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Door de natuurramp die Guatemala 
onlangs trof, hebben honderdduizen-
den mensen tekort aan schoon drink-
water, voedsel, onderdak en kleding. 
Het kantoor van de lokale hulporga-
nisatie Seprodi, waar Anton Coolen 
werkt, coördineert daarom voorlopig 
noodhulpactiviteiten. Normaal ge-
sproken zijn het duurzame, medische 
ontwikkelingsprojecten en armoede-
vermindering waaraan Coolen werkt. 
“De situatie in Guatemala is proble-
matisch en enigszins chaotisch”, zegt 
Coolen. “Misschien is de aardbeving 
in Pakistan erger, maar dat doet niets 
af aan de ellende hier. Bijna drieën-
eenhalf miljoen mensen lijden onder 
deze ramp; ongeveer eenderde van de 
bevolking. Op dit moment zijn er zes-

honderdtweeënvijftig doden; dit aantal 
zal vermoedelijk boven de duizend 
uitstijgen. In Panabaj, een dorp dat 
volledig is weggevaagd door de mod-
derstroom, liggen naar alle waarschijn-
lijkheid veertienhonderd mensen onder 
de modder. Daar zoekt men niet meer. 
De plek is tot kerkhof verklaard. Veel 
gebieden zijn nu nog afgesloten van de 
buitenwereld. Het aantal vermisten is 
hoog.”
Coolen, geboren in het Brabantse 
Nuenen, werkte lange tijd in 
Guatemala als rooms-katholiek pries-
ter. Vanaf eind jaren zeventig zette hij 
zich in Nederland in voor de toenma-
lige ontwikkelingsorganisatie Cebemo. 
Maar het bloed kruipt waar het niet 
gaan kan en Coolen - inmiddels 

getrouwd met een Guatemalteekse 
- vertrok weer, ditmaal als directeur van 
de Stichting Nederlandse Vrijwilligers, 
naar Honduras. Sinds 1996 werkt 
de Brabander als consultant Midden-
Amerika en Caraïben voor Cordaid. In 
die hoedanigheid adviseert hij lokale 
hulporganisaties bij projecten. 
Hij is weer terug in zijn geliefde 
Guatemala - een land dat veertig jaar 
geteisterd werd door een bloedige 
burgeroorlog tussen de dictatori-
ale overheid en het linkse verzet. De 
luchtmacht bombardeerde dorpen, de 
landmacht stak kerken vol Indianen in 
brand. Het aantal slachtoffers wordt 
geschat op tweehonderdduizend, het 
merendeel Indianen.
In december 1996 werd een vredes-

“Om hier te overleven, 
moet je durven hopen”

ANTON COOLEN STRIJDT VOOR KANSARMEN IN LATIJNS-AMERIKA

Al vijfentwintig jaar werkt Anton Coolen in Midden-Amerika temidden van de kansarmen. “Hoe 

bouw je een land op waarvan meer dan de helft van de bevolking niet kan lezen en schrijven?” 

Coolen werkte mee aan een televisieprogramma van Spoorloos, dat op 7 november te zien is.
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akkoord getekend. Maar de vrede is 
broos. De gevolgen van deze burger-
oorlog zijn zowel in psychologische 
en economische als in sociale zin nog 
duidelijk merkbaar. Initiatieven om 
de militaire en politieke (ex-)functi-
onarissen - die verantwoordelijk zijn 
voor de grove wandaden - te berechten, 
stuiten op aanzienlijke weerstand bij 
hun aanhang. Geweld en bedreigingen 
doen zich voor. De uitvoering van de 
vredesakkoorden verloopt traag.
Zeven jaar na de burgeroorlog heeft 
angst voor de dictatuur plaatsgemaakt 
voor angst voor de georganiseerde mis-
daad. Coolen: “Er wordt in Guatemala 
geen recht gesproken; rechters zijn 
gemakkelijk omkoopbaar. De huidige 
regering van industriëlen is er voor-
alsnog niet in geslaagd om de situatie 
van de gewone man van de straat te 
verbeteren.”

AvontuurAvontuur
Onder deze omstandigheden zet 
Coolen zich al bijna veertig jaar onver-
minderd in voor de kansarmen. “Het 
was indertijd een roeping om priester 
te worden, maar ook de missie trok. 
Ik voelde me aangesproken door de 
bevrijdingstheologie die de Latijns-
Amerikaanse kerk in de jaren zestig 
ontwikkelde. In die theorie werken 
mensen aan hun eigen bevrijding, gaan 
ze op stap vanuit de Exodus-gedachte. 
We organiseerden bijeenkomsten 
en spraken met mensen over hun 
omstandigheden. Over onrecht, gebrek 
aan onderwijs, lage lonen. We lazen 
wat de Bijbel daarover zegt.” Diverse 
keren is Coolen met de dood bedreigd. 

“De arbeiders mochten geen vakbond 
vormen op de plantages. Dus stelde 
ik mijn woning beschikbaar. Tot de 
Spaanse plantagehouder met zijn 
pistool dreigde. Dan moest ik er weer 
een tijdje mee stoppen.”
Zelf wist Coolen elke keer weer te ont-
snappen aan de dood, in tegenstelling 
tot tientallen van zijn vrienden voor 
wie het slecht afl iep. “Natuurlijk denk 
ik nog steeds veel aan hen. Misschien 
hebben we mensen op het verkeerde 

spoor gezet, hadden we het anders 
moeten aanpakken.”
Hij betrad het Latijns-Amerikaanse 
continent vol idealisme en drang tot 
avontuur. “Je wordt beschouwd als 
degene die alle problemen kan oplos-
sen. Dat was trouwens ook de houding 
van de meeste ontwikkelingsorganisa-
ties. ‘Wij zijn toegerust dus wij gaan 
het oplossen.’ Er was onvoldoende 
aandacht voor initiatieven van de lo-
kale bevolking. Wij maakten de dienst 
uit en namen de beslissingen. Dat is 
achteraf gezien een grote fout geweest. 
Alleen de Gualtemalteken zelf kunnen 
hun ontwikkeling ter hand nemen. 
Wij kunnen solidair zijn en een heel 
bescheiden bijdrage leveren.”

HouvastHouvast
De huidige regering werkt schoor-
voetend aan veranderingen, maar niet 
fundamenteel, constateert Coolen. “De 
bevolking is lamgeslagen. Mensen zijn 
bang, durven niks meer. Er is weinig 
veranderd. De Indianen in de bergen 
leven nog precies als veertig jaar gele-
den. Hoe bouw je een land op waarvan 
meer dan de helft van de bevolking 
niet kan lezen en schrijven?”
Als je hier wilt overleven, moet je dur-
ven hopen, zegt Coolen. “Zonder hoop 
ben je nergens. Je moet ook accepteren 
dat er in je eigen leven geen grote 
dingen zullen veranderen. Je moet over 
de grenzen van je eigen leven kunnen 
kijken.” Gelukkig ziet de voormalige 
priester nog voldoende aanknopings-
punten om te blijven vechten. “Er zijn 
heel veel capabele en eerlijke mensen 
en organisaties die werken aan veran-
deringen. Bijvoorbeeld op het gebied 
van onderwijs. Als mensen kunnen 
lezen, begrijpen ze waar het over gaat. 
Dan kunnen ze deelnemen aan de sa-
menleving, hun stem laten horen. Dan 
ontstaat er een tegenactie. Om daaraan 
te werken, samen met mensen die er 
net als ik nog in geloven, is voor mij 
een geweldige uitdaging.”
Lang geleden nam hij enige afstand 
van de kerk, omdat hij er ‘remmingen’ 
ondervond, waardoor hij zich onvol-

doende kon ontplooien. Toch is de kerk 
nooit uit zijn leven geweest. “Ik ga nog 
elke zondag, samen met mijn vrouw. 
We halen veel kracht en houvast uit 
het geloof. Hard nodig als je dagelijks 
te maken hebt met moeilijkheden en 
onzekerheden en je je afvraagt waar 
het naartoe moet.” Hij denkt er niet 
aan te stoppen met werken. “Hier is 
het leven zo anders dan in Nederland, 
waar je van de wieg tot het graf verze-
kerd bent. Hier leven mensen van dag 
tot dag. Pensioen? Wat een fl auwekul! 
Je kunt nog zoveel bijdragen.” ■
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Hoog in de bergen boven San Cristobal Verapaz 
in Guatemala vond in 1983 een drama plaats. Op 
bevel van generaal Rios Montt brandden rege-
ringsmilitairen tientallen dorpjes van de ‘commu-
nistische’ Maya-Indianen plat. Juana Chacoj Mó 
(51), woonachtig in een armoedig hutje hoog in 
de bergen, heeft het allemaal meegemaakt. Haar 
man Clemente werd vermoord. Op de vlucht voor 
het geweld raakte ze haar toen achtjarige dochter 
Herminia kwijt. Tot op de dag van vandaag weet 
Juana niet waar haar dochter is. Ze heeft niks 
meer, zelfs geen foto’s. Alles is indertijd verbrand. 
Al die jaren hoopt ze haar dochter nog eens in de 
armen te kunnen sluiten.
Tweeëntwintig jaar na deze trieste gebeurtenis 
gaat KRO-speurder Derk Bolt alsnog op pad voor 
Juana Chacoj Mó, ter gelegenheid van de speciale 
‘Spoorloos voor Memisa’, die op maandagavond 
7 november wordt uitgezonden. De medische 
hulporganisatie viert, evenals de KRO, haar 
80-jarige bestaan. Om beider jubilea wat extra 
glans te geven besloot de KRO tot een bijzondere 
Spoorloos-uitzending, waarbij de zoekacties in 
Guatemala en Zuid-Afrika deze keer mede in het 
teken staan van het medische werk van Memisa/
Cordaid. 
Memisa/Cordaid consultant Anton Coolen werd 
benaderd om de KRO ploeg te helpen met de 
zoektocht naar de inmiddels volwassen dochter 
Herminia in Guatemala. De speciale Spoorloos 
uitzending is op 7 november om 21.00 uur bij de 
KRO op Nederland 1.

Spoorloos voor Memisa 


