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◙ Maya wetenschapper of gevaarlijke tovenaar?
Op 6 juni lynchten inwoners van Chimay, San Luis, Petén, Domingo Choc Chen op
gruwelijke wijze.

De gerechtelijke onderzoeken om de daders te identificeren en aan te houden worden
gevoerd onder leiding van Yulma Rojas. Volgens de resultaten werd het slachtoffer gedurende
meer dan tien uur gefolterd. Volgens de daders zou het gaan om een 'tovenaar.' Ze sloegen
hem de ganse nacht. En ‘s morgens overgoten ze hem met petroleum en staken hem in brand.
Plaatselijke autoriteiten waren naar het huis gegaan waar de man gebonden lag en
geslagen werd. Maar ze trokken zich terug zonder tussen te komen.
De beelden van het slachtoffer die in vlammen over het veld wegloopt tot hij na enkele
minuten neerstort, schokten een deel van de samenleving die gerechtigheid eist.
Wie was de man en waarom dit weerzinwekkend gebeuren?
Domingo was een Maya geleerde, zegt Mónica Berger, medisch antropoloog van de
Universiteit del Valle van Guatemala. Zij kende hem van dichtbij en noemde hem 'Grootvader
Domingo.' Ze voegde eraan toe dat hij deel uitmaakte van de Vereniging van Raden van de
Spirituele Leiders Releb’Aal Saq’E (ACGERS). Hij werkte ermee samen op het terrein van de
natuurlijke medicijnen. Naturalist en Maya wetenschapper werkte hij volgens haar met
verschillende internationale universiteiten. Hij was ook bekend als Ajilonel, Meester herborist

en expert in natuurlijke medicijnen. Hij zette zich in om de voorvaderlijke kennis te bewaren
om Moeder Aarde en haar medicijnen te beschermen en door te geven aan de nieuwe
generaties en aan de wereld.
Daarnaast stelde Mónica Berger dat er in
Guatemala vervolging bestaat tegen dezen
die de traditionele medicijnenkennis en de
Maya spiritualiteit praktiseren. Het is
dringend nodig, zegt ze, om bewustzijn te
creëren en ons te vormen als samenleving
om te leren onszelf onder Guatemalteken te
kennen, om de angst voor mekaar achter ons
te laten en te stoppen met ons onder mekaar
te vervolgen.'
'Het is nodig om ons onderling te verstaan,
ons onderling te erkennen en te eerbiedigen
in onze diversiteit,' zei ze nog.
Bovendien loofde ze het werk van
Domingo in onderzoeksprojecten in
samenwerking met de universiteit van
Zürich in Zwitserland, de College
Universiteit van Londen en de del Valle
Universiteit in Guatemala.

Tenslotte vermeldde ze zijn inzet om de planten en de vegetatie in Petén te
beschermen.
Het gerecht verklaarde dat ze zeven aanhoudingsbevelen tegen mogelijke
verantwoordelijken van de lynchpartij uitvaardigde. Minstens vijf daders zijn leden van een
zelfde familie. Daarnaast werd een man geïdentificeerd die aan de betrokken familie
gezegd had dat Choc Chen hem opdracht gaf om aarde op het graf van een familielid te
strooien met de bedoeling 'hekserij' toe te passen.
◙ Hoe 'democratisch' zijn de VS?
* De grootste blaaskaak van de planeet vluchtte lafhartig als een bange haas in zijn hol, diep
onder de grond, toen de straatprotesten tegen discriminatie uitbraken in de straten van de VS.
* Trump weet maar al te goed dat het beeld met de opgeheven bijbel waardevol is voor
uitgebreide segmenten van de maatschappij. Hij haalde het boek boven als een amulet om de
furieuze manifestaties naar aanleiding van de moord op George Floyd te bezweren.
* Maar in de geschiedenis van de Afro-Amerikaanse bevolking was de bijbel een instrument
voor emancipatie. Het was niet voor niets dat de blanke slavenhouders de lezing van de bijbel
verboden of er gevaarlijke passages uitnamen, zoals de gelijkheid van de menselijke soort, het
recht van de arbeider op zijn loon en de striemende aanklachten van de profeten.
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