, was dan ook het ontvangen van de talrijke Guatemalteekse delegaties van de
volksbeweging. De enorme impuls die uitging van het voortschrijdende vredesproces en
specifiek de oprichting van het ASC als consultatief orgaan van volksorganisaties, bracht een
ongezien grote en diverse stroom aan volksorganisaties naar het Europese vasteland.
Het feit dat het URNG deze organisatie zelf in het leven had geroepen in haar
onderhandelingen met de Guatemalteekse regering, betekende dat ze ook internationaal een zo
groot mogelijk platform wenste te bieden aan de volksorganisaties, in schril contrast met haar
vroegere halfslachtige houding tegenover de beweging. Voor het gewapende verzet was het
ASC het enige medium om in het kader van de vredesonderhandelingen méér te bereiken dan
enkel een “eervolle capitulatie”.423 De enige manier waarop de solidariteitscomités op hun
beurt konden bijdragen aan de vredesonderhandelingen was het ontvangen en begeleiden van
deze delegaties in de hoop dat de aanwezigheid van een breed scala aan volksorganisaties hen
internationale legitimiteit zou verlenen waardoor hun eisen rond universele mensenrechten of
collectieve en particularistische indigene mensenrechten kracht werden bijgezet aan de
onderhandelingstafel. Zo hielpen solidariteitscomités bijvoorbeeld eveneens met het
inzamelen van bijna dertigduizend handtekeningen voor een campagne tegen de gedwongen
rekrutering in de civiele patrouilles.424
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V. BESLUIT
Dit onderzoek wilde via extensief archiefwerk niet enkel een inzicht bieden in het tot nog toe
ononderzochte Europese solidariteitsnetwerk met Guatemala, maar wilde ook de rol
blootleggen die de Guatemalteekse oppositiebeweging zélf speelde in de vorming, uitbouw en
inhoudelijke oriëntatie van de solidariteitsmobilisatie. Recente onderzoeken naar de
solidariteitsmobilisaties

voor

Chile

en

Nicaragua

erkenden

de

respectievelijke

oppositiebewegingen als protagonisten binnen de solidariteitsnetwerken. Een heel ander beeld
treed echter op binnen het solidariteitsnetwerk met Guatemala waarin de verzetsbeweging
opvallend minder dominant aanwezig was. Doorheen het onderzoek hebben we proberen
aantonen dat in de verklaring van deze instabiele relaties tussen de Guatemalteekse oppositie
en de solidariteitsbeweging primordialiteit moet worden verleend aan de socio-politieke
context. Deze opzet liet ons toe de correlatie tussen het ritme van het binnenlandse
Guatemalteekse conflict en de cadans van haar solidariteitsnetwerk te duiden.
De dynamiek van het intern gewapende conflict in Guatemala verheffen tot bepalende
factor, sluit de agency die recent onderzoek toeschrijft aan oppositiebewegingen uit de Derde
Wereld geenszins uit. Het degradeert en katapulteert Guatemalteekse actoren evenmin terug
naar hun rol als secundaire figuren of passieve ontvangers van westerse solidariteit. Wel
benadrukken we hiermee dat de mogelijkheden van de Guatemalteekse oppositie om invloed
uit te oefenen op de solidariteitsbeweging, in eerste instantie werd bepaald door de situatie in
Guatemala zelf. Het relativeert daarentegen wel de conclusies van onderzoeken naar de meest
beruchte solidariteitsmoblisaties die een patroon vestigden waarin oppositiebewegingen
ondersteund door aanzienlijk financieel, cultureel of ‘legitimiteitskapitaal’ op verregaande en
indringende wijze interageerden in transnationale solidariteitsnetwerken.
De analyse van het Europese solidariteitsnetwerk toont echter aan dat de solidariteit
met Guatemala in eerste instantie onderhevig was aan de verschillende fasen van de contrainsurgentie die net op het ogenblik wanneer het netwerk ontstond met ongeziene intensiteit
begon te woeden. Waar eind jaren 1970 elke volksorganisatie waaraan men solidariteit
verleende werd onthoofd of tot een ondergronds bestaan werd gedwongen, ging de
geografische verplaatsing van de contra-revolutie naar het platteland gepaard met
massamoorden die het revolutionaire potentieel van zowel de politiek-militaire organisaties
als hun sociale basis zo goed als elimineerde. Dit wisselend viseren van beide Guatemalteekse
actoren waarrond het solidariteitsnetwerk was opgebouwd, leverde een instabiele basis op
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waarin het de solidariteitsbeweging ontbrak aan standvastige solidariteitspartners. De
staatsrepressie noopte het Guatemalteekse oppositieveld immers tot voortdurende
reconfiguraties waarin nieuwe organisaties opdoken die zowel qua ideologie als
strijdmethodologie radicaal van elkaar verschilden. Het democratiseringsproces dat zich
inzette vanaf 1986 had een gelijkaardig effect waarin het sociale weefsel en de interne
machtsverhoudingen tussen politiek-militaire voorhoede en volksorganisaties radicaal
geherstructureerd werd.
Hetgeen echter nog nefaster was voor het solidariteitsnetwerk was het frequent gebrek
aan communicatie met de Guatemalteekse oppositie. Ook de theoretische modellen van Keck
en Sikkink benadrukten reeds het vanzelfsprekende belang van informatie-uitwisseling als
absolute basisvoorwaarde voor het bewerkstelligen van een hecht netwerk. Het ontbrak de
Guatemalteekse insurrectie, ter zijde, eveneens aan de andere middelen die volgens dit model
onontbeerlijk waren: het beperkte kapitaal werd voorbehouden voor de binnenlandse strijd en
het leiderschap kristalliseerde zich nooit, noch beschikte het Guatemalteekse verzet over
iconische culturele of politieke figuren die de mobilisatie konden ondersteunen. De eerste
levensjaren van het Europese solidariteitsnetwerk werden nochtans gekenmerkt door een
relatief sterke Guatemalteekse aanwezigheid. De volksorganisaties verenigden zich in één
enkel platform dat vanuit ballingschap een commissie oprichtte die louter en alleen ten dienste
stond van de internationale solidariteit. Deze slaagde erin het Europese solidariteitsnetwerk te
binden aan het vreedzame protestgerichte pad dat de Guatemalteekse volksbeweging
bewandelde. De campagnes van Lucas García ter pacificatie van de woelige hoofdstad
resulteerde echter in de nagenoeg complete ontbinding van deze sociaaldemocratische
tendensen.
Wanneer de enige restanten van de volksorganisaties zich inschakelden in de
‘revolutionaire volksoorlog’, restte het Europese netwerk, wilde ze haar solidariteit
verderzetten, geen andere keuze dan zich te heroriënteren op het gewapende verzet.
Problematisch was echter het vacuüm waarin deze heroriëntatie plaatsvond. Het
solidariteitsnetwerk en de Guatemalteekse oppositie geraakten volledig afgesneden van
elkaar. De primordialiteit werd bij een politiek-militaire voorhoede gelegd die door de
escalatie van de contra-revolutie in volle oorlog en chaos verkeerde en zich bovendien
dankbaar maar passief opstelde tegenover de Europese solidariteit. Het solidariteitsnetwerk
zou daardoor ettelijke jaren functioneren zonder organisatorisch ijkpunt. Dit vormde
bovendien het primaire struikelblok dat de welwillendheid en capaciteit verhinderde van het
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solidariteitsnetwerk om voor de guerrillabeweging campagnes ter materiële ondersteuning op
te zetten. Logischerwijs vormde de eenmaking van zowel de volksorganisaties als de
rivaliserende guerrillafracties een enorme impuls voor de solidariteitsbeweging die opnieuw
een concrete aansluiting tot Guatemala vond. De binnenlandse consolidatie bracht echter
geenzins intenser contact tussen de solidariteitsbeweging en het gewapende verzet teweeg,
voor wie de transnationale solidariteit verder wegzakte op de prioriteitenlijst naargelang zij
met steeds sterkere verliezen geconfronteerd werd. Sterker nog, het ontbreken van elke
informatiestroom noopte het solidariteitsnetwerk er zelfs toe speciale delegaties uit te zenden
naar Mexico om in contact te komen met uitgeweken journalisten.
Eens zowel de eenheid van de guerrillabeweging als de euforische overwinningsroes
waarin de solidariteit zich had bevonden een illusie bleken, brak een existentiële crisis uit
binnen het solidariteitsnetwerk. De verlangens van de solidariteitsbeweging leggen op heldere
wijze de tekortkomingen van het transnationale solidariteitsnetwerk bloot. Het intern
gewapend conflict had elke formalisering van de relaties binnen dit netwerk verhinderd.
Voorstellen die pleitten voor de installatie van een officiële vertegenwoordiging van het
gewapend verzet vielen onverbiddelijk in dovemansoren. Het zou tot 1986 duren, wanneer de
mobilisatie voor Guatemala reeds haar eerste tekenen van verval toonde, eer zich officieel een
afgevaardigde vestigde. Belisario Adana ging aanvankelijk echter amper een relatie aan met
de solidariteitsbeweging daar zijn opdracht in eerste plaats louter politiek-diplomatieke
doeleinden diende die door de herinstelling van de democratie een tactische noodwendigheid
was geworden. Zo had de instelling van een formeel communicatiekanaal met het gewapende
verzet, waar zo lang tot aangedrongen werd, paradoxaal genoeg als gevolg dat
solidariteitscomités zich openlijk afvroegen of solidariteit met de guerrilla niet overbodig was
geworden.
Pas met Adana’s vestiging in Europa werd dus voor het eerst een rechtstreekse
Guatemalteekse connectie geïntroduceerd binnen het solidariteitsnetwerk. Pas wanneer men
de vergelijking aangaat met de solidariteitsmobilisaties voor Chile en Nicaragua, wordt
duidelijk welke enorme stimulans het vrij en openlijk uitbouwen van vertegenwoordigende
structuren konden betekenen voor de solidariteit. Niet enkel injecteerden Chileense
vluchtelingen een enorme dynamiek in de solidariteitscomités, de oppositie had eveneens
onmiddellijk na de omverwerping van Allende werk gemaakt van het oprichten van een breed
Europees front tegen Pinochet. De Sandinisten beschikten op hun beurt na de omverwerping
van Somoza als staatsmacht over de Nicaraguaanse ambassades die een sleutelrol speelden in
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het aanwakkeren van de Europese solidariteit voor het project van het FSLN. Het
Sandinistische

regime

zou

bovendien

doorheen

haar

regeerperiode

verscheidene

staatsorganen oprichten die zich specifiek toelegden op de internationale solidariteit.
De geringe Sandinistische solidariteit vóór de eindoverwinning bewijst op treffende
wijze de beperkingen waaronder oppositiebewegingen lijden die de gewapende strijd aangaan
onder uiterst repressieve omstandigheden. Het Sandinistische solidariteitsnetwerk voor de
omverwerping van Somoza was net als voor het Guatemalteekse gewapende verzet een
zoektocht naar internationale legitimiteit voor een gewapende insurgentie. Dergelijke
boodschap faalde in het enthousiasmeren van een breder publiek daar ze niet was aangepast
aan overheersende gevoeligheden binnen de Europese samenleving. Na de omverwerping was
de solidariteit in feite niets meer dan een uitgesproken revolutionaire staatsdiplomatie. In
tegenstelling tot het FSLN zou de Guatemalteekse guerrilla deze verbredingsfase nooit
bereiken en blijvend lijden onder dezelfde solidariteitsdrempels en barrières die ook de
Sandinistische solidariteit voordien herleid hadden tot een efemeer gegeven.
Waar de militaire overwinning het voor het Sandinisme mogelijk maakte haar radicale
karakter af te zweren en de solidariteitsmobilisatie met succes om te buigen tot een
combinatie van politieke en humanitaristische solidariteit, bleef het militaire aspect voor de
Guatemalteekse guerrilla én volksbeweging lange tijd primeren. Pas wanneer het politiekmilitaire failliet van de revolutie een onontkenbaar karakter had aangenomen liet men de
oorlogsretoriek varen en kwam men eindelijk tot het mensenrechtendiscours dat doorheen de
jaren 1970 en 1980 reeds zo succesvol was gebleken voor talrijke solidariteitsmobilisaties. De
totale volksoorlog die de Guatemalteekse guerrilla en de volksbeweging hand in hand hadden
ontketend, had tot gevolg dat geen enkele sectie van het sociale weefsel de mensenrechten
omarmd had daar het hen in een defensief uitgangspunt dwong. Waar het FSLN sprak in
termen van reconstructie en democratie was men in Guatemala nog volop in het
afbraakproces van de militaire dictatuur. Mensenrechten waren geen middel tot contestering
maar een doel dat gewapenderwijs eigenhandig geïmplimenteerd zou worden.
De kracht waarmee het FSLN zich in de solidariteitsbeweging penetreerde, zorgde er
bovendien voor dat ze over de nodige autoriteit beschikte om de sterk verdeelde
solidariteitsbeweging te verenigen. Het Sandinisme spiegelde de solidariteitsbeweging
immers naar haar eigen evenbeeld. Ook in het binnenland was het FSLN pas succesvol
geworden eens ze zich omvormde tot een brede anti-Somoza coalitie. Dezelfde strategie werd
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door de Sandinisten gehanteerd in de uitbouw van haar solidariteitsnetwerk. In schril contrast
daarmee stond de diepgewortelde fragmentatie van de Guatemalteekse guerrilla die zich had
getransponeerd zowel

op de binnenlandse volksbeweging als

op het Europese

solidariteitsnetwerk. Doorheen deze verhandeling waren de voorbeelden van intriges,
wantrouwen, rivaliteit, manipulatie en geheime netwerken binnen de zogezegde eengemaakte
guerrillabeweging schering en inslag. De komst van de Europese vertegenwoordiger namens
de eengemaakte guerrillabeweging verhielp aanvankelijk evenmin aan deze blokvorming.
Daarentegen participeerde hij geruime tijd aan dit sectionalisme. Ook de Europese
Coördinatie die de solidariteitscomités overkoepelde, beschikte door haar beperkt mandaat
over een te geringe slagkracht om de fragmentatie binnen de Europese solidariteitscomités om
te buigen tot één grote beweging.
Wanneer de guerrillabeweging opriep tot nationale dialoog met het Guatemalteekse
regime groeit de kloof tussen de comités die verknocht bleven aan de gewapende strijd en de
comités wiens stem tot exclusieve oriëntatie op mensenrechtenproblematieken steeds luider
klonk. De iet wat schizofrene houding van het Guatemalteekse gewapende verzet speelde
daarin ongetwijfeld een rol. Terwijl ze internationaal liet uitschijnen een politieke oplossing
voor het intern gewapend conflict te willen, sprak ze ten aanzien van het solidariteitsnetwerk
blijvend harde oorlogstaal en cultiveerde ze de utopie van een alsnog bereikbare politiekmilitaire overwinning. De intensiteit van het intern gewapende conflict tot diep in de jaren
1980, maakte van de keuze van de solidariteitscomités voor het gewapende verzet of de
volksorganisatie geen ‘en-en-debat’. De zich recupererende volksorganisaties die een steeds
autonomere koers vaarden, bleven uit angst voor de repercussies die een associatie met de
guerrilla teweeg zouden brengen weg van de jaarlijkse Europese solidariteitsbijeenkomsten.
Het gewapende verzet hanteerde op haar beurt een halfslachtige houding ten aanzien van de
volksbeweging.

Pas

wanneer

voor

de

volksorganisaties

in

kader

van

de

vredesonderhandelingen concrete participatiekanalen worden gecreëerd, verleende de
guerrilla hen ook onbedwongen een platform binnen het Europese solidariteitsnetwerk. Als de
Guatemalteekse guerrilla op één wijze het transnationale solidariteitsnetwerk inhoudelijk wist
te oriënteren, was dat in de verwezenlijking van de blijvende inrichting van het netwerk op de
gewapende strijd.
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VII. BIJLAGES
INTERVIEW MET GUIDO DE SCHRIJVER, 3 AUGUSTUS 2015 – BRUSSEL
Hoe geraakte u voor het eerst betrokken met Guatemala en met welke organisaties had
u daar contact?
Ik ben in 1964 voor het eerst vertrokken en in 1979 teruggekeerd, na vijftien jaar dus. We
vulden bij de Congregatie van Scheut leegstaande parochies op. De Kerk in Guatemala was
immers een clerus-arme kerk. We kwamen vooral terecht in de kuststreek aan de Stille
Oceaan, in het departement Escuintla. Bijna alles was grootgrondbezit, toen vooral
suikerrietplantages. Daartussen lagen die kleine dorpjes zo. Met een aantal Scheutisten en
zusters van De Jacht Heverlee wilden we een ommekeer bewerkstellingen in het pastoraal
werk, geïnspireerd op de bevrijdingstheologie. Niet iedereen was daar voor te vinden, zeker
de oudere Scheutisten zagen het niet zitten om op hun oudere dag nog een nieuw pastoraal te
beleven. We verlieten daarbij nooit het parochiewerk. Dat was namelijk de enige manier om
dichtbij de mensen te geraken. Het werk gebeurden binnenin de parochie, door
basisgemeenschappen te vormen.
Contacten met Guatemalteekse politieke of politiek-militaire organisaties kwamen eerder van
de Guatemalteken zelf dan van ons. Wij hadden daar niets mee te maken. Principieel. Dat was
geen pastoraal noch sociaal werk. Als vreemdeling had ik bovendien een contract moeten
ondertekenen waarin de staat me verbood politiek werk te verrichten. Ik ben wel persoonlijk
benaderd door FASGUA, een vakbondsorganisatie die gelinkt was aan de FAR. De band
tussen beiden was me destijds onbekend. Veel actiever was ik in het Comité pro Justicia y
Paz de Guatemala, dat ik mee heb helpen oprichten. Ook daar bleken achteraf verschillende
leden van de EGP bij te zijn. Eind 1978 werden enkele vertrouwelijke leden bij elkaar
geroepen op een spoedvergadering in de hoofdstad. Één van onze leden was bij een aanslag
op een politiecommissaris haar paspoort stomweg op straat verloren. We werden
gewaarschuwd dat men mogelijk bij het comité zou uitkomen. We moesten eenzelfde verhaal
te vertellen hebben. In mijn geval was dat trouwens echt waar. Ik wist niet dat zij bij de EGP
was aangesloten en bovendien aanslagen pleegde.
We zaten met vier in onze parochie: Walter Voordeckers, Jan Vandeveire, ik, en later ook
Ward Capiau. We kregen contacten met advocaten en dokters van de universiteit van San
Carlos. We hadden intussen in Santa Lucía Cotzumalguapa en Escuintla een spaar- en
kredietcoöperatief gesticht, alsook een volksadvocatenbureau in samenwerking met enkele
studenten. In de weekends kwamen zij boeren helpen zich te verdedigen tegen de landroof
van het grootgrondbezit. Met de zuster van Heverlee hadden we in Escuintla ook een
volksdispensarium opgericht waar tijdens de weekends ook geneeskundestudenten kwamen
helpen. Enkele van die professoren en studenten zaten bij de FAR, maar vooral bij de EGP.
Dat was onze zaak niet. Wij hielden ons strikt aan het sociale werk.
Indirect contact met de guerrillabeweging was onmogelijk te vermijden, alles en iedereen was
zo met elkaar verweven. Op een dag werden we gewaarschuwd door een dokter, die blijkbaar
verbonden was aan de FAR, waarmee we samenwerkten. Hij vertelde ons dat de boeren die
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met ons samenwerkten een zeker risico liepen. Dat soort informatie kwam allemaal van
mensen die in de guerrilla zaten. Op dat moment wisten we daar niets van. Pas veel later
kwam uit wie allemaal bij de guerrilla zat.
Vanuit uw parochiaal werk had u dus eerder de neiging u zo ver mogelijk te houden van
enige allianties met de guerrillabeweging?
Ik wel, maar anderen rondom mij niet. Jan Vandeveire is bijvoorbeeld overgestapt naar de
gewapende strijd en vluchtte achteraf naar Mexico als lid van het Comité pro Justicia y Paz.
Hij bouwde van daaruit het Europees en internationaal netwerk van het comité uit. Ook Serge
Berten en Ward Capiau waren verbonden aan de guerrilla. Walter Voordeckers niet, die werd
vermoord omwille van zijn activisme in het CUC vanuit de parochie van Santa Lucía. Toen
daar een staking uitbrak die de ganse plantage platlegde, werd Walter vermoord.
De eerste jaren na mijn terugkeer naar België ging ik elk jaar naar Mexico om te vergaderen
met het Comité pro Justicia y Paz. Tijdens deze conferenties werd de toekomstige koers van
het comité besproken. Aanvankelijk verspreidden we slechts een vertaling van hun
Spaanstalige bulletin dat werd gedrukt in Mexico. Pas jaren later brachten we met de
Steungroep ons eigen tijdschrift uit.
Was de keuze om u niet te verbinden noodzakelijk of een persoonlijke overtuiging?
Die keuze heb ik gemaakt uit een persoonlijke overtuiging en heb ik ook volgehouden tot aan
mijn terugkeer. Eens in België vestigde ik mij in Brussel waar we een comité oprichtten met
voornamelijk Franstaligen. Mijn aanwezigheid daarin was weinig relevant. Er waren ook
enkele Guatemalteken bij, maar dat waren zeker niet allemaal politieke vluchtelingen. De
meesten waren al lange tijd in België, bijvoorbeeld dokters die stage kwamen lopen. Zij
waren natuurlijk wel voorstander van de gewapende strijd. Ze speelden echter geen rol in de
solidariteit, het waren er slechts tien. Guatemalteekse vluchtelingen trokken eerder naar
Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Voor Chile was dat helemaal anders daar België
zich had geëngageerd om Chileense vluchtelingen op te nemen. Tussen de verschillende
Chileense organisaties bestond een gevecht om toch maar hun mensen naar Europa te krijgen.
Verliet u Guatemala uit vrees voor uw eigen welzijn?
Ik was tamelijk naïef. Ik dacht, en velen met mij, dat enkel het gegeven dat ik priester was in
een katholiek land én bovendien buitenlander was, ik onschendbaar was. Dat geloofde ik écht,
tot men de eersten onder ons begon te vermoorden natuurlijk. Ik ben wel eens bedreigd
geweest via de telefoon, vlak voor de verkiezingen. Ik maakte in mijn parochie reclame voor
de Democracia Cristiana, een centrumlinkse partij. Dat was een lokaal politicus van een
andere partij ter oren gekomen, maar daar heb ik verder weinig aandacht aan besteed.
Mijn terugkeer naar België viel eigenlijk samen met een crisis op allerlei vlakken. Een crisis
van een maatschappij die aan de vooravond stond van een bloedige revolutie, een crisis ten
aanzien van de Congregatie omdat we zo ver waren afgedwaald van de traditionele pastoriaal
met basisgemeenschappen en marxistische studie. Ik kon me niet meer vinden in mezelf. Ik
geraakte totaal geblokkeerd. De bevrijdingstheologie en basisgemeenschappen waren
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levensgevaarlijke bezigheden geworden. Ofwel moest je clandestien voortwerken, ofwel
moest je vluchten naar Mexico. Het probleem was dat ik niet meer in de klassieke pastoraal
van biechten en dopen geloofde. Wij werden opgeleid met een heel nauwe visie: het volk
bekeren tot Christus, het evangelie en de ware leer. Ik ben in 1964 vertrokken. Het Tweede
Vaticaance Concilie was nog maar nauwelijks afgesloten en amper doorgedrongen tot
Vlaanderen. Voor velen onder ons was toekomen in Guatemala een schok. Het was niet zo
zeer de cultuurschok, maar meer de maatschappijkritische bewustwording vanuit een
marxistische leer die mij volledig onderuit haalde.
En toch ben ik pas uitgetreden op mijn vierenzestigste. Maar toen ik net terug in België was,
wist ik niet meer van welk hout pijlen te maken. Ik vestigde mij in Brussel waar ik in contact
kwam met Latijns-Amerikaanse vluchtelingen. Ik wist niet wat aanvangen met Scheut en zij
evenmin met mij. Vanuit her Aartsbisdom Mechelen-Brussel zochten ze een proost voor de
Latijns-Amerikanen. Dat was zowat mijn redding, omdat het toch op zeker vlak een
voortzetting was van wat ik in Guatemala had achtergelaten. We vormden een kleine groep:
Cristianos Latinoamericanos en el Exilio, vooral met Argentijnen en Chilenen. Zeer delicaat,
en ik was nog steeds naïef. Iedereen vocht om centen en politieke aanhang bij partijen en
vakbonden. Er heerste enorme spanningen. Ik stond wel mee te protesteren aan de ambassade
van Chile, maar een kant kiezen deed ik niet. Als je pastoraal werk verricht, moet je proberen
open te staan voor iedereen. Die mentaliteit heb ik ook proberen aan te houden in mijn
solidariteitswerk in Guatemala.
Hoe zat het met de aanwezigheid van Guatemalteken op Europees vlak?
De EGP stond wel sterk in bepaalde comités in Europa. Naast Vlamingen waren er ook in
Nederland Scheutisten die in Escuintla hadden gewerkt. Wij organiseerden voor hen het
Europese netwerk. Er waren een tijd lang maandelijks geheime vergaderingen tussen
Vlamingen en Nederlanders in het station in Breda. Dat waren allemaal sympathisanten van
de EGP. Uiteraard, alle Scheutisten of ex-Scheutisten waren EGP. Ik vond dat sneu en niet
helemaal correct. Zelfs het Comité pro Justicia y Paz was EGP. Uiteindelijk gaat het niet over
een partij of een fractie, maar om het volk.
De EGP had als devies dat als ze de oorlog wilden winnen, ze de brede basisbeweging moest
betrekken en ondersteunen. Ze probeerden het volk in alle openlijkheid naar hen toe te
trekken, met alle gevolgen vandien. ORPA was volledig clandestien, zowel binnen als buiten
Guatemala. Op een zeker ogenblik werden we in het comité benaderd door iemand van
ORPA, een jonge Nederlander die regelmatig naar Brussel kwam, waar we elkaar dan discreet
zouden kunnen ontmoeten. Hij kende niets van de Belgische politieke en bisschoppelijke
context. Later bleek hij uit een comité kwam dat louter en alleen solidair was met ORPA.
Hoe waren die spanningen voelbaar?
Een zeer concreet voorbeeld: op een van de jaarlijkse solidariteitsbijeenkomsten had iemand
tijdens de pauze folders gelegd van ORPA, om het gewicht van de EGP tegen te gaan. De
boodschap van eenheid die vervat zat in het URNG was nog niet echt doorgedrongen in
Europa. Belisario Aldana, schuilnaam voor Jorge Rosal, had van het URNG de taak gekregen
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om als vertegenwoordiger op te treden ten aanzien van de solidariteitscomités, maar vooral
ten aanzien van het Europees Parlement en de V.N. Hij heeft dat tot op het einde goed gedaan,
vanuit Berchem. Hij had goede vrienden bij Europarlementsleden, ook met
christendemocraten. Hij was altijd aanwezig op Europese bijeenkomsten, maar voor ons was
het ook noodzakelijk dat andere delegaties uitgenodigd werden, mensenrechtenorganisaties
bijvoorbeeld, om een zeker evenwicht te behouden. Andere comités haakten af omdat ze de
gewapende strijd niet steunden. Ze vonden dat binnen het Europees solidariteitsnetwerk te
veel nadruk lag op de gewapende strijd. Dat zorgde zeker voor spanningen. Ze wilden wel
volksorganisaties steunen die aanleunden bij de gewapende strijd, maar dat vonden ze iets
geheel anders.
Op een gegeven moment deed zich ook een splitsing voor binnen de EGP. Één strekking
wilde al het geld aan wapens besteden. Een andere strekking wilde ook financieel investeren
in de basis, in mensen die in nood verkeerden. Zo haakte bijvoorbeeld één van de zusters van
het Colegio Belga in de hoofdstad af omdat ze niet akkoord was met de nadruk op de
gewapende strijd. Door haar conflict met de EGP werd zij terug naar Nederland geroepen
waar ze geen kansen geboden werd binnen de solidariteitsbeweging. Opeens stond ze in
België en wij wisten niet eens dat ze was teruggekeerd uit Guatemala. Het was dus zeker niet
altijd koek en ei. Het kon zelfs allemaal heel moeilijk worden. Belisario had wel een mandaat
met enige vrijheid van het URNG maar moest zich toch wel aan strikte kaders houden. Alles
was zeer verticaal georganiseerd. Hij moest zeker heel wat creativiteit aan de dag leggen om
toch maar het verzet van Guatemala hier in Europa ingang te doen krijgen als een legitieme
zelfverdedigende kracht.
Was het een moeilijke opgave de gewapende strijd in Guatemala te verdedigen?
Vanuit de Steungroep voor Rechtvaardigheid en Vrede was ik daar niet echt voor te vinden.
Wij steunden mensenrechtenorganisaties, ook al wisten we dat ze aanleunden bij het
gewapend verzet. Het CUC steunden we ook, ondanks hun verbinding met de EGP. Niet lang
nadat ik terugkeerde naar België hebben we ook een delegatie ontvangen van Noticias de
Guatemala. Daar zaten uiteraard ook mensen bij van het gewapend verzet. Alles moet echter
in perspectief gezet worden. Één uitspraak van Belisario zal me altijd bij blijven. Als ze voor
de financiering van hun wapens afhankelijk zouden zijn: “Peanuts hé!” Waar wij ons soms
groot voelden, zette hij ons met de voetjes op de grond. Hij had gelijk. Waar zouden wij als
comité het geld vandaan halen? Wat konden we doen buiten informeren? Als we vanuit de
Steungroep onze stem wilden laten gelden, moesten we niet met het gewapend verzet
afkomen. Vlaanderen was nog altijd sterk katholiek, de ganse Noord-Zuidbeweging, behalve
11.11.11., was katholiek: Broederlijk Delen, ACV, Vredeseilanden, etc. Steun voor de
bevolking en de mensenrechten en het aanklagen van de militaire dictatuur: dat kon wel. Vlak
voor ik terugkeerde uit Guatemala werd ik in mijn parochie benaderd door een Oostenrijks
koppel die lid waren van een netwerk dat geweldloos verzet promootte. Maar als je in
Guatemala in het verzet zat, moest je je wel bewapenen. Geweldloos was je dood, je moest je
kunnen verdedigen.
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Aanvankelijk was de steun voor het gewapende verzet veel explicieter in het Europees
solidariteitsnetwerk. Pas wanneer duidelijk werd dat de gewapende revolutie gefaald
was, kwam er aandacht voor mensenrechten.
Het was ons te doen om het ontmaskeren van de christendemocratie. De
christendemocratische partij in Guatemala werd door de rijken dan wel als communistische
partij bestempeld, in Europa kregen de regimes van Cerezo en Duarte volop
christendemocratische steun. Wij wilden de juiste oorlog duiden. Voor de CVP, voornamelijk
Tindemans, was dat een oorlog tussen Washington en Moskou. Alles wat verzet was, kwam
vanuit de Sovjet-Unie. Sommige basisgemeenschappen waren wel degelijk marxistisch
geschoold. We hebben dat zelf gedaan, op eigen houtje, via zelfstudie. Voor ons was het een
strijd van de 500 jaar lang uitgebuite Maya’s tegenover de grootgrondbezitters. Onze strijd
was het ontmaskeren van de doctrine van de CVP hier in Vlaanderen. In die zin hadden we
zeker raakvlakken met de vredesbeweging.
Bewegingen zoals GAM vielen daarentegen beter in de smaak in Vlaanderen?
GAM was lange tijd een belangrijke solidariteitspartner. Ze volgden het dossier van Serge
Berten op en brachten het tot aan het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens.
Ze hebben ons vorig jaar nog gevraagd of de familie van Serge, indien het Hof de staat
veroordeeld tot een schadeloosstelling aan de familie, twintig percent van dat bedrag zou
willen afstaan aan GAM. De moeder van Serge tekende met plezier. Ze waren voor ons altijd
een natuurlijke solidariteitspartner. De moorden op Berten, Capiau en Voordeckers hebben
steeds een belangrijke rol gespeeld in ons comité. Ze zijn de reden dat we vandaag de dag nog
bestaan. André Vanderjeugt, Raf en ikzelf hebben allen lange tijd in Guatemala gewerkt, maar
de families en nabestaanden speelden op een heel ander niveau. Dat was veel persoonlijker.
Het bleek zeer moeilijk de Belgische vakbonden te mobiliseren rond Guatemala.
Guatemala had overwegend een boerenbevolking waar de industrie een marginaal gegeven
was. Naast het CUC waren er vooral veel boerenliga’s. Ik had wel contact in Guatemala met
Miguel Albizures, vandaag een journalist, maar destijds één van de boegbeelden van de
vakbond en één van de weinigen die ontsnapt was aan de uitmoording van gans de
vakbondskoepel. Echter, eens terug in Vlaanderen hadden wij geen enkele ervaring met
vakbonden, noch hier, noch ginder. Uitgezonderd enkele losse contacten met FASGUA
natuurlijk. De vakbonden waren weinig relevant in Guatemala, en konden dat ook niet zijn. In
Chile waren de vakbonden sterk door Allende, dat was hier niet het geval. Ook binnen het
raamwerk van het Frente Democratico contra la Represión (FDCR) kregen de vakbonden
geen kans. Ik was aanwezig op de oprichtingsvergadering, als toehoorder. Het Frente was
echter als zodanig weinig levenslicht beschoren. Ze waren zelf ook overweldigd door de gang
van zaken.
Hoe verliep het contact met de solidariteitsbeweging en volksorganisaties?
Veel van de volksorganisaties waren vluchtelingen die vanuit Mexico werkten. Vanuit
Guatemala bereikte weinig zaken de internationale solidariteit. Er waren bijvoorbeeld wel
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enkele leden van het Comité pro Justicia y Paz die in Guatemala waren gebleven. Zij leverden
regelmatig informatie aan de grens met Mexico die van daaruit werd verspreid naar de ganse
wereld. Informatie bekomen en contacten vinden was niet zo moeilijk. De verschillende
fracties die het Guatemalteekse verzet opdeelden waren daarentegen wel problematisch.
Bepaalde comités hadden andere sympathieën door de persoonlijke contacten die ze
onderhielden. De EGP stond zo sterk in Nederland en Vlaanderen door de ervaringen die
Scheutisten hadden binnen de parochies. Andere comités hadden echter andere voorkeuren.
Was het voor de solidariteitsbeweging geen goede zaak geweest als de Guatemalteekse
oppositie een eenheidsfront had kunnen vormen?
Ja, maar goed, wat deden wij? Informatie doorgeven. Ik heb enkele artikels geschreven in
Kerk en Leven maar hield me sterk op de vlakte om toch maar niet de schijn te wekken dat ik
partij koos voor een of andere fractie. Ik probeerde zo inclusief mogelijk te zijn. Het URNG
was echter wél officieel gevestigd als eenheidspartij, zowel ginder als hier. Belisario zal
sowieso wel ORPA hebben bevoordeeld op een of andere manier. Dat konden wij niet nagaan,
want alles gebeurde clandestien. Zijn huis in Berchem was een soort ambassade. Ik heb daar
verschillende hooggeplaatste commandanten van de EGP en FAR zien vergaderen.
Was België een brandhaard voor solidariteit met Guatemala?
Er vond een belangrijke verschuiving plaats wat betreft de Europese Coördinatie. Ik ben daar
lange tijd lid van geweest. Ten opzichte van de comités leverden we hen informatie aan en
speelden we ook een animatierol. De solidariteit moest in stand gehouden worden. Dat was
aanvankelijk enkel een Vlaamse en Nederlandse aangelegenheid. We hebben een tijd lang
vergaderd in Bonn, praktisch voor zowel het Vlaamse, Nederlandse als Duitse comité. Toen
dat begon te slabakken stelde Belisario zelf voor om de vergaderingen bij hem thuis in
Berchem te houden. We vonden het zelf ook niet meer relevant om verder te gaan. Belisario
had natuurlijk informatie van eerste hand, kon ons richtlijnen geven en hij heeft dat met veel
plezier gedaan. Van onzentwege was de hulp aan het gewapend verzet beperkt. Ik denk dat hij
ons meer hielp dan wij hen. Hij hielp ons onze solidariteit in stand te houden en onze structuur
te behouden. Juan Ramon Ruiz, een Guatemalteek, heeft ook een tijd lang een belangrijke rol
gespeeld in de Coördinatie. In Guatemala was een Oostenrijks college die hun beste studenten
gratis lieten studeren in Wenen. Hij is daar toen gebleven, hij maakte ook deel uit van het
gewapend verzet. Hij keerde uiteindelijk terug naar Guatemala. Het comité van Wenen stond
erg sterk, net als dat van Londen en Parijs waar ook enkele Guatemalteken bij waren.

Hoe sterk speelde het gevoel dat jullie geïnstrumentaliseerd werden door de
Guatemalteekse volks- of guerrillabeweging?
Ik kan me voorstellen dat een aantal mensen clandestien functioneerden binnen de
Guatemala-comités. Bijvoorbeeld zij van ORPA en Mario Coolen voor de EGP. Er waren
ongetwijfeld bepaalde zaken die ze aan de meeste leden niet zegden. Dat moet echter wel
beperkt zijn gebleven tot enkele mensen. Anders had ik dat zeker aangevoeld als een serieuse
tegenslag.
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U organiseerde een tijd lang ook inleefverblijven in Guatemala?
In totaal vonden er zes plaats tussen 1990 en 2003. De voorbereidingen waren zeer intensief:
drie ganse weekends vorming over de Maya-bevolkingen, geschiedenis, verzet, etc. Het was
ook een erg veeleisend programma met het objectief een zeer intense ervaring op te doen.
Deelnemers moesten minimaal Spaans kennen, werden een week in de hoofdstad
ondergebracht in de volkswijken, een week contacten met onderwijs, ziekenzorg,
boerenliga’s, inheemse organisaties en pastoraal werk in het binnenland, gevolgd door twee
slotweken waarin allerlei mensenrechtenorganisaties bezocht werden en ruimte was voor wat
toerisme. Na verloop van tijd kregen we geen mensen meer bij elkaar. Jongeren begonnen er
op hun eentje met de rugzak op uit te trekken. We bereikten wel een aantal mensen die
uiteindelijk zijn blijven verderwerken rond Guatemala. Voor 1990 was de situatie in
Guatemala te gevaarlijk om inleefverblijven te organiseren. We wilden dat niet riskeren.. Het
was aftasten wat mogelijk was.
Deze rondreizen werden georganiseerd in samenwerking met het Comité Pro Justicia y Paz,
waarmee we dus een innige band onderhielden. Eens het conflict wat kalmeerden, konden
velen van de kern van het comité in Mexico terugkeren, wat hun werking in Guatemala
uiteraard vereenvoudigde. María Amparo García, lid van het comité en echtgenote van mijn
collega-Scheutist Jan Vandeveire, trad daarbij op als tussenpersoon. De programmatie van
deze inleefverblijven werd door de mensen van het comité samen met ons op poten gezet. Zij
namen in Guatemala voor ons contact op met de parochies en volksorganisaties en
organiseerden de logistieke aspecten. Alles was door hen ingeblikt eens we ter plaatse
toekwamen. Dat was voor hen een bijdrage om in België de solidariteitsbeweging aan te
wakkeren en te animeren.
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INTERVIEW MET RAF ALLAERT, 13 AUGUSTUS 2015 – HEVERLEE.
Hoe kwam u voor het eerst in contact met Guatemala?
Het verhaal begint eigenlijk al voor ik intrad bij de congregatie van Scheut. Jan Vandeveire,
een jeugd- en familievriend, was als Scheutist actief in Guatemala en we correspondeerden
vaak. Aanvankelijk wilde ik als Scheutist naar Japan, maar hij overtuigde me uiteindelijk naar
Guatemala te trekken. Ik kende dat land niet, behalve uit de brieven van Jan. Hij vertelde me
dat er vanalles bewoog in Guatemala. Ik had daarenboven theologie en filosofie gestudeerd
bij de Gregorianen in Rome. Voor het eindwerk dompelde ik mij destijds onder in het concept
van de bevrijdingstheologie. In Latijns-Amerika waaide begin jaren zeventig een nieuwe
wind, zeker na de bisschoppenconferentie in Medellín. De bevrijdingstheologie en de situatie
in Guatemala kwamen stilaan vlot in elkaar te passen. Jan werkte in Guatemala intussen ook
vanuit de bevrijdingstheologie. Vanuit de Medellín-documenten werd enerzijds een nieuwe
catechismus geschreven, die uiteindelijk in Guatemala op de zwarte lijst terecht kwam, en
anderzijds, hielp deze theologie eveneens bij de conceptualisering van de comunidades de
base, de basisgroepen.
Eenmaal in 1972 aangekomen in Guatemala was ik onmiddellijk betrokken bij deze basisgroepen.
Ze waren reeds sterk gepolitiseerd, in de goede zin van het woord. Ik kwam terecht aan de
Zuidkust van Guatemala waar de suikerrietkap dominant was. Het was één groot
uitbuitingsconcept. Suikerriet werd gekapt in de brandende zon en de oogstmethode bestond erin
de velden ’s avonds af te branden. ’s Morgens moesten de arbeiders al beginnen kappen omdat de
kwaliteit van de suiker begint te dalen na de afbranding. We maakten vaak de vergelijking met de
farao’s, hun opzichters, en de slaven, het Israëlische volk. Op deze plantages kwamen in de
basisgroepen de arbeiders uit het noorden, de indigene Quiché en Kaqchikel die amper Spaans
spraken, samen met de lokale mestizo’s en ladino’s. De arbeiders werkten op immens grote
suikerrietplantage, maar bezaten zelf geen vierkante meter grond.

Vanuit de ‘caracole-methodiek’, vertrokken we uit de lokale situatie van de mensen: ze
werkten op immens grote suikerrietplantages, maar bezaten zelf geen vierkante meter grond.
Vandaaruit verbreedden we de lokale situatie opdat ze aansluiting vond bij de grotere sociale
en politieke vraagstukken van deze onrechtvaardigheid. Hoe komt het dat er zo veel
grootgrondbezit is? Zo raak je al snel aan de historiek van de overheersing, de rol van de Kerk
hierin, enzovoort. Zo kwamen we tot een politiek inzicht, theologisch geduid en bijbels
gegrond, wat de arbeiders deed inzien dat er iets moet veranderen aan de ongelijkheid om een
maatschappelijk evenwicht en een menswaardig bestaan te bekomen. In Guatemala waren de
bisschop en de militaire dictatuur twee handen op één buik, zogezegd om de Kerk te
beschermen. Was dat wel het christendom? Was Jezus dan een hiërarch die de Romeinen
opvrijde? Dergelijke inzichten wilden we creëren. Dát is de bevrijdingstheologie.
Welke organisaties gaven institutionele vorm aan deze bevrijdingsconcepten?
Er waren steeds meer rechtstreekse contacten tussen de landloze boeren die op de suikerrieten katoenplantages werkten en de indigene boeren die in het noorden wel een lapje grond
bezaten maar er niet van konden overleven en zo tot seizoensarbeid verplicht werden. Vanuit
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deze voortschrijdende toenadering tussen deze twee bevolkingsgroepen in de basisgroepen
ontstond het Comité de Unidad Campesina (CUC) dat de eerste syndicale boerenbeweging in
Guatemala werd. Hun kracht lag net besloten in het leggen van de verbinding tussen het
noorden en het zuiden en het komen tot een gezamenlijke politieke visie. Deze groepen
werden immers al eeuwen tegen elkaar uitgespeeld, ook financieel.
Het was voornamelijk in het CUC dat u betrokken was?
Tijdens mijn eerste verblijf in Guatemala van 1972 tot 1976 was het CUC nog niet gesticht.
Toen ik in 1974 terugkeerde naar België voor een familiebezoek moest ik van de congregatie
blijven. Ik had een mogelijke carrière binnen Scheut, maar dat zag ik helemaal niet zitten. Ik
keerde binnen de kortste keren terug naar Guatemala. In 1976 moest ik dan toch terugkeren,
via de Verenigde Staten, waar ik een cursus moest volgen over spiritualiteit. Ik verliet
Guatemala in een pre-revolutionair stadium en opeens moest ik geestelijke begeleiding en
spiritualiteit bestuderen in de hippe pinksterbeweging. Dat was mijn wereld niet. Na drie
maand mocht ik naar België terugkeren en werd ik verantwoordelijk voor de begeleiding van
theologiestudenten in Leuven. Allen hadden ze stage gelopen in diverse landen om
uiteindelijk teruggeroepen te worden om aan de faculteit het diploma te behalen. De meesten
waren echter helemaal niet bereid om nog langer in België te blijven. Zo kwam ik in contact
met Serge Berten, die evenmin zijn studies wilde afmaken. Omdat het af en toe nogal een
leuke bedoeling kon worden, werd ik uiteindelijk terug naar Guatemala gezonden alvorens ik
definitief mijn roeping verloren was.
Toen ik eind 1979 terugkeerde naar Guatemala kwam ik in een ander land terecht, zonder dat
ik daar eigenlijk voldoende inzicht in had. Er heerste ongeziene euforie in de basisgroepen,
intussen reeds systematisch geïnfiltreerd door orejas of verklikkers. In 1980 werd ik naar de
Puerto San José geroepen waar Serge al volop meewerkte aan het CUC. Hij had mij daar in
België nooit iets van gezegd, mocht dat ook niet: er was zwijgplicht tussen de leden om
repressie te voorkomen. Dat was eigenlijk de eerste maal dat ik met het comité in contact
kwam. Dat was een catharsismoment waarin ik meteen overtuigd geraakte van het CUC dat
gelieerd was aan de EGP-guerrillafractie. Plots werd duidelijk welk pad ik moest bewandelen
vanuit mijn theologie. De militaire kern lag in de Ixcán-streek, maar de cellen in de grotere
steden werkten in volledige clandestiniteit met casas secretas van waaruit verbinding werd
gelegd met allerlei basisbewegingen zoals het CUC en het Comité Pro Justicia y Paz. De
sympathie van deze bewegingen ging uit naar het EGP en omgekeerd waren deze organisaties
voor het EGP de brede sociale basis van waaruit gerekruteerd werd.
Serge zat in de coördinatie van het CUC voor de Zuidkust, maar zat ook al met de verbinding
naar boven toe. Serge was alzado. Dat word je wanneer je naar de militaire vleugel overstapt,
letterlijk de bergen intrekt. Serge volgde de opdrachten van bovenaf en behoorde tot de cel,
waarbij schuilnamen gebruikt werden en nooit gezegd werd waarmee men precies bezig was.
Concreet moest Serge de verbinding leggen tussen de gewapende strijd en de volksbeweging,
dat wist ik niet. Ik kreeg slechts de opdracht om, vanuit de filosofie van het CUC, een nieuwe
catechismus te schrijven en dus eigenlijk om de bevrijdingstheologie die nauw aanleunde bij
de revolutionaire concepten van het marxisme, naar de catechisten toe te verspreiden.
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Bevond u zich ook in de schemerzone tussen de gewapende strijd en de volksbeweging?
Wat waren uw taken?
Neen, ik niet. Mijn opdracht bij het CUC bestond er net in om, zo open mogelijk, optimaal te
profiteren van mijn positie als pastoor om zo de catechisten te ‘ideologiseren’ door de
bevrijdingstheologie in de praktijk te brengen in mijn preken, in mijn omgang met de
catechisten, etc. Op een zeer onverwachte manier ben ik inderdaad op de vlucht moeten slaan.
Voor ik in ’79 terugkeerde naar Guatemala liet Serge mij per brief weten dat de plaatselijke
afdeling dringend nood had aan een stencilmachine. Voor wat wist ik niet, dat mocht hij ook
niet zeggen. Ik ben onwetend in Guatemala toegekomen, nog steeds met het bevrijdingsgevoel
terwijl intussen gans de oorlogsmachine op gang was gekomen. Alles was geïnfiltreerd, de
dictatuur was volop bezig het ganse guerrilla-netwerk te detecteren om het eerste zware
offensief te lanceren. Met geld van de wereldwinkel van Evergem kocht ik in Guatemala de
gevraagde stencilmachine. In al mijn naïviteit registreerde ik de machine, met uniek
serienummer, op mijn naam, met alle gegevens van mijn parochie en de Congregatie van
Scheut. De stencilmachine kwam in het parochiehuis van de Puerto San José terecht. De
politiekazerne was slechts tien meter verder, vanuit het kerktorentje kon je zien wanneer
verdachten werden gefolterd. In een achterkamer van de parochie werden pamfletten voor het
CUC gedrukt. Vrouwen van het comité smokkelden zo duizenden pamfletten naar buiten in
hun fruitmanden. Het was dus Serge die me introduceerde in het comité. De brand in de
Spaanse ambassade in 1980 was een duidelijk teken dat alles serieus werd. Dat was een
keerpunt, een moment waarop we beseften dat we alle veiligheidsmaatregelen in acht moesten
nemen. De oorlog was begonnen.
Hoe liet het begin van de oorlog zich merken?
Er waren pamfletten verspreid die opriepen tot deelname aan de traditionele manifestaties van
1 mei, onder andere door een Filipijnse Scheutist. Dat was niet onopgemerkt voorbijgegaan
en hij werd opgepakt, gefolterd, vermoord. De 12de mei werd ook Walter Voordeckers
doodgeschoten in Santa Lucia Cotzumalguapa. In amper twee weken tijd waren dus twee
pastoors in het bisdom Escuintla verdwenen. Bisschop Ríos Montt, broer van de latere
dictator, riep daarop zijn bisdom bij elkaar en vroeg wie er bereid was nog langer te blijven.
Doordat veel oude Scheutisten zich terugtrokken, ze vonden ons communisten, kwamen veel
parochies vrij en werd het bisdom herverdeeld. Zo kwamen Serge en ik terecht in de twee
kleine parochies van Tiquisate en Nueva Concepción, vlak bij elkaar. Het was ook het CUC
niet ontgaan dat het mechanisme van de contra-insurgencia was beginnen draaien. Serge
kreeg de opdracht de stencilmachine uit San José weg te halen en te verplaatsen naar een casa
secreta van het comité.
Dat huis werd echter kort daarna overvallen door het leger en de stencilmachine werd in
beslag genomen. Twee dagen daarna kreeg ik bericht van Serge, intussen ondergedoken in de
bergen. We zagen elkaar in de hoofdstad. Ik moest van hem ofwel mee onderduiken, ofwel
het land uit. Blijven was te riskant. Men was naar ons op zoek. In mijn afwezigheid was het
parochiehuis in Nueva Concepción intussen eveneens overvallen door het leger. Paul
Schildermans, een jonge Scheutist, werd opgepakt en enkele dagen ontvoerd en ondervraagd.
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Er werd hem onder andere specifiek gevraagd naar Serge en mij. Door inmenging van de
Belgisch ambassadeur werd hij uiteindelijk vrijgelaten. Ik dook meteen onder in de hoofdzetel
van Scheut in de hoofdstad. Onder begeleiding van de ambassadeur werd ik een week later
naar de luchthaven gebracht en het land uitgezet. Slechts vier dagen daarna werd Serge
opgepakt in Guatemala en keerde nooit nog terug. Dit gebeurde allemaal in minder dan één
maand. Mijn wereld in Guatemala stortte in deze korte tijdspanne volledig in.
Maar eens terug in België bleef u zich inzetten voor Guatemala.
In Guatemala wilden ze niet dat ik nog terugkeerde, voor mijn eigen veiligheid. Ik kreeg de
opdracht me verder in te zetten voor hun zaak vanuit België en Europa. Mijn solidariteitswerk
met Guatemala en al mijn contacten ginder stammen rechtstreeks uit mijn verblijf in
Guatemala. Guido De Schrijver was intussen in Vlaanderen reeds met Guatemala bezig. Er
bestond hier reeds een Guatemala-beweging. Ook in België was er iets aan het koken. Binnen
de Midden-Amerika comités zaten groepen voor Nicaragua, El Salvador en Guatemala. Heel
opmerkelijk en veelzeggend: voor Honduras kwam er nooit een comité van de grond. Hoewel
de situatie daar wel gelijkaardig was, waren in dat land echter nooit Belgen geëngageerd
geweest. Alle comités verschrompelden, maar het Guatemala-comité bleef omwille van de
eenvoudige reden dat we ons niet enkel associeerden met de militaire voorhoede. Dat is voor
ons altijd belangrijk geweest. Het Nicaragua-comité identificeerde zich van in het begin met
het Sandinisme. Wie zich exclusief verbindt aan één groep, verliest de sympathie eens deze
groep in diskrediet valt. Wij hebben altijd geopteerd voor een brede solidariteitsbeweging,
bijvoorbeeld ten bate van CUC. We wisten dat zij verbonden waren aan de guerrilla, maar we
stelden duidelijke voorwaarden dat projectmatig ingezamelde financiële steun wel degelijk
gebruikt werd voor het CUC; voor het drukken van publicaties, betaling personeel, etc.
Voor de guerrilla in 1982-83 grote militaire verliezen leed, werd de militaire voorhoede
veel openlijker gesteund door het Guatemala-comité.
Dat klopt. Er heerste in de beginfase grote euforie. Ook hier is de maatschappelijke context in
Vlaanderen belangrijk. De El Salvador-comités stonden bijvoorbeeld heel sterk in het bisdom
Brugge, onder invloed van Monseigneur Romero. In Vlaanderen kantelde de manier van
denken. Tindemans was minister van Buitenlandse Zaken maar kreeg bijzonder veel oppositie
van een breed gedragen Centraal-Amerikaanse euforische beweging. Iedereen die begaan was
met El Salvador, Nicaragua of Guatemala had het gevoel dat de overwinning in gans
Centraal-Amerika in zicht was. Wat het Guatemala-comité betreft, ontbrak het ons eigenlijk
aan voldoende inzicht in de zwakte van de voorhoedebeweging. In Nicaragua en El Salvador
stond de guerrilla veel sterker maar dat hebben we nooit juist ingeschat. De informatie die we
daaromtrent kregen was ook niet juist. Ook de moorddadigheid en infiltratie- en slagkracht
van het regime oversteeg alle verwachtingen. Ganse dorpen werden uitgemoord, gans de
sociale basis van de guerrilla werd geliquideerd. Zonder achterhoede kan de guerrilla niet
overleven.
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U kreeg verkeerde informatie toegespeeld?
Ik heb me nooit bedrogen gevoeld, wel in tegendeel. Na het guerrilla-offensief in 1982 kwam
de moorddadigheid van het regime veel meer op de voorgrond. Wat in Guatemala
noodzakelijk was, was de ondersteuning van de brede volksbeweging, net omdat iedereen die
het hoofd boven de maïs uitstak vermoord werd. Gans het maatschappelijk middenveld was
onthoofd. Er groeiden snel nieuwe bewegingen, waar we ons logischerwijs solidair mee
hebben verklaard. We hebben ons nooit gefocust op de militaire voorhoede om vervolgens bij
hun nederlaag onze solidariteit te staken. In tegenstelling tot andere solidariteitscomités
hadden wij veldwerk verricht in Guatemala. De steunpilaren van het Guatemala-comité waren
allen mensen die in Guatemala gewerkt en geleefd hadden. De leden van de comités van El
Salvador en Nicaragua waren mensen die enkel ideologisch heel sterk betrokken raakten.
Guido De Schrijver, mezelf en anderen waren daarentegen nooit met de guerrilla, maar wel
met de volksbewegingen, het CUC en de basisgroepen in contact gekomen. Daarom
accepteerden we het militair-revolutionaire failliet, maar moest het volk via haar nieuwe
bewegingen verder gesteund worden. Waar de andere comités de nadruk bleven leggen op de
voorhoede, zijn wij overgestapt naar het volk, de basisgroepen en de brede beweging die we
opnieuw moesten proberen te dynamiseren, met steun van hieruit.
Werd er nog geld doorgesluisd naar de guerrilla eens voor jullie duidelijk was dat de
gewapende strijd verloren was?
Je moet hieromtrent steeds het onderscheid maken tussen ons eigen solidariteitsnetwerk en
het Europese netwerk. In Vlaanderen hebben we nooit direct geld doorgesluisd naar de
guerrilla. De sympathisanten van ORPA daarentegen uiteraard wel. We zijn altijd heel eerlijk
geweest over onze projecten. We zijn altijd honderd percent vertrouwd door het NCOS en dat
was wederzijds. Via hen steunden we altijd het CUC, GAM, CPR, CONAVIGUA. Dat geld is
altijd écht naar die bewegingen gegaan. We hebben nooit een project ingediend voor de
voorhoede. Op Europees vlak daarentegen wel. De zuidelijke landen waren veel meer voor de
harde aanpak terwijl de noordelijke landen veel meer de bredere beweging wilden steunen.
Behalve dan de financiële campagne voor radio’s bestemd voor het URNG.
Ja, maar wederom was dat een Europese campagne die desalniettemin in België heel
succesvol was. Op die manier was er wel reële steun, maar dat was eenmalig. Ook de
Midden-Amerika werking en het AIF stonden toen nog sterk. Alles was nog veel meer
uitgesproken revolutionair. Dat is heel vlug afgezwakt. De comités rond Midden-Amerika
vielen uit elkaar en eenmaal we echt vanuit het VGK werkten, is er nooit meer geld
doorgesluisd geweest naar de voorhoede. Altijd via het NCOS, later ook Broederlijk Delen,
richting steun aan bredere volksorganisaties. We hebben ons altijd heel voorzichtig opgesteld.
Het onderscheid tussen volksbeweging en guerrilla was voor de nederlaag nochtans
moeilijk te maken. De revolutionaire oorlog werd gezien als enige uitweg.
Dat klopt. Ook het CUC was daar heel duidelijk in. Ze werkten dan wel met een campesinobasis, maar geloofden dat de voorhoede hen zou beschermen. De koster van onze parochie in
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San José, ook een lid van het CUC, had bijvoorbeeld wapens in huis en had uitdrukkelijk de
opdracht gekregen ons te beschermen indien noodzakelijk. We kwamen dat achteraf te weten
nadat hij was opgepakt en zijn familie uitgemoord werd. We werden wel degelijk beschermd
en gewaarschuwd wanneer we in gevaar verkeerden. Ook door dergelijke feiten was onze
solidariteit vanzelfsprekend. We geloofden dat er verandering zou komen, dat de overwinning
in Nicaragua en de nakende overwinning in El Salvador voor een domino-effect zouden
zorgen. Het regime bleek echter te moorddadig. Onze solidariteit was niet gebaseerd op een
schuldgevoel. Schuld is negatief en verlammend. Onze solidariteit vloeide voort uit de
opdrachten die we vanuit Guatemala en soms ook Nederland kregen.
We vormden één groot netwerk. Zij die zeggen dat wíj altijd solidair zijn geweest met het
Guatemalteekse volk zijn verkeerd. Laat het ons zo zeggen: het volk van Guatemala is altijd
solidair geweest met ons. Toen meer dan ooit moest er verder gewerkt worden. Wat zij ons
schonken aan inzichten, vriendschap en sympathie, dat mochten we niet zo maar naast ons
neerleggen. We moesten het volk blijven steunen of het militair op een fiasco was uitgedraaid
of niet. De basis van de bevrijdingstheologie, voor een menswaardig bestaan vanuit een
christelijk perspectief, dat moest blijven. De persoon van Serge was een concreet
aanknopingspunt voor de solidariteit met Guatemala. Hij was van Menen, waar een aantal
mensen veel sympathie voor hem hadden. Daaruit ontstond het Serge Berten Comité. Eens ik
terug in België was namen zij onmiddellijk contact op met mij. We ageerden meteen vrij
politiek. Tindemans heeft me toen een lijkenpikker genoemd, alsof ik misbruik maakte van de
verdwijning van Serge.
Wanneer besefte u dat de revolutionaire omverwerping van het regime niet zou
plaatsvinden?
Bij de verdwijning van Serge. Dat was een geweldige klap. Ik vertelde verhalen waar
niemand iets van snapte, geraakte niet in gesprek met mijn familie. Eerst die euforie, dan het
besef dat ondanks die brutaliteit en repressie een verandering zal en moest komen en dan
amper twee weken later de mokerslag. Ik vroeg me af wat ik in godsnaam in België moest
aanvangen. Ik was een ontworteld man. Achter een leven binnen Scheut had ik definitief een
punt gezet. De manier waarop Serge was opgepakt, maakte voor mij duidelijk dat het de
slechte kant uit ging. Daar ontstond mijn geloof in het failliet van het bevrijdingsproces.
Serge stond symbool voor de link tussen de voorhoede en het volk. Hij was de cruciale
boodschapper tussen beiden niveau’s. Als iemand met zo’n essentiële opdracht niet
beschermd kon worden, dan zat het mechanisme niet goed genoeg in elkaar.
Dat failliet werd ook duidelijk in de manier waarop ORPA onthoofd werd. ORPA had als
voorhoede een andere filosofie dan het EGP. Ze geloofden niet in de sociale basis. Iedereen
die revolutie wilde voeren, moest naar de wapens grijpen. Zij zaten veel meer dan de EGP in
geheime huizen in de hoofdstad, waar onder andere de internationale contacten plaatsvonden.
Ze hadden ook contacten met ambassades, guerilleros met stropdas dus. Al die huizen zijn op
één dag tijd ontdekt en ontmanteld. De internationale contacten die ORPA had gebeurden via
die geheime huizen. Al jarenlang bleek het Guatemalteekse regime, met hulp van Israëlische
veiligheidsdiensten het water- en elektriciteitsverbruik te controleren van alle huizen. Tegen
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zulke strategieën en liaisons met Israël, de V.S. en Argentinië kan geen enkele beweging op.
Bij de ontmanteling van hun structuur werd het failliet van ORPA al ondertekend, al hebben
ze dat nooit willen erkennen. Daar verloren ze reeds oorlog.
Hoe zou u de relatie met de volksbeweging omschrijven? Kwamen er vanuit Guatemala
veel impulsen of bepaalde het solidariteitscomité zelf de koers?
Ze vonden het chapeau dat we in Belgie met Guatemala bezig waren. Het was geen koloniale
relatie, maar een heel duidelijke vertrouwensrelatie. We kregen erkenning en dat was
wederzijds. Het VGK hield zich vooral bezig met het CUC en GAM, Guido met
CONAVIGUA. In het begin kwamen de impulsen steeds vanuit Guatemala zelf. Zo nam
GAM bijvoorbeeld van in het begin Serge op in haar acties. Dat was geen vraag vanuit
Vlaanderen, maar was spontaan van hen uit gebeurd. Serge was één van de hunnen. Vooral
het Meense comité onderhield de contacten met GAM. Vanuit dat comité trokken vaak leden
naar Guatemala. Wij onderhielden op onze beurt nauwe contacten met het comité in Menen
die de GAM bij ons introduceerde. We vormden een netwerk waarin de impulsen vanuit
Guatemala kwamen, maar niet blindelings. We gehoorzaamden niet blind, maar we geloofden
wel wat vanuit de GAM werd gezegd. Zij bepaalden wie hun leiders en contactpersonen
waren en wij geloofden dat. Zelfs dat was niet altijd het geval. Op een gegeven ogenblik was
er een serieuze confrontatie binnen de leiding van de GAM. Omdat we voelden dat er iets niet
klopten is men vanuit Menen naar Guatemala gegaan. Na dat bezoek hebben we onze
contacten toch enigszins moeten herzien. Maar de filosofie en de impulsen van de solidariteit
kwamen vanuit Guatemala. Noem het een soort kritische solidariteit. Ter vergelijking: de
band met de comités van El Salvador en Nicaragua was zeer goed en ook het Anti-Interventie
Front was een zeer goede zaak, maar hun gebrek aan kritische solidariteit was de reden dat
alles als een pudding in elkaar zakte. Wij hebben ons altijd gedistantieerd van misbruiken.
Het URNG richtte ten langen leste een Europese vertegenwoordiging in. Hoe werd die
relatie ingevuld?
Vanuit ORPA werd één persoon, Belisario, uitgezonden als officieel vertegenwoordiger van
de Guatemalteekse voorhoede. In de beginjaren van het comité was dat Mario Coolen, één
van de stichters van het CUC samen met Serge en tevens lid van de EGP, al wist ik dat
destijds niet. Waar Belisario voor ORPA de contacten onderhield in Europa, was Mario de
Europese stem van de EGP en vooral de basisbewegingen. Elk bouwde en onderhield zijn
eigen contacten. Er was zeker sprake van wantrouwen. Belisario had aanvankelijk nooit
contact met ons gezocht, maar we kwamen wel te weten dat leden van ORPA in ons comité
zaten om de guerrilla-fractie te promoten. Dat was in opdracht van Belisario die wilde weten
wat er allemaal in het comité gebeurde. We waren ons er toen zeer bewust van dat we met de
Europese basisbewegingen rond Guatemala niet in het vaarwater van ORPA terecht wilden
komen. Ook dat wantrouwen zorgde ervoor dat we ons nooit geïdentificeerd hebben met één
van de vier voorhoedebewegingen. Dergelijke oorlogslogica zat er ook in Europa in de jaren
1980 nog sterk in. Leden van ons comité, en ook daarbuiten, functioneerden in het geheim
voor ORPA. Het is pas later dat Belisario naar voren is gekomen als officieel

151

vertegenwoordiger. Pas toen kwam er vertrouwen en bereidden we bij hem thuis de
vergaderingen van de Europese solidariteitscomités voor.
In hoeverre transponeerden dergelijke spanningen tussen de guerrillafracties zich naar
Europa?
Er was grote verdeeldheid tussen de comités. Belisario heeft in Europa bijvoorbeeld enkele
comités mee helpen oprichten, vooral in Spanje. Dat heeft altijd meegespeeld in onze
internationale contacten en bijeenkomsten. Ook in de voorbereiding: wie je uitnodigde vanuit
Guatemala speelde een belangrijke rol. Vooral de comités van Catalonië en Turijn wilden
enkel ORPA-gezanten uitnodigen. Toen hebben we als Europese Coördinatie het been stijf
gehouden. Mario Coolen had bovendien vanuit de EGP de opdracht gekregen om ervoor te
zorgen dat het evenwicht van de verschillende guerrilla-fracties op internationaal vlak
bewaard bleef én dat volksorganisaties uitgenodigd werden. Dat was een teer punt. Vanuit
bepaalde comités dacht men duidelijk dat de volksorganisaties niets zinnigs bij te dragen
hadden. Wij probeerden op onze beurt de brede beweging te betrekken in de internationale
dialoog.
Maar de EGP stond dus wel sterker binnen Vlaanderen. Hoe is deze genegenheid
gegroeid?
Binnen Vlaanderen wel, maar binnen Europa stond ORPA zeer sterk omwille van Belisario.
Onze band met de EGP viel louter toe te schrijven aan de contacten die we hadden gekregen
tijdens onze verblijven in Guatemala. Én omdat we ook geloofden in het project van de EGP.
In Guatemala hadden we van een bepaalde beweging binnen de Jezuïeten les gekregen rond
de bevrijdingstheologie, basisbewegingen en het EGP. Die Jezuïeten waren allemaal lid van
het EGP, maar wij wisten dat destijds niet. Tijdens die vergaderingen werd zeer duidelijk het
kader geschetst waarin de EGP werkte. Vandaar dat we dus wel degelijk op de hoogte waren
hoe alles precies functioneerde. Die natuurlijke ‘identificatie’ met het EGP was voor ons een
duidelijke zaak. We geloofden niet in de strategieën van ORPA waarin gedacht werd dat de
revolutie louter gewapenderhand kon slagen. Een brede basis moest aanwezig zijn om de
revolutie te laten slagen. Dat werd ons bij wijze van spreke ook aangeleerd door die Jezuïeten.
Wij hadden sowieso sympathie voor het EGP en we richtten het comité ook op vanuit hun
filosofie.
Pas achteraf beslisten we met ORPA op Europees niveau dat de solidariteit veel breder moest
gedragen worden. We mochten ons niet langer focussen op deze of gene guerrillabeweging,
zeker toen het URNG werd opgericht. Het solidariteitsnetwerk moest vanuit de
eenheidsfilosofie van het URNG worden opgericht. Maar, bij ons dus met de filosofie van de
EGP in het achterhoofd: de basisbewegingen moesten betrokken worden. We hebben er voor
moeten vechten omdat ook op internationale bijeenkomsten ingang te doen vinden. Je voelde
dat de volksbewegingen eigenlijk niet au serieux genomen werden.
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solidariteitsbeweging?
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Het is het failliet geweest van de Europese beweging. Eenmaal duidelijk werd dat de
revolutionaire overwinning er niet gauw zou komen, dat het een guerra muy prolongada zou
worden, zijn een aantal comités beginnen afhaken. Je voelde dat de dynamiek eruit was en dat
de delegaties die uit Guatemala kwamen niet meer de waarheid vertelden. Ze gaven nog
steeds de indruk dat de overwinning binnen handbereik was, terwijl het duidelijk was dat dit
niet meer zou gebeuren. Voor de comités die met ORPA verbonden waren was het simpel: als
ORPA verdwijnt, verdwijnt alles. Het VGK is dan op België teruggevallen. Niet enkel de
verdwenen dynamiek binnen Europa was het failliet, ook de impulsen vanuit Guatemala
verdwenen.
Het was bovendien niet enkel een kwestie van politieke voorkeur. Op de Europese
bijeenkomsten moest in het begin gekozen worden tussen ofwel de guerrilla of de
volksbeweging, omdat het voor deze laatste politieke zelfmoord was zo openlijk met de
guerrilla in contact te treden. De GAM was bijvoorbeeld gegroeid uit de stedelijke
middenklasse en ontstond in de schoot van het FAR dat vooral begaan was met syndicale
bewegingen. De GAM groeide rond de eis die vermiste leiders terug te krijgen. Als GAM of
een andere volksbeweging uitgenodigd werd, moesten ze altijd goed geïntroduceerd worden.
Er was zeker wantrouwen wat dat betreft. We probeerden hen altijd duidelijk te maken dat elk
kan spreken vanuit de eigen achtergrond, maar dat het ons om de gemeenschappelijke zaak te
doen was, om het volk van Guatemala. Als het URNG veel vroeger het URNG was geworden,
waren er misschien wel kansen geweest. In theorie was het een eenheidsbeweging, maar in de
praktijk bleef het wantrouwen.
Stel hypothetisch dat de Guatemalteekse volksorganisaties en de guerrilla een
eenheidsfront , zoals in El Salvador en Nicaragua, hadden weten te realiseren. Had dat
de solidariteit vereenvoudigd en versterkt?
Ik denk van wel. Vanuit Guatemala is nooit het signaal gegeven om hier in Europa echt in
vertrouwen met elkaar één grote Guatemalabeweging te vormen. Dat hebben we zelfstandig
gedaan. Vanuit ORPA kwam deze bereidwilligheid pas laat, omdat ze zagen dat het moest. Té
laat eigenlijk. En dan nog is het vertrouwen op Europees vlak nooit echt gegroeid. Gewenst
wel, maar niet gelukt. Dat was het failliet voor de solidariteitsbeweging, zeker op Europees
vlak. Maar ook ik moet heel eerlijk bekennen dat ik met onder andere Mario Coolen, die dus
verbonden was aan de EGP via het CUC, geheime vergaderingen hield hier in België en
Nederland. Wij verspreidden ook enkel publicaties voor de EGP, terwijl het URNG wel al
bestond. Dat wantrouwen was dus wederzijds en dat is niet goed voor een brede beweging.
Binnen het comité werd ook wel aangevoeld dat wij via andere kanalen informatie toegestopt
kregen. Dat ontging zeker de leden die via ORPA berichten binnenkregen niet.
Een zeer concreet voorbeeld van hoe het wantrouwen speelde. Er werden in België artisanale
producten verkocht vanuit Guatemala. Verschillende Guatamalteken hadden contacten met
verschillende leden van de solidariteitsbeweging. Elk zocht zijn eigen afzetmarkt en stonden
dus eigenlijk in directe concurrentie met elkaar. Er is nooit open kaart gespeeld vanuit
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Guatemala. Wij voelden aan dat, als we nog iets wilden betekenen voor Guatemala, we dat
samen zouden moeten doen. Zo werden de Europese vergaderingen vanaf midden jaren ‘80
altijd bij Belisario thuis voorbereid, maar je bleef met de vraag zitten of hij ons wel alles
vertelde en of wij wel alles kwijt konden aan hem. Een soort onderhuids wantrouwen. Ze
konden zich bijvoorbeeld tijdens Europese bijeenkomsten op een bepaald moment
terugtrekken, zonder dat Guido of ik gewenst waren of inspraak kregen. Geheimdoenerij.
Je had echter ook bij de volksorganisaties het gevoel dat zij niet altijd de juiste
representatie gaven?
Bij GAM was dat bijvoorbeeld heel duidelijk. We dachten dat er een infiltratie was gebeurd
die de leiding overnam. We hebben toen iemand vanuit Menen naar Guatemala gestuurd. Ik
ben er nooit geheel zeker van geweest of dergelijke en andere spanningen in de brede
basisbewegingen te maken hadden met infiltranten vanuit de voorhoedebewegingen. Ik denk
dat GAM deels door FAR geïnfiltreerd was. GAM werd opgericht door een paar sterke
vrouwen, bijvoorbeeld Nineth Montenegro. Haar nieuwe vriend, die wel behoorde tot de
guerrilla, had zogezegd de GAM overgenomen. We dachten dat hij geld van GAM
doorsluisde naar andere instanties. Het leek alsof ze er blindelings inliep. Wij waren daar
echter verkeerd in. Tot op de dag van vandaag is hij nog steeds de sterke man van GAM. We
krijgen van hem steun inzake het Serge Berten dossier. Dergelijke paranoïa kon zo ver gaan
dat we overweegden de hulp volledig te blokkeren.
U heeft ook de CPR in de Ixcán-streek bezocht?
De vraag daartoe kwam vanuit het EGP, om te voorkomen dat de CPR gebombardeerd
werden. Dat ganse bezoek vond uiteraard in het grootste geheim plaats. Ze vroegen ons of we
in Europa bekendheid konden geven aan de CPR. Zij zouden zorgen dat we er
binnengeraakten en in veiligheid alle dorpen konden bezoeken. Eens terug in België was het
aan ons om te zien hoe we verder aan de slag gingen. Zij zaten toen volledig in het defensief.
Gans de regio waarin de EGP sterk stond, had onder massamoorden geleden. Sommigen
vluchtten naar Mexico, anderen bleven in de Ixcanstreek in erbarmelijke omstandigheden. Dat
mocht niet geweten zijn en werd altijd formeel ontkend door het leger, hoewel de CPR wel
regelmatig gebombardeerd werd. Voor de EGP was het belangrijk om de dorpen
internationaal bekend te maken. De guerrilla hadden immers voedsel nodig voor enkele
basissen in de streek, en die levensmiddelen werden deels geproduceerd door de CPR.
Voor we de CPR binnen mochten kregen we in Mexico eerst training in een huis van de EGP.
Daarna zakten we af naar het zuiden, naar een andere locatie van de EGP. ’s Nachts reden we
met een jeep clandestien naar de grens. Plots moesten we uit de wagen springen met onze
rugzak en reden zij weg. We rolden de gracht in en daar stonden ze ons op te wachten.
Ongelooflijk was dat, heel sterk georganiseerd. Ook al was het politiek-militaire failliet
duidelijk, de organisatie was altijd heel goed, ook binnen de CPR. In augustus ’87, toen we
nog in het oerwoud zaten, kwam opeens het legeroffensief. We hebben toen een hele nacht
gestapt omdat het leger heel dichtbij was. Op het moment dat ze voelden dat het leger dichtbij
was, werden de valkuilen blootgelegd. Ik heb toen veel geleerd over hoe een guerrilla
eigenlijk
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echt in elkaar zit. Dat was een heel directe ervaring waarin we in direct contact kwamen met
de voorhoede.
Eens teruggekeerd hebben we via het NCOS een campagne ontplooid rond de CPR. LatijnsAmerika was toen hét van hét en Centraal-Amerika was de navel van de wereld. Binnen het
NCOS was er slechts één persoon die min of meer wist dat we naar de CPR gingen. We
kregen de garantie dat we dat achteraf als project mochten indienen. We zijn dan inderdaad
enkele maanden clandestien het land in getrokken. Niemand mocht dat weten, zelfs niet onze
ouders. Clandestien is echter relatief. De ambassadeur van Guatemala in België was vrij open
en we onderhielden redelijk goede contacten. De avond voor we vertrokken kregen we
telefoon van de ambassadeur. Hij wenste ons een veilige reis. Ik heb nog steeds geen idee hoe
hij dat te weten is gekomen, maar was het een smeerlap, hij had ons laten volgen om de
toegangswegen naar de CPR te ontdekken. Er kwamen namelijk ook wapens binnen in
Guatemala via deze wegen.
Van ons uit was dat wel degelijk om te helpen, om duidelijk te maken dat er mensen in de
jungle leven. Die foto’s zijn overal in Europa verspreid. Dat heeft een switch gemaakt. Het
was wel de opdracht van de EGP, maar de CPR hebben daar wel degelijk nut van
ondervonden.
Dergelijke directe contacten waren eerder uitzonderlijk. Was de solidariteitsbeweging
met Guatemala daarom afhankelijker van persoonlijke contacten?
Dat was op termijn zelfs onze troef. De brigadisten in Nicaragua waren duidelijk Sandinisten,
terwijl de Cuba-solidariteit één en al Castro was. Dat blinde geloof hebben wij nooit gehad.
Dat pikt men hier in Europa ook niet. Als je politieke contacten wilt uitbouwen moet je niet
binnenkomen met je ‘Hasta la victoria siempre’. Enerzijds is het zo dat de solidariteit van het
VGK werd opgebouwd vanuit persoonlijke contacten. Nooit met de grote trom, ook niet toen
de in de CPR waren. Maar het was wel efficiënt. De foto’s die we in de CPR maakten zijn
over geheel Europa verspreid. Een paar jaar daarna heeft het regime moeten erkennen dat er
wel degelijk mensen woonden in die streek. Toen braken de CPR open. Ook langs hun kant
was het vertrouwen niet blind. Ik trok naar de CPR met mijn toenmalige vriendin en meteen
vroegen ze mij of ze wel te vertrouwen was. Dat was bizar: ze nodigen ons zelf uit en op het
moment dat we daar staan twijfelden ze aan onze loyaliteit.
Interactie met de Belgische politiek komt pas eens Cerezo aan de macht kwam en het
VGK zich solidair verklaart met GAM. De legitimeit stijgt, waaraan wijd u dat?
Deels aan het comité van Menen. Serge was bekend in Menen en van in het begin werden door
dat comité politieke contacten gelegd, vooral met de christendemocraten. Wanneer GAM in
manifestaties rondliep met foto’s van vermisten, werd Serge’s foto steeds opgenomen. Dat
vertrouwen was er meteen. De Dwaze Moeders in Argentinië en Guatemala streden niet met
wapens, maar waren vrouwen die zich ongewapend blootstelden aan allerlei represailles. Dat
sprak aan op humaan vlak en had naamsbekendheid. Het is gemakkelijker je als politicus daarmee
te identificeren. Ook met Amnesty International kregen we dan contacten (introductie
mensenrechtendiscours). Dat was een dynamisch groeiproces. Ik ben samen met
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Bossuyt op parlementaire delegatie geweest, maar dat was een mislukking. De burgerregering
van Cerezo was christendemocratisch, om het imago van de militaire dictatuur te redden en zo
financiële hulp binnen te rijven van de internationale christendemocratie die over gans Europa
zeer sterk stond. Tindemans is daar met de ogen open in gelopen. De politieke opening was
zeker niet aan hem toe te schrijven.
In 1989 zijn we officieel teruggekeerd met de ouders van Serge, georganiseerd vanuit het
comité van Menen. De ouders van Serge waren vragende partij. Ze wilden weten wat Serge
gemotiveerd had, een soort van bedevaart. We bezochten alle plaatsen waar Serge werkte en
leefde. Ook naar de hoofdstad waar Serge en ik elkaar voor het laatst zagen. Je mocht nooit
lang op dezelfde plaats blijven. Je moest eigenlijk al stappend vergaderen. Zo is Serge ook
opgepakt. Ze hadden te laat gezien dat ze werden ingesloten door twee auto’s. Je moest altijd
tegen het verkeer inlopen zodat je de auto’s zag aankomen. Dat was een heel emotionele
tocht. In 1991 zijn we nogmaals teruggekeerd met een officiële delegatie van de Kamer, waar
Bossuyt de leiding over had genomen.
De parlementaire delegatie was een grote stap?
Voordien was er zoveel wantrouwen vanuit de christendemocratie. Ze voelden dat er een
brede solidariteitsbeweging was, vooral vanuit Menen. Nogmaals, dat comité oefende een niet
te onderschatten impact uit op onze solidariteitsbeweging. De officiële contacten met de
politiek kwamen er vooral via de persoon van Serge. We zijn erin geslaagd hem los te
koppelen van die louter militaire functie waarin men hem steeds dreef. Ook Walter
Voordeckers werd vanaf dat moment stilaan meer opgenomen. Daar was in Vlaanderen een
politieke gevoeligheid en basis voor, alleszins veel meer dan voor een gewapende strijd. We
hebben dat nooit afgezworen en iedereen wist dat wij geloofden in het revolutionaire proces.
Maar dat werd niet meer openlijk gezegd.
De jaren negentig stonden in teken van de inleefverblijven en acompañantesprogramma’s, maar Guatemala was duidelijk voor goed naar de achtergrond
verdwenen.
De acompañantes waren voornamelijk actief in de hoofdstad. De andere vorm van begeleiding
was via de International Peace Brigades (PBI). Binnen het VGK was daarvan ook iemand lid,
dus er waren wel contacten. Maar PBI functioneerde dus apart en het contact was slechts
zijdelings. Er zijn verschillende Vlamingen als acompañante naar Guatemala getrokken,
vooral voor GAM omdat we met hen goede contacten hadden. Het was vooral Nineth die
bewaking nodig had..De vraag daartoe kwam ook vanuit hen. Ze moesten dag en nacht
bewaakt worden, het gevaar was reëel. PBI organiseert dit nog steeds, maar dan veel
professioneler en gedisciplineerder. In het begin was dat amateuristisch en avontuurlijk. Het is
ook niet altijd even goed afgelopen voor de acompañantes. Kort daarna is gans de
solidariteitsbeweging wat beginnen wegdeemsteren doordat gans Latijns-Amerika uit het
beeld verdween. Het probleem was zogezegd opgelost: de militaire dictaturen waren
vervangen door parlementaire democratieën. Dan was het zoeken naar nieuwe manieren om
boven water te blijven. Het aantal comitéleden kalfden af en we moesten ons heruitvinden op
de manier waarop we nu nog steeds bezig zijn.
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We zijn nooit heel professioneel geweest, maar wel altijd zelfbedruipend, inspelend op de
impulsen vanuit Guatemala maar ook vanuit België. NCOS vertrouwde onze kennis waardoor
we enkele jaren onder het NCOS als NGO werkten. Zij gaven ons werkingsgeld en een basis
om verder te functioneren. Maar de dynamiek, de basis voor gans de werking en de reden
waarom we nu nog altijd bestaan is louter te wijten aan de inzet van een aantal mensen wiens
leven kantelden in Guatemala, in de goeie zin van het woord. Dat veronderstelt dat die
loyaliteit met de bevolking van Guatemala blijvend is. Ik denk dat we de juiste keuzes hebben
gemaakt door de solidariteit te richten op sociale bewegingen als GAM, CUC, etc. Dat denk
ik omdat de nadruk op de guerrilla binnen de Europese solidariteitsbeweging, die een tijd zeer
sterk was, uiteindelijk de doodsteek was. We hebben heel veel energie gestoken in dat
Europees netwerk maar opeens was het gedaan. Niemand wilde het nog organiseren. De
eindverantwoordelijkheid had altijd bij België en Nederland gelegen. Onze kracht lag ook
besloten in de sterke band met de Nederlandse solidariteitsbeweging. Er was een
taakverdeling, overleg en afspraken. Wij organiseerden de bijeenkomsten in Barcelona,
Berlijn, Italië, etc. Na verloop van tijd hadden we er geen tijd meer voor en ontbraken de
juiste contacten.
Heeft de Europese solidariteitsbeweging ooit haar volwassenheid en potentieel ten volle
kunnen bereiken?
Het heeft haar potentieel bereikt binnen de grenzen van het mogelijke en het gewenste,
namelijk zonder een hiërarchisch rigoureus systeem uit te bouwen. Dat is nooit gebeurd. Ieder
land of comité bleef de vrijheid behouden eigen contacten te leggen in Guatemala. Anderzijds
was dat ook net het probleem wanneer bepaalde comités enkel de voorhoede wilden steunen
en de rest tijdverlies vonden, vanuit een ideologische identificatie met de voorhoede en
specifiek de filosofie van ORPA. Uiteindelijk hadden ze ergens een punt. Alle
volksorganisaties werden onthoofd, maar dat gold ook voor ORPA.
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