
Lieve mensen, 

 
De plaatselijke werkgroep van Broederlijk Delen heeft me gevraagd hier 
vandaag de homilie te houden over de campagne van dit jaar:  De grond van de 
zaak, over de grondproblematiek in Guatemala, dat bijzondere Land van de 
Eeuwige Lente in Centraal-Amerika. Onze gemeente heeft er al meer dan 15 
jaar een zusterband, zoals u waarschijnlijk weet: rechtstreeks, of via uw 
kinderen of kleinkinderen die er op school over leren. En misschien herinnert u 
zich ook nog de sterke vieringen die we hier in de kerk met delegaties hebben 
gehad die in Herent op werkbezoek waren. 
Het is een land, het zijn sterke mensen die je niet meer loslaten als je er bent 
geweest en als je wat verder kijkt dan de toeristenplekken – wat de 
vastenkalender en de campagne van Broederlijk Delen meer dan voortreffelijk 
doen. 
Als insteek zou ik willen beginnen met een traditioneel Mayagebed. De Maya’s, 
dat zijn de oorspronkelijke bewoners van het land, vandaag nog altijd een 
meerderheid van 60% van de 16,5 miljoen inwoners, verdeeld over 22 
verschillende gemeenschappen, met elk hun eigen taal. 
 
Dat gebed gaat zo:  
 
 Zie ons, hoor ons. 
 Laat ons niet alleen, vergeet ons niet, 
 God, die in de hemel en op aarde is, 
 Hart van de Hemel, Hart van de aarde. 
 Laat het licht worden, 
 laat de dageraad aanbreken. 
 Geef ons kinderen. 
 Geef ons nakomelingen. 
 Geef ons goede en vlakke wegen. 
 Dat volken vrede kennen, 
 veel vrede en geluk. 
 Geef ons een goed en nuttig leven. 
 
Het is een prachtig gebed, maar wat opvalt is dat er niet gevraagd wordt naar 
wat in de campagne van broederlijk Delen centraal staat: eigen grond. 
Ik denk dat dat komt omdat de tekst een reflex is van de vroegere, historische 
situatie: grond was er in overvloed en in collectief bezit, en de plaatselijke 
gemeenschappen bebouwden hem in goed overleg en volgens de noden van 
ieder gezin. Voor het hebben van grond hoefde je – toen – dus niet te bidden. 



Dat systeem van collectieve landbouw werd door de kolonisatie grondig teniet 
gedaan; de beste gronden werden door de bezetter ingepalmd en gingen 
sindsdien over in de handen van de economische elite en later ook van de 
grote agro-industrie, in een proces van van ontrechting en vervreemding dat 
zijn trieste hoogtepunt kende in de burgeroorlog die het land van 1960 tot 
1996 teisterde. 
Een vruchtbaar land dat suikerriet, bananen, koffie, palmolie en vlees in 
overvloed produceert, maar zo goed als uitsluitend voor de export, en zonder 
dat de opbrengst ervan tot een noemenswaardige verbetering van de situatie 
van de bevolking leidt: 60% van die bevolking leeft onder de eigen nationale 
armoedegrens, 15% is ondervoed, 20% is analfabeet; de helft van de kinderen 
jonger dan 5 heeft een groeiachterstand, bij de Maya-bevolking zelfs 80%. 
De oorzaak van de kwaal is bekend, en wordt ook erkend, bijvoorbeeld in een 
rapport dat na de burgeroorlog door een waarheidscommissie onder toezicht 
van de Verenigde Naties werd opgesteld: 
“De structuur en aard van de economische, culturele en sociale relaties in 
Guatemala wordt gekenmerkt door diepe uitsluiting, tegenstellingen en conflict 
– een gevolg van de koloniale geschiedenis. De onafhankelijkheid in 1821 
leidde tot de creatie van een autoritaire, racistische staat die de meerderheid 
van de bevolking uitsloot en de economische belangen van de geprivilegieerde 
minderheid beschermde. In het bijzonder, maar niet uitsluitend, gedurende het 
gewapende conflict [= de burgeroorlog 1960-1992]  gebruikte de staat in 
essentie geweld tegen de uitgesloten bevolking – de armen en bovenal de 
Mayabevolking – en tegen degenen die streden voor rechtvaardigheid en 
grotere sociale gelijkheid.” 
 
Boeren grond geven, in eigendom te verwerven of volgens een eerlijke en 
langdurige pachtregeling, om in eerste instantie voor het eigen bestaan te 
kunnen instaan, is  essentieel om het tij te keren. Wij kunnen ons dat vanuit de 
situatie in ons land – waar nog maar net iets meer dan 1% van de bevolking 
rechtstreeks in de landbouw aan de slag is – misschien moeilijk voorstellen, 
maar in een agrarisch land als Guatemala maakt dat een wereld van verschil. 
 
Daarnaast kan de actie van Broederlijk Delen ook een aanleiding en een 
uitnodiging zijn om met enige afstand over de gang van zaken op ruimere 
schaal na te denken, want in onze wereld hangt alles met alles samen. 
 
Ik geef twee voorbeelden, die ook met Guatemala te maken hebben. 
In sommige streken telen kleine boeren er, behalve maïs en bonen voor het 
eigen levensonderhoud, ook wat kardemom, een specerij die in de Arabische 



landen erg gevraagd wordt. Die kardemom werd door opkopers voor de export 
opgekocht en leverde een bescheiden inkomst, bv. om het schoolgeld voor de 
kinderen te betalen. Door een politieke beslissing van de Guatemalteekse 
regering om – in navolging van de Verenigde Staten – als voorlopige enige 
andere haar ambassade in Israël van Tel Aviv naar Jeruzalem te verhuizen, is de 
kardemom uit Guatemala plots niets meer waard, want de vroegere afnemers 
boycotten hem en kopen hem elders. 
 
Het tweede voorbeeld is de teelt van Afrikaanse palm, als leverancier van 
biobrandstof. Toen de vraag daarnaar steeg, werden boeren in Guatemala die 
met vallen en opstaan toch een lapje grond hadden kunnen verwerven, door 
de agro-industrie overgehaald om die grond te verkopen, en er, nu als pachter 
in (erg) bescheiden loondienst, niet langer maïs en bonen maar Afrikaanse 
palm op te planten. Die omschakeling heeft tot gevolg dat de mensen nu 
duurder wordende maïs moeten kopen en zonder het goed te beseffen hun lot 
in de handen van de internationale markten hebben gelegd. Tot zich ook daar 
een onvoorziene verandering voordoet: we hebben het vorige week in de krant 
kunnen lezen: de teelt van Afrikaanse palm blijkt zoveel ongewenste 
ecologische neveneffecten te hebben dat de Europese Unie aan palmolie – 
allicht terecht - niet langer het etiket van biobrandstof wil toekennen. Daar ben 
je dan als kleine pachter in Guatemala, en zul je – om de aanknoping met de 
vijgenboom in het evangelie te maken – gedwongen worden om je palmen die 
wél vruchten droegen, om te hakken omdat je er niets meer voor krijgt. 
 
Goede mensen, om het tij te keren vraagt Broederlijk Delen van de 
internationale en nationale instanties objectief gezien eigenlijk niet zo heel 
veel, vier zaken slechts: 
 -respect voor het recht op inspraak, dat in de Guatemalteeks wetten 
 ingeschreven staat; 
 -bescherming van mensenrechtenverdedigers en stem geven aan het 
 middenveld; 
 -bindende regels voor bedrijven uit de agro-industrie en de mijnbouw- en 
 energiesector; 
 -realisatie van het recht op voedsel. 
 
Broederlijk Delen helpen om dat te realiseren, is zeker een verstandige en ook 
een evangelische beslissing. Ze ligt ook in de lijn van wat velen in de 
Guatemalteekse katholieke kerk en ook missionarissen en ontwikkelingshelpers 
van bij ons, vaak met inzet van eigen leven, in de sociale pastoraal hebben 
proberen te bereiken. 



 
Ik wil graag besluiten met een tekst uit de traditionele Popol Vuh, het voor de 
Maya’s heilige boek met de oorsprong hun kosmovisie, hun opvattingen over 
de samenhang der dingen: 
 
“Mogen allen opstaan, 
moge niemand achterblijven, 
zodat we niet met één of twee van ons zijn, 
maar met zijn allen.” 
 
 


