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◙ Tussen kruis en zwaard  
Enrique Corral Alonso (1946-2018) herdacht 

 Drie jaar geleden overleed (op 3 maart) 'Quique' Corral  in zijn geboortestreek La 
Rioja, Spanje waar hij geboren en getogen was. 

 Hij kwam als jonge religieus van de jezuïetenorde in Guatemala aan. Al gauw zag hij 
hoe gemeenschappen van de Maya's onder extreme vormen van sociale, raciale, politieke en 
economische uitsluiting gebukt gingen. Onderaan de sociale ladder geplaatst, waren ze 
veroordeeld tot zware arbeid op de plantages voor aalmoezen. 

 Geconfronteerd met deze onderdrukkende realiteit die hem omringde en waarin hij als 
religieus een dienende rol wilde spelen, besloot hij, samen met zijn collega jezuïet Fernando 
Hoyos, na verloop van tijd over te stappen naar het Guerrillaleger van de Armen (EGP). 

 Net voor de moeilijke periode die einde jaren '70 aanzwol, hadden we met leden van 
de congregatie van Scheut samenkomsten met Quique en Fernando rond de pastoraal. Daarna 

werd alles clandestien.  

 Na de ondertekening van de 
vredesakkoorden (december 1996) 
werd hij directeur van Fundación 
Guillermo Toriello. Deze stichting 
legde zich vooral toe op het opnieuw 
integreren van de ex-strijders in het 
civiele leven. 
 
(foto: eigen archief) 
 

 Tijdens een doorreis in Europa ergens eind jaren '90 - begin 2000 kwam hij naar 
Brussel om een onderhoud te hebben met Johan Capiau over zijn broer Ward die vermoord 
werd in Guatemala in 1981. We ontvingen hem bij mij thuis in Brussel.  
 
◙ Actie voor de vrijlating van Bernardo Caal Xol 
 
 Onder de nagenoeg 340 adhesiebetuigingen voor de brief die we onlangs richtten tot 
de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties waren er 43 vanuit België. Naast 
individuele ondertekeningen gingen ook de volgende organisaties mee:   

CIDSE (Internationale Koepel van de Katholieke NGO's met zetel in Brussel) en 
lidorganisatie Broederlijk Delen afzonderlijk; 11.11.11 - Koepel van de Vlaamse Noord-



Zuidbeweging;  WSM (Vlaams Brabant & Brussel); Europees Netwerk van Oscar 
Romero Comités (sectie Politieke Lobby met zetel in Aalst); Guatebelga vzw; 
Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas (VLOS vzw); Hand-in-Hand; INTAL 
Globalize Solidarity; Centre Tricontinental (CETRI- Louvain-La-Neuve); Verenigde 
Cultuurfabrieken/De Rode Pomp; Frères des Hommes, Steungroep 'Solidair met 
Guatemala.'  

     
◙ Bernardo Caal Xol in het kwadraat  
 
Hoeveel Bernardo's komen in gelijkaardige omstandigheden nog voor de rechter en vliegen de 
gevangenis in? Een recent  voorbeeld. 
 
Samuel Choc Ac:  
"Ik werd gecriminaliseerd en beschuldigd in een zaak die was uitgevonden door een 
palmoliebedrijf" 
 
 Op 6 maart werd tijdens een hoorzitting in de rechtbank van Cobán, Alta Verapaz, 
Samuel Choc Ac, een Q'eqchi' Maya beschuldigd van 'wederrechtelijke toe-eigeningen met 
geweld,' bedreven op 29 oktober 2018 door het palmolieproducerende bedrijf Tecniservicios 
Agroindustriales S.A.  
 
 
 De Openbare 
aanklager van het Openbaar 
Ministerie verzocht de 
rechter Samuel Choc te 
veroordelen tot zes jaar 
gevangenisstraf. Tevens een 
veroordeling tot drie jaar 
voor het misdrijf van 
wederrechtelijke detentie en 
nog eens drie jaar voor het 
aanzetten tot het plegen van 
misdaden. 
        (foto: Prensa Comunitaria) 
 
 Santiago Choc, van het Advocatenkantoor voor de Mensenrechten en de advocaat van 
Samuel Choc, verklaarde van zijn kant dat de landerijen waar de 'wederrechtelijke toe-
eigeningen zouden  plaatsgevonden hebben, niet bestaan. De advocaat hield vol dat er geen 
bewijzen waren voor de vermeende misdaden.  Bovendien hield hij staande dat hij het 
eigendomsrecht van de beschuldigde op de grond in kwestie kon bewijzen. 
  
 Samuel Choc stuurde een boodschap in het Maya Q'eqchi' waarin hij samenvatte dat 
hij was gecriminaliseerd en beschuldigd in een zaak die was uitgevonden door het 
oliepalmbedrijf Tecniservicios Agroindustriales S.A. Hij zei ook dat zijn werk als 
gemeenschapsleider bestaat in het verdedigen van de grond en het territorium.  
Volgens advocaat Ramón Cadena van de Internationale Commissie van Juristen bleek uit de 
hoorzitting dat de zaak 'een uitvinding' is van het bedrijf dat Samuel Choc wil criminaliseren. 
 
Guido De Schrijver - Steungroep 'Solidair met Guatemala' -Lidorganisatie van EU-LAT 
Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités  


