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200 Info Brief                                                                 
 

 

◙ Ex-militairen voor de rechter 

 

 Het 'Diario Militar' of het 'Dossier van de Dood' is een document dat werd opgesteld 

door leden van de inlichtingendienst van het Guatemalteekse leger. De meer dan vijftig 

bladzijden bevatten namen, foto's, data, plaatsen en codes van 183 personen uit verschillende 

gewapende verzetsbewegingen van 1983 tot 1985. Er werden elf personen aangehouden. 

 

 Miguel Ángel Gálvez, rechter van Groot Risico B, besloot zes gepensioneerde 

militairen en ex-politieagenten naar de preventieve gevangenis te sturen, rekening houdend 

met de mogelijkheid van vluchtgevaar en van het dwarsbomen van de waarheid door de 

beschuldigden. 

De rechter stelde op 

verzoek van het openbaar 

ministerie en de 

advocaten van de 

aanklagers een termijn 

van drie maanden vast 

voor de misdrijven 

moord, gedwongen 

verdwijning, poging tot 

moord en misdaden tegen 

de mensheid.  

 

(foto: Canal Antigua) 

 

De hoorzitting in de tussenfase is gepland op 21 september. 

 

 

◙ Verdediging doctoraatsverhandeling van Tessa Boeykens 

 

'BALLINGSCHAP, TERUGKEER, GETUIGENIS.  

A Participatory & Visual Ethnography of Making History with Guatemalan Returnees. 

Openbare verdediging van de doctoraatsverhandeling, begeleid door Prof. Dr. Berber  

Bevernage en co-promotores door Prof. Dr. Eva Brems: 
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Waar en wanneer? 

Op 25 juni 2021 (17u) in de Jozef Plateauzaal (Campus Boekentoren, Jozef 

Plateaustraat 22, 9000 Gent). 

 

 Door de nog steeds geldende COVID-19 beperkingen, zal dit een hybride evenement 

zijn. Je kan de verdediging live volgen via een link die enkele dagen op voorhand per mail 

wordt toegestuurd. 

 Afhankelijk van de nieuwe UGent-richtlijnen die nog gepubliceerd moeten worden, 

zal een beperkt publiek ook uitgenodigd worden om fysiek aanwezig te zijn. 

 

◙ Broederlijk Delen  - Jaarverslag 2020 

 

 Onlangs kregen we het jaarverslag over de werking 2020 van Broederlijk Delen 

binnen. Daarin lezen we het volgende: 

'Voor elke € 100: 

* € 83,6 gaat rechtstreeks naar de doelstellingen van Broederlijk Delen.  

* € 16,4 worden gebruikt voor fondsenwerving en algemeen beheer van de organisatie. 
(Zonder de uitgaven komt er niets binnen en kun je ook de steun niet ter plaatse krijgen bij de 

begunstigden,nvdr.)  

 Goed om er nog eens aan te herinneren dat diegenen die beweren dat het bij die NGO's 

allemaal aan de vingers blijft plakken, gewoon fake nieuws verspreiden.  

Een comfortabel excuus voor hun gebrek aan solidariteit. 
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