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◙ Langverwacht proces in Leuven 

 

 In 2001 dienden  de families van Walter Voordeckers, Serge Berten en Ward 

Capiau (georganiseerd in Guatebelga vzw) een klacht in bij een Belgische 

onderzoeksrechter tegen oorlogsmisdadigers die hun zonen/bloedverwanten in Guatemala 

vermoordden naast vele tienduizenden inwoners, vooral Maya's begin de jaren '80.  

 Het heeft tergend lang geduurd vooraleer er schot in de zaak kwam. Maar nu is er geen 

houden meer aan.  

 

In de beklaagdenbank staan 

ex-generaal Ángel Aníbal 

Guevara Rodríguez (de 

toenmalige minister van 

Defensie), Donald Álvarez 

Ruiz (de toenmalige minister 

van Binnenlandse Zaken), 

ex-generaal Pedro García 

Arredondo (het toenmalige 

hoofd van het Commando 

Seis van de politie), ex-

generaal Manuel Benedicto  

Lucas García (legerstafchef 

van Guatemala) en Manuel 

Antonio Callejas y Callejas 

(ex-generaal en hoofd van de 

intelligentiediensten) terecht 

op maandag 4 december om 9 uur in het Leuvense assisenhof. (foto: eigen archief) 

 

 Het openbare ministerie legt hen misdaden tegen de mensheid ten laste. Een 

aanhouding is niet noodzakelijk om het proces te kunnen voeren. De beschuldigden 

kunnen eventueel bij verstek veroordeeld worden. Of zij zelf of hun verdedigers effectief  

over de Belgische vloer zullen komen is weinig waarschijnlijk. Er wordt alleszins al een 

assisenjury samengesteld op 29 november in Leuven, waar het proces zal plaats vinden. 

 

 

mailto:gduidods@skynet.be


◙  11.11.11 uit de startblokken voor 2023 
 
 Op zaterdag 28 januari ontmoetten we elkaar opnieuw om het frisse moed een militant 

jaar aan te vangen.Een en ander bij elkaar gesprokkeld: 

 

 Al meteen kregen we de internationale kommer en kwel op ons bord, meesterlijk 

gepresenteerd door Naima Charkaoui, directeur Beleid bij 11.11.11.  De oorlog in 

Oekraïne, de Covid epidemie, het klimaat en de natuurrampen, de energiecrisis en de 

stijgende prijzen. Een ongeziene serie crisissituaties komen samen. 

'De samenleving en de democratie wankelen.' 

 Daardoor wordt onze impact op het beleid ook beperkt. Ontwikkelingssamenwerking 

wordt meegesleurd. Humanitaire steun wordt meer en meer militaire steun. We voelen het aan 

als een 'wereldwijde storm.'  

 Maar anderzijds weten we wat nodig is voor verandering, namelijk eerlijke verdeling. 

De transitie van nieuwe energie is niet alleenzaligmakend, er is ook minder transitie en 

minder energiegebruik nodig. 

 

 Directeur van 11.11.11 Els Hertogen benadrukte de noodzakelijkheid om te 

blijven analyses maken over de ongelijkheid in de 

wereld en te streven naar evenwaardig partnerschap 

met onze partners. 

 

 Ze kwam vooral ook op de proppen met een 

nieuw verhaal, een nieuw manifest, een nieuw logo 

en een nieuwe stijl van 11.11.11. 

 

 Vervolgens een prachtig in elkaar gezet 

filmpje dat de vernieuwing illustreert: 'Strenght in 

numbers'  'Sterk staan met velen.'   
 

 Ten slotte werd ons ook de tekst van het nieuwe manifest voorgesteld en 

het nieuwe logo: eentjes zichtbaar en eentjes in het wit erachter. De 'onzichtbare' 

eentjes verwijzen naar al diegenen die niet gezien worden en naar de verborgen 

betrokkenheid die even belangrijk is als het zichtbare engagement.  

 Daarna volgde een panel van vier personen: Marta Claeys, die voor de 

Universiteit Antwerpen een doctoraat haalde en een boek schreef over 'Trots';  

Sara Kinsbergen , die onderzoek deed over de 

verschilen tussen de 4dePijlergroepen in 

Vlaanderen, Frankrijk en Nederland; Kasper 

Goethals, journalist Buitenland bij De 

Standaard en Lieven Miguel Kandolo , 

onvermoeide activist, die onder meer bezig is 

om jongeren samen te brengen.  

In de namiddag volgde dan een aparte 

vergadering voor de 4dePijler organisaties . 

Daar legde Sara Kinsbergen in detail haar 

bevindingen uit over de verschillen tussen de 

4dePijlers in Vlaanderen, Frankrijk en 

Nederland.                                                                           (foto: eigen archief) 
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