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"Waanzin is hetzelfde doen
en nog eens en nog eens
en andere resultaten verwachten"
Albert Einstein
Aalst, 27 maart 2022
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Bernardo op vrije voeten
Op de avond van 24 maart
stapte Bernardo door de
poort van de gevangenis naar
buiten. Een telefoontje naar
Edgar de León, de advocaat
van de verdediging, gaf mij
enige duidelijkheid. Waarom
nu ineens? Vrijlating wordt
hier in Guatemala niet op
voorhand aangekondigd. De
zaak zat bij het gerecht in
Chiquimula. Die zullen
wellicht aan de autoriteiten
van de gevangenis gevraagd
hebben naar zijn gedrag. En
dat was positief. Bernardo
zat voor twee aanklachten
vast. Enerzijds het conflict
met de bedrijven op de rivier
Cahabón en anderzijds het
conflict met de vakbondsleider van het Onderwijzend
Personeel (twee handen op
een buik met het Ministerie
van Onderwijs.)
De uitspraak voor het eerste geval zit bij het Grondwettelijk Hof. Dat kan eventueel
langere tijd op zich laten wachten. Een positieve uitspraak zou wijzen op het feit dat hij
onschuldig vastgezeten heeft. Voor het tweede geval (als onderwijzer salarissen opgestreken,
terwijl hij vakbondswerk verrichtte) kan hij zijn ‘schuld’ afkopen. De prijs hangt af van de
economische situatie van de persoon in kwestie.
Zijn vrijlating is aan voorwaarden onderworpen. Zo mag hij bij voorbeeld het land niet
uit. En ik heb begrepen dat hij ook geen meetings en dergelijke mag houden. In die zin lijkt
zijn vrijlating eerder een soort huisarrest.

Ik ontmoette Isabel Atzmir, de echtgenote van Bernardo, in Chimaltenango. Zij was
blij uiteraard, maar ook bekommerd voor eventuele wraakacties. Hij heeft vijanden. Twintig
jaar geleden pleegde een grootgrondbezitter al een aanslag op zijn leven. Vooral de kinderen
baarden haar zorgen. En de bedrijven in Cahabón? Zullen zij het pikken?
‘Nog voor hij aangehouden werd, kreeg hij vanuit organisaties kansen om hem het
land uit te brengen. Hij wou niet vluchten, maar verzet plegen tegen het onrecht. Ik denk dat
hij het nu ook niet zal aanvaarden, vechter als hij is.’
◙ Germain Louwagie, overleden

Germain was lid van de missiecongregatie van Scheut en als zodanig tijdens de laatste
vele jaren van zijn leven verbonden aan het centrale huis van de congregatie in zone 5 van de
hoofdstad Guatemala.
Hij deed van daaruit pastoraal werk in de buurt en vond ondertussen tijd om talrijke
bezoekers als een uitstekende gastheer te verwelkomen.
Op de eerste plaats zijn collega’s die dienst doen verderop in de hoofdstad en in het
binnenland, maar daarnaast ook bezoekers uit België en andere oorden,
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