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◙ Afscheid van een trouwe bondgenoot
Op 20 april is Jos Smeets, dominicaan in
Brugge na een langdurige ziekte overleden.
Jarenlang was hij verbonden aan de Dominicaanse
studentenparochie, het KUC, en aan de
zondagsvieringen die in de schoot ervan ontstonden.
Vanuit de Guatemala solidariteit en de
Romero werking zijn we jarenlang met hem
opgetrokken. Hij was lid van de Romero Stichting.
Hieronder een extract van een vergadering van de Romero Stichting van 16 juni 1989.
Punt 6 op de agenda
”SOLIDARITEITSWERK IN DE HUIDIGE SITUATIE
We stipten enkele elementen aan die dienstig kunnen zijn om aan te
brengen op de achtste ontmoeting in Nicaragua.
* ons plan voor lobbywerking vanuit Romerostichting en Anti-Interventie
Front.
* de werking rond de tekst opgesteld door de "Informele Werkgroep
Midden Amerika" (de grote katholieke organisaties)
* de verzuiling
* de NGO's in een bureaukratisch proces
* evolutie binnen de NGO's van projektwerking naar partnerwerking.
* De VS aanwezigheid is sterker dan ooit in Centraal Amerika en hier merkt men het
niet op.[Inmiddels zijn Vredesakkoorden Esquipulas II en Nationale Dialoog
voorbijgegaan]
* Solidariteitswerking hier is een spiegel van wat ginder gebeurt. We menen nu te
weinig signalen op te vangen om die spiegelfunktie te kunnen voortzetten.
* het Europees niveau van werking dient zich meer en meer aan.

◙ De Roep van de bergen
Raf Allaert en ikzelf waren leden van de Romero Stichting. Was het onze begeestering
en intensieve inzet voor Guatemala die hem aanzette tot een niet voor de hand liggende
beslissing? Hij vertrok voor een jaar naar Guatemala op 20 oktober 1996. Na zijn terugkeer
publiceerde hij zijn bevindingen in het tweemaandelijks tijdschrift Theologie voor Geestelijk
Leven van mei 1998.
Hier een fragment: De mis op de berg.
Vanaf 7 uur 's morgens zien we vanop de berg de Qeqchi's naar boven komen, een
bonte stoet van mannen, vrouwen en kinderen. Daarna begint de mis, aan de voet van het
kruis.

Bijzonder ontroerend is het ogenblik waarop iemand een lijst
voorleest met de namen van de slachtoffers van de repressie die
na het graveren van de namen in de steen nog bijkomend werden
gemeld. Ook de lezing van het evangelie uit een door vocht
aangevreten Qeqchi' Bijbel die jarenlang onder de grond verstopt
heeft gezeten, is een indrukwekkend symbool. Van de preek die
Juan Choc in 't Qeqchi' houdt, versta ik helaas niets. Tijdens die
preek ga ik onder het podium waarop de muzikanten zitten,
schuilen voor de felle zon. En lid van de CPR (dorpen in verzet)
spreekt me aan. Hij heeft het over de achterstand van de regio. Bij
gebrek aan goede wegen kunnen ze hun producten niet kwijt. En
verbetering zit er, zelfs met de vredesakkoorden, niet in. 'Wij
tellen voor de regering niet mee,' zegt hij. Uit zijn woorden blijkt
een enorm zelfbewustzijn en klare analyse van de situatie waarin
ze zich bevinden, met aanduiding van de oorzaken daarvan. Ik
merk ook hoe hij neerkijkt op dit Qeqchi' gebeuren. In zijn ogen hebben deze mensen nog
een achterstand in te halen: 'Zij spreken nog niet eens Spaans!' zegt hij wat meewarig. Ik heb
moeite om zijn gedachtegang te volgen. Ikzelf ben sterk onder de indruk gekomen van de
kracht die ervan deze oeroude Mayarituelen uitgaat. Ze bevestigen hun identiteit en stellen
hen daarom ook instaat als volk naar buiten te treden en hun eisen te stellen.

Jos Smeets,
Gulle gastheer in het KUC-centrum en

deelnemer aan de maandelijkse vergaderingen
van de Romero Stichting.

Bescheiden en genereus in zijn deelname
aan de harde militante strijd.
Zoeker.

Een ongekend deel van zijn ziel

gaan opsporen in de bergen van Guatemala,

zich openstellen voor de Maya's,

voor hun spontaneïteit,

hun kosmovisie

en hun relatie met Moeder Aarde.

Zijn ongenoegen,

zijn struikelende thuisloosheid

in de onrechtvaardige maatschappij.
'Mijn Rijk is niet van deze wereld!'

klonken de Bijbelse woorden hem in de oren.

Maar hij kon er wel niet onderuit
en moest het er mee doen.

En dan zijn vroegtijdige ziekte.

Moedig leren leven tot het einde met een interne vijand.
Jos, trouwe bondgenoot, vaarwel.

Guido De Schrijver en Monique Batavia

Guido De Schrijver
Steungroep 'Solidair met Guatemala'
- Lidorganisatie van EU-LAT Network en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

