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Van tijgeroog tot 
tropisch landschap

Stedenband Groningen - San Carlos

Werkbezoek aan Nicaragua

Internationalisering en 
onderwijs of vice versa
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Van 22 mei tot en met 1 juni 2017 zal een delegatie van de Stedenband een werkbezoek brengen aan  
San Carlos. De delegatie bestaat uit: voorzitter Hub Hermans, portefeuillehouder Onderwijs & Stages  
Reint Huizenga, portefeuillehouder Mensenrechten (LGBT en Huiselijk Geweld) Fetzen de Groot en 
coördinator Muriël Duindam.

Door: Muriël Duindam 
Op de agenda staan diverse thema’s. Uiteraard zullen we spreken 
met alle projectpartners, maar enkele zaken vragen extra aan-
dacht:
• De volgende stap in de ontwikkeling van een ‘Bureau San 

Carlos’, een platform van coördinatoren en (project)partners 
van de Stedenband die als onze ‘evenknie’ moet gaan funge-
ren. Die stap is het formeren van een ‘comité de seguimiento’, 
een groepje coördinatoren die alle Stedenbandprojecten zal 
monitoren, bijsturen en evalueren.

• Ontmoetingen met instellingen die als stageplaats kunnen 
fungeren voor nieuwe stages (zie ook de bijdrage in dit num
mer van Reint Huizenga).

• Kennismaking met de kandidaten voor de verkiezingen van 
burgemeester en gemeenteraad, die in november zullen  
plaatsvinden. Borging van de afspraken, overeenkomsten  en 

projecten  die in het kader van de Stedenband plaatsvinden 
middels een convenant.

• Een bezoek aan enkele vrouwen uit ons microkredietproject 
Emprendemujer om een indruk te krijgen van de bedrijfjes  
die met de kredieten gefinancierd worden en de impact van 
het krediet.

• Gesprekken met de gezondheidsinstellingen over de stages 
geneeskunde, waarin gefocust zal worden op de pilot voor 
tropengeneeskunde.

• Verkenning van de mogelijkheden voor een op te richten 
sportstichting in San Carlos, waar we al onze sportactivitei-
ten onder willen brengen. Op termijn willen we hierin ook 
samenwerken met de andere Europese zustersteden. 

Projecten in San Carlos steunen? Dat kan! IBAN NL77 INGB 0000 0580 95

Een impressie uit het 
leven in Nicaragua
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Het kanaal van Nicaragua   -   Aflevering 2Spontane actie voor Taalcafé San Carlos succes!

In december organiseerde portefeuille-
houder Duurzaam Toerisme Martje Birker 
een spontane inzamelingsactie bij de 
Lionsclub van haar ouders in Duitsland.
Doel was het (mede)financieren van onze 
plannen voor een taalcafé in San Carlos, 
waar toeristen en de lokale bevolking 

elkaar  in een ontspannen sfeer kunnen 
ontmoeten, Spaans en Engels kunnen 
oefenen en elkaars cultuur beter leren 
begrijpen. 
Om dat op te starten, is een bedrag van 
€ 500 nodig. Het lukte Martje om € 615 
bijeen te krijgen, waarmee we in 2017 

concreet van start kunnen gaan. 
Martje heeft contact met een aantal 
jongeren in San Carlos die dit project van 
de grond moeten gaan krijgen. We hopen 
later in het jaar te kunnen vertellen over 
de eerste succesvolle bijeenkomsten. 

Donateurs, bedankt!

Elk jaar in december houden we onze 
donateursactie. Afgelopen december 
kozen we het project van Modiversex, de 
belangenorganisatie in San Carlos voor de 
LHBT-gemeenschap, als bestedingsdoel.
Tot dusver ontvingen we een bedrag van  
€ 1088 aan donaties, waarmee we fase II 

van het project mogelijk kunnen maken 
en al een klein startkapitaal hebben voor 
fase III, die we samen met de Duitse zus-
terstad Erlangen financieren. Daar zijn  
we ontzettend blij mee!
Iedereen die een donatie heeft gedaan, 
willen we daarom ook namens Modi

versex heel erg bedanken! Doneren 
kan natuurlijk nog steeds op IBAN 
NL77INGB0000058095 ten name van 
Stedenband Groningen-San Carlos, onder 
vermelding van ‘Modiversex’. 

Bijdrage voor Huiselijk Geweld

In januari nam Lies Bouwmeester, be-
stuurslid van de Stedenband in de jaren 
’90, afscheid van haar werk en kreeg 
daarbij een cadeau van haar werkgever 

en collega’s. Lies besloot dit bedrag aan 
de Steden band te laten doneren en koos 
voor het project van Huiselijk Geweld. We 
zijn blij verrast door deze spontane geste 

en zijn Lies, haar werkgever en collega’s  
dankbaar voor de bijdrage van € 319!

Nadat in de eerste aflevering het uiteenspatten werd beschreven van de Nederlandse droom om een 
kanaal te graven dwars door Nicaragua, in de jaren twintig van de 19e eeuw, wordt in deze aflevering 
een poging van de VS beschreven, die hetzelfde wilde doen. Ging het in de vorige aflevering nog om een 
representant van het oude Europa, waar de koloniale dromen nog steeds levend waren, nu zal het gaan 
om een jong land uit de Nieuwe wereld, dat aan het eind van diezelfde eeuw zijn invloed in de zuidelijke 
landen van die Nieuwe wereld trachtte uit te breiden, ten koste van het oude Europa.

Door: Hub Hermans
Nadat koning Willem I in 1830 de stekker uit het Nederlandse en 
Groot-Colombiaanse plan had getrokken, volgen er in de loop 
van die eeuw nog tal van plannen voor een interoceanisch kanaal 
door Panama, Nicaragua of door Mexico (in de landengte van 
Tehuantepec). De plannen komen zowel uit Midden-Amerika 
zelf als uit Europa, maar vooral dus uit de VS. In zijn algemeen-
heid kan gezegd worden dat de Europeanen een voorkeur hadden 
voor Panama (vanwege de gunstige geologische gesteldheid) en 
de Noord-Amerikanen voor Nicaragua (vanwege de lager geachte 
kosten en de strategische ligging), maar zeker toen de Fransen in 
1881 begonnen met het graven van het Panamakanaal, leken de 
VS definitief voor Nicaragua te kiezen.

Maar eerst even terug naar de jaren zeventig van de 19e eeuw, en 
naar de redenen waarom de Amerikanen een voorkeur gaven aan 
een kanaal door Nicaragua. Met name voor de plannen die ruim 
een eeuw later opnieuw op de tekentafels zullen worden gelegd, 
is het interessant om te zien hoe daar destijds over werd gedacht. 
De Nederlander ir.JanGeert van der Post, een Delftse weg- en 
waterbouwkundige heeft in 2014 een belangwekkende studie over 
dit onderwerp geschreven: El largo y sinuoso camino. Razones 
por las que no ha sido construido el canal de Nicaragua, (De lange 
en bochtige weg. Redenen waarom het Nicaraguakanaal niet 
werd aangelegd) uitgegeven door het Instituto de Historia de 
Nicaragua y Centroamérica de la Universidad Centroamericana, 
in Managua. Ook al is er al veel over het kanaal van Nicaragua 
geschreven, dit is het eerste serieuze, degelijke overzicht van alle 
plannen die er in de loop der eeuwen hebben bestaan. Hoewel 
weg- en waterbouwkundige, heeft Van der Post technisch-weten-
schappelijk jargon zoveel mogelijk vermeden. Gebruik makend 
van een door de Duitse geograaf Gerhard Sandner gebezigde me-
thodologie, beschrijft hij de verschillende initiatieven tot aanleg 
in termen van belangengroepen, validiteit, routekeuze, technische 
uitvoering, financieringsmodel, efficiëntie enz. Deze aanpak stelt 
hem in staat de zin en haalbaarheid van alle projecten -nu eens 
amusante luchtfietserij, dan weer wetenschappelijke degelijkheid- 
in kaart te brengen. Deze tweede aflevering over het Nicaragua-
kanaal steunt grotendeels op het werk van Van der Post, en dan 
met name het centrale gedeelte daarvan, waarin het gaat over de 
ongekende dadendrang die in de tweede eeuwhelft aan de dag 
werd gelegd door de VS (bladzijden 96-170).

Het is belangrijk ons te realiseren dat het wordingsproces van de 
VS rond 1850 krachtig vorm kreeg: oorspronkelijk bestaand uit 
13 staten, traden nieuwe staten toe als Texas, terwijl andere staten 
gekocht of veroverd werden (Florida, Louisiana, New Mexico, 
Arizona, Nevada en California). Vrij snel hierna werd er in die 
nieuwe zuidelijke staten olie en goud gevonden, werden er spoor-
lijnen aangelegd, kwamen er tal van nieuwe immigranten, gelokt 
door de ‘Go West’, en nam de economische ontwikkeling van deze 
gebieden een hoge vlucht. Deze snelle expansie, ge  kop peld aan 
pogingen van Europese landen als Engeland, Spanje en  Frank-
rijk om opnieuw de onafhankelijk geworden landen in Latijns 
Amerika te koloniseren, dreef de VS ertoe om nieuwe  banden te 
sluiten met deze ‘jonge’ landen. Exponent van dit nieuwe denken 
was de Monroe-doctrine, die al in 1823 van kracht was geworden, 
en die de jonge Latijns-Amerikaanse landen bescherming be-
loofde in geval zij binnengevallen zouden  worden door potenties 
uit de Oude wereld. Dat heeft ook gewerkt, maar de VS bood ook 
bescherming waar daar niet expliciet om gevraagd werd, zoals 
in Cuba en Puerto Rico (1898). Maar, hoe dan ook, de economi-
sche ontwikkelingen in het  Zuiden van de VS, maar ook in het 
hele Caraibische gebied voltrokken zich in een sneltreinvaart, en 
maakten het noodzakelijk om de verbindingen met de westkust 
van de VS korter te maken: vandaar de roep om een kanaal. 
Bijkomend probleem voor de VS was dat Engeland bezittingen 
had in die gebieden, namelijk de kolonie Belize en het protecto-
raat de Muskietenkust (de oostelijke kuststrook van Nicaragua, 
waar hoofdzakelijk Miskito-indianen woonden), en dat men dus 
behoedzaam moest opereren. Er werden al gauw verschillende 
routes uitgewerkt. Het was aan de enigszins wereldvreemde we-
tenschapper Ephraim G. Squier te danken dat aanvankelijk vooral 
gedacht werd aan een kanaal dat zou dienen om mensen te ver-
voeren, en dat geen eigendom zou worden van een buitenlandse 
grootmacht. En zo kreeg ingenieur kolonel  O.W. Childs in 1850 
opdracht om het ontwerp verder voor te bereiden. In 1852 lagen 
er diverse routes klaar, waarvan de vaarweg via San Carlos de 
meest kansrijke leek. Maar toch gingen de plannen niet door, en 
dat was vooral vanwege het ontbreken van de benodigde gelden: 
het waren namelijk de Engelse bankiers (Londen was ook toen al 
het financiële centrum van de wereld) die van mening waren dat 
de plannen niet berekend waren op de snel toenemende  diepgang 
van de schepen, en dat  de voorgestelde route wel erg lang en 
duur was.   >>



In de daaropvolgende jaren werden de plannen van Menocal 
opnieuw verbeterd, maar ook werd onderzoek verricht naar de 
mogelijkheid van een aangepast Panama-kanaal, met name onder 
het bewind van president Mckinley (1897-1901). En opnieuw 
kwam daarbij een voorkeur voor de Nicaragua-variant naar 
boven. Maar tegelijkertijd zagen de Amerikanen economisch, en 
vooral politiek gewin bij het oppakken van de werkzaamheden 
in Panama, maar dan niet via de door Lesseps geplande route op 
zeeniveau. Ze opteerden voor een kanaal met flink wat sluizen, 
om zo de onvermijdelijke hoogteverschillen te overwinnen. 

Politiek gezien was er een probleem met Colombia (waartoe 
 Panama toen nog behoorde), dat de Amerikanen geen toestem-
ming wilde geven om de aanleg van het kanaal over te nemen. 
Dat probleem werd door President Theodore Roosevelt (1901-
1909) ‘handig’ opgelost. Hij stimuleerde de Panamezen zich 
 onafhankelijk te verklaren van Colombia, hetgeen ze deden in 
1903, met behulp van de zogenoemde Amerikaanse kanon-
neerbootpolitiek. Vervolgens sloot de nieuwe staat in 1904 een 
verdrag met de VS, waarin vastgelegd werd dat 1400 vierkante 
kilometer Panamees grondgebied in handen kwam van de VS en 

dat daarop het kanaal kon worden aangelegd. Het probleem van 
de malaria losten de Amerikanen ook handig op door een ver-
band te leggen met de muskieten (als veroorzakers van malaria) 
en door om die reden een flink aantal moerassen droog te leggen. 
Zo togen de Amerikanen in 1907 aan het werk, en konden zij 
het karwei van Lesseps uiteindelijk in 1914 afmaken, alhoewel 
opnieuw veel later dan gedacht, en met veel doden en gewonden 
(ongeveer 6.000), en met astronomisch gestegen kosten. Met 
name vanwege de eerste Wereldoorlog zou het kanaal ook veel 
later dan gepland, pas in de jaren twintig economisch rendabel 
worden.

Ruim honderd jaar later is het internationale politieke toneel 
weer drastisch gewijzigd, maar nog steeds staat het Nicaragua-
kanaal op de politieke agenda. Het zijn in de 21e eeuw niet langer 
de Europese koloniale machten die de dienst uitmaken (zoals bij 
de pogingen aan het begin van de 19e eeuw) of de VS (zoals bij de 
pogingen in de 2e helft van de 19e eeuw), maar nieuwe plannen 
kunnen niet anders gesmeed worden dan op de schouders van 
wie faalden. En daar zal de volgende aflevering over gaan.   <<

>>   Over aardbevingen en de aanwezigheid van vulkanen en 
andere obstakels repte het rapport van Childs niet… Het niet 
doorgaan van dit project bekoelde de relaties tussen de regering 
van Nicaragua (die niet veel anders had gedaan dan toekijken en 
afwachten) en die van de VS gedurende twee decennia.

In 1871 gaf de zeer ondernemingsgezinde president Ulysses 
Grant een onderzoekscommissie, de Interoceanic Canal Com-
mission, de taak mee om berekeningen te maken voor vier routes, 
via Tehuantepec, Nicaragua, Panama en Darien. Een van de 
leidende onderzoekers was Edward Lull, die met een uitgewerkt 
plan kwam, en de voorkeur gaf aan een kanaal door Nicaragua, 
dat ongeveer 50 miljoen dollar moest gaan kosten. Maar ondanks 
de ook in regeringskringen uitgesproken voorkeur voor Nica-
ragua, werden er geen knopen doorgehakt. Dit had te maken 
met een aantal oorzaken, waaronder de moeilijk te garanderen 
neutraliteit van het kanaal en de politieke instabiliteit in Nicara-
gua (de verschillende conservatieve regeringen, gedragen door 
de grootgrondbezitters die in het westen van het land woonden, 
zagen noch de voordelen van grootschalige export, noch die van 
een kanaal en van havens aan de kusten). Het gevolg was dat ge-
wacht kon worden op een nieuw rapport, nu van een jongere col-
lega van Lull, de Cubaans-Amerikaanse ir. Aniceto Menocal. Op 
initiatief van de regering in Managua (!) maakte hij een nieuwe 
studie, die 13 miljoen meer kostte dan die van Lull, en die hem in 
1880 een concessie opleverde. 

In de tussentijd hadden de Fransen, die voorstanders waren van 
een kanaal door Panama, echter niet stil gezeten. Onder leiding 
van de grote Ferdinand de Lesseps togen zij voortvarend aan  
de slag. Lesseps was ingenieur, financier en diplomaat en had  
het klaar gekregen om in tien jaar tijds het Egyptische Suez-
kanaal aan te leggen (1859-1869). Dit werd al snel economisch 
uiterst rendabel, hetgeen de verwachtingen omtrent een Midden-
Amerikaans kanaal alleen maar vergrootte. Lesseps had besloten 

het Panamakanaal op zeeniveau aan te leggen, langs de rivieren 
de Chagres en de Río Grande, en grotendeels ook parallel aan de 
eerder met grote moeite aangelegde spoorverbinding. De Fransen 
stuitten alras op de grote problemen waarvoor de Amerikaanse 
onderzoekers gewaarschuwd hadden, en die bij hen tot een zekere 
voorkeur voor Nicaragua hadden geleid. Die problemen betrof-
fen in de eerste plaats de grote hoogteverschillen, die het werk 
erg bemoeilijkten en tot enorme waterafvoerproblemen leidden;  
in de tweede plaats de klimatologische omstandigheden (de 
klamme hitte en de aanwezigheid van muskieten in de buurt van 
de vele poelen, moerassen en riviertjes, waardoor veel arbeiders 
ziek werden en stierven aan de malaria) en in de derde plaats, 
alhoewel samenhangend met de eerdere punten: de uitloop van 
de werkzaamheden en het oplopen van de kosten. 

In 1889, acht jaar na de start, ging de onderneming van Lesseps 
failliet en werden de werkzaamheden stilgelegd. Dit maakte de 
weg vrij voor een kanaal door Nicaragua. Reeds in 1884 was 
er een contract ondertekend tussen de regeringen van de VS 
en Nicaragua om dat kanaal daadwerkelijk aan te gaan leggen. 
Maar nu kon de nieuw opgerichte Nicaragua Canal Construction 
Company daadwerkelijk aan de slag. Men richtte een gebied, 
niet ver van de haven van San Juan del Norte, in om alle instal-
laties, materialen en huisvesting voor de werkers te kunnen 
herbergen. De eerste jaren verliep alles voortvarend: er werden 
zelfs reusachtige moderne baggermolens ingezet die in Panama 
overbodig waren geworden. Internationale groepen van weg- en 
waterbouw kundigen schreven verslagen waarin zij zich onder de 
indruk toonden van de omvang en de voortvarendheid van de 
werkzaamheden. Maar toch ging het fout: opnieuw was er een 
tekort aan kapitaal. In 1892 was er 6 miljoen dollar uitgegeven, 
een paar kilometer kanaal gegraven, maar het private kapitaal 
wilde niet verder  investeren in deze mega-klus, mede vanwege de 
economische crisis van die jaren. In 1892 werd de NCCC failliet 
verklaard.
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Cartoon over de Monroedoctrine. 

Bron: http://gfabijanic-ushistory.weebly.com/cartoons.html

Kaart van het Nicaraguakanaal rond 1862.

Bron: Institute Archives & Special Collections, Rensselaer

De enige nog bewaard gebeleven ‘Franse’ baggermolen in San Juan del Norte.
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In memoriam: Ciska Feekes 1936-2016

In januari bereikte ons het verdrietige bericht van het overlijden 
van dr. Francisca Feekes, of Ciska, zoals we haar bij de Steden-
band kenden.

Ciska werd in 1936 geboren in Batavia. In de jaren ’50 studeerde 
zij Biologie in Utrecht en in 1971 promoveerde zij aan de Rijks-
universiteit Groningen op het gebied van gedragsbiologie.
Behalve biologe en natuurbeschermster ontwikkelde Ciska zich 
later ook als schrijfster. In 2012 verscheen het boek ‘Het ruisen 
van de tjemara’s’, een autobiografisch boek over haar kindertijd in 
Nederlands-Indië en haar gevangenschap in Jappenkampen. Het 
boek werd genomineerd als ‘Beste Groninger Boek 2012’.

Ciska is jarenlang de drijvende kracht geweest achter de natuur-  
en milieuprojecten die in het kader van de Stedenband in San 
Carlos en omgeving werden ontwikkeld en uitgevoerd. De 
 werkgroep Alianza Verde bloeide in de jaren ‘90 onder haar 
bezielende leiding.
Ciska was een bevlogen, hardwerkende, onafhankelijke en be-
trokken vrouw en geloofde enorm in de gelijkwaardige samen-
werking met de lokale bevolking. Ook in haar projecten in 
Mexico, Ecuador en Suriname stond die aanpak centraal. Haar 
passie en volharding zorgden ook voor de nodige strubbelingen, 
maar leidden er tegelijkertijd ook toe dat we met ons allen weer 
scherper of anders naar de dingen gingen kijken. Geen vooruit-
gang zonder beweging.
Ciska reisde regelmatig naar het buitenland om daar met haar 
projectpartners de handen uit de mouwen te steken en de 
 projecten verder vorm te geven. Ze was ervan overtuigd dat 

nauwe samenwerking ter plaatse en vooral initiatief vanuit  
de lokale bevolking de beste resultaten opleverde.
Ciska hield zich in Nicaragua bezig met uiteenlopende onder-
werpen op het gebied van natuur- en milieubehoud. Zaken als 
ontbossing, behoud van het oerbos van de regio Río San Juan, 
vervuiling van natuurlijke waterbronnen, een project van ver-
beterde houtovens en een pilotproject waarbij onderzocht werd 
of regenwater geschikt kon worden gemaakt voor consumptie, 
konden allemaal op haar deskundige aandacht rekenen. 

Rond eind jaren ‘90 stopte Ciska met haar werkzaamheden voor 
de Stedenband. Het was een woelige tijd voor de organisatie, 
waarin we ons beraadden op onze toekomst en Ciska kon zich 
niet goed vinden in de koers die we voor ogen hadden. Het stop-
pen met de Stedenband betekende voor Ciska echter niet dat ze 
haar banden met Nicaragua verbrak. Zo was zij was bijvoorbeeld 
tot in 2016 nog als adviseur betrokken bij stichting El Árbol, die 
actief is in Chinandega. 
Ciska genoot veel aanzien in San Carlos en vaak werd er naar 
haar gevraagd, ook nadat ze met haar werk bij de Stedenband was 
gestopt. In 2016 ontving de Stedenband een verzoek voor een 
referentie van één van haar voormalig projectmedewerkers. Wie 
anders dan Ciska kon die referentie schrijven? Hoewel het toen 
niet goed ging met haar gezondheid ging ze graag op het verzoek 
in en schreef een prachtige aanbeveling. 

We kunnen op deze plek alleen nog maar onze dank uitspreken 
voor de inzet en betrokkenheid die Ciska jarenlang met ons 
deelde.

Ciska tijdens één van haar werkbezoeken aan San Carlos in de jaren ’90.

Internationalisering en onderwijs of vice versa
Reint Huizenga, onze portefeuillehouder Onderwijs & Stages, werkte jaren als Coördinator Internatio-
nali  sering bij het UMCG en stond aan de wieg van ons succesvolle coschappenprogramma. Als geen 
ander heeft hij in de praktijk gezien wat het belang is van internationalisering van het onderwijs en 
welke impact dat heeft op studenten en hun vaardigheden.

Door: Reint Huizenga
Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw zit internationali-
sering in het voortgezet onderwijs behoorlijk in de lift. Bij alle 
faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), inclusief het 
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), is het aantal 
uitgaande en inkomende studenten enorm toegenomen. Bij 
 andere onderwijsinstellingen zal dit ook ongetwijfeld het ge - 
val zijn. 

Voor het studiejaar 2016/2017 werd bij de RUG een aantal van 
meer dan 5000 inkomende bachelor-, master- en onderzoek-
studenten gemeld. Zelfs bij beroepsgerichte opleidingen neemt  

de animo voor een avontuur in het buitenland per jaar toe. Tot 
slot is ook op de lagere scholen een duidelijke trend zichtbaar, 
bijvoorbeeld in de vorm van Engelstalig onderwijs.

Bij het UMCG volgen 85-90% van de geneeskunde studenten in 
de bachelor- of masterfase een studieonderdeel buiten Nederland. 
Sommige studenten doen zelfs twee tot drie onderdelen in het 
buitenland. Voor de beide andere opleidingen bij het UMCG, 
tandheelkunde (THK) en bewegingswetenschappen (BW), liggen  
de aantallen iets lager. Dit heeft o.a. te maken met de initiële 
instroom en de eigen plaatsen in het UMCG. Ook bij de (top)
masteropleidingen van het UMCG neemt de belangstelling voor 
het buitenland beduidend toe.

De gemeente Groningen droeg tientallen jaren geleden zijn steen-
tje bij door internationalisering op de agenda te plaatsen en inter-
nationale studenten te faciliteren. Gezamenlijke bijeenkomsten 
met de grotere onderwijsinstellingen werden georganiseerd en 
er werd op de ontwikkelingen geanticipeerd. In die jaren werden  
ook de Stedenbanden met San Carlos in Nicaragua (1986) 
en Moermansk in Rusland (1990) opgericht. Dit alles leverde 
Groningen veel internationale allure op, ondanks de decentrale 
ligging. Veel instellingen en bedrijven varen hier wel bij. 

Ongeveer 5 jaar geleden is een overeenkomst afgesloten tussen  de 
Stedenband San Carlos en het UMCG om vijfdejaars studenten 
geneeskunde (klinische) stages en het coassistentschap sociale ge-
neeskunde te laten volgen in het ziekenhuis Luis Felipe Moncada 
en de gezondheidscentra in San Carlos en omgeving. Tot nu toe 
hebben meer dan 50 studenten hiervan gebruik gemaakt, hetgeen 
een groot succes mag worden genoemd. 
Natuurlijk moet aan een aantal criteria worden voldaan , zoals 
motivatie, goed Spaans kunnen spreken, het maken van plannen 
en deze goed laten keuren door het eigen ziekenhuis en de oplei-
ding. De begeleiding ter plekke moet gewaarborgd worden en op 
niveau zijn, net als de veiligheid.

De verwachting is dat deze stages gecontinueerd worden en zelfs 
worden uitgebreid met echte klinische stage zoals tropengenees-
kunde, waarvoor nu een pilot loopt. Ook wordt onderzocht of 
studenten van de opleidingen THK en BW in San Carlos stages 
kunnen volgen, mits de daar geldende criteria in acht worden 
genomen. 

Tussen 2007 en 2014 zonden we met ISOP studenten uit in ons sportproject. >> Lees verder op pagina 15 >>



Van tijgeroog tot tropisch landschap

In goede sfeer en met veel enthousiasme deden in totaal 25 
 mensen mee aan de workshop van sieradenontwerper Miguel 
Ángel Ruiz Rivera, die geflankeerd werd door ontwerpster 
Simone   Larabi, en de schilderworkshop van de Sancarleense 
Richard Peña Obando. 
Voor sommigen leek de workshop sieraden maken eerst wat 
 buiten de ‘comfort zone’, - Miguel liet het er simpel uitzien, maar 
dat was het in de praktijk niet! - maar na enig oefenen, was 
 iedereen trots op de oorbellen en ring, gemaakt van alpaca en 
verrijkt met tijgeroog, amethist of malachiet.

Bij Richard leerden de deelnemers een techniek met paletmes en 
penseel. Door het doek met een paletmes van een basis verfl aag 
te voorzien, ontstond er een mooi reliëf voor de rest van het doek. 

Dat leverde heel verschillende en verrassende resultaten op! 
Een aantal deelnemers had al ruim ervaring met schilderen of 
had een natuurlijk gevoel voor het werken met metaaldraad, 
maar voor anderen was dit de eerste keer dat ze op deze manier 
met de materialen aan de slag gingen. De trotse reacties op het 
eigen werk maakten de dag extra leuk!

Het was de derde keer dat we de workshops organiseerden. Ook 
deze keer waren de reacties van de deelnemers heel positief. We 
zullen kijken of we een dergelijke activiteit nog een keer kunnen 
aanbieden. 

Op onze website zijn meer foto’s van de workshops te bekijken: 
http://www.groningensancarlos.nl/kunstworkshopsmaart2017/
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Op zaterdag 4 maart organiseerde de Stedenband een tweetal kunstworkshops onder begeleiding van 
Nicaraguaanse kunstenaars. Op die manier willen we Groningers kennis laten maken met de rijke 
cultuur van Nicaragua. 

Kunstworkshops 
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Kerstactiviteit San Carlos

Elk jaar in december organiseert een aantal sleutelfiguren in  
San Carlos een kerstactiviteit voor één van de arme wijken van 
San Carlos. Elk jaar wordt er een andere wijk uitgekozen. Voor  
de bewoners daarvan wordt een speciale dag georganiseerd, 
 waarbij de insteek is een feestelijke onbezorgde dag voor ouders 
en kinderen te realiseren. Hoofdsponsor hiervan is zusterstad 
Erlangen. Groningen draagt sinds drie jaar ook bij aan dit 
 evenement.

Afgelopen 23 december viel de beurt aan de wijk Hugo Chávez. 
Al vroeg waren vele vrijwilligers in de weer om alle speelgoed, 
piñatas en etenswaren naar de ontmoetingsplek te brengen. En 
daarna kon het feest van start.

Kinderen kregen cadeautjes, konden piñatas slaan of andere 
kinderspelletjes spelen. Ouders keken met plezier toe en werden 
verblijd met een goed gevulde mand met etenswaren, waarmee 
ze traditioneel op kerstavond een maaltijd voor het gezin maken. 
Naast de cadeautjes en spelletjes kregen de gezinnen hapjes en 
drankjes en een maaltijd aangeboden.

Het was een feestelijke dag en iedereen heeft genoten van  
de activiteiten!
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Aan Roosevelt

O jager, tot U zou men moeten treden
Met bijbelse stem of in verzen van Walt Whitman.
Primitief en toch modern. Eenvoudig en verwikkeld,
Met een ietsje van Washington en vier ietsjes van Nimrod!
Gij zijt de Verenigde Staten,
En ge zijt de toekomstige overweldiger
Van het argeloze Amerika, dat nog inlands bloed bezit,
Dat nog tot Christus bidt en nog Spaans spreekt.

Ge zijt een trost en sterk exemplaar van Uw ras,
Gij zijt beschaafd en gij zijt bekwaam; ge bestrijdt Tolstoi
En ge zijt Alexander en Nebukadnezer
In het temmen van paarden of doden van tijgers.
(Gij zijt professor in de energie
Zoals het de huidige gekken noemen.)
Gij meent, dat het leven een brand is,
Een uitbarsting de vooruitgang;
Dat, waar gij Uw kogel plaatst
Gij de toekomst brengt.
Neen.

De Verenigde Staten zijn machtig en groot.
Haar bevingen trillen na, diep en zwaar
Langs de geweldige wervels van de Andes.
Uw roep wordt gehoord als het brullen van een leeuw,
Hugo zei reeds tot Grant: U zijn de sterren.
(De Argentijnse opkomende zon schijnt nauwelijks nog
En flauw pas schemert de Chileense ster…) Gij zijt rijk,
Aan de dienst van Hercules paart gij de dienst van de Mammon;
En verlichtend de weg van de goedkope verovering,
Heft hoog de Vrijheid haar toorts in New York.

Maar Amerika het onze, dat had zijn barden
Sinds de verre tijd van Netzahualcoyotl;
Dat nog sporen bewaart van ’s groten Bacchus’ stappen
Dat eens geleerd heeft het alphabet van Pan;
Dat bij sterren om raad ging; dat Atlantis gekend heeft,
Welks oeroude naam nog bij Plato weerklinkt;
Dat van zijn verwijderdste levensmomenten
Van licht leeft, van vuur, van de min en van geuren;
Het Amerika van Moctezuma de Grote; van de Inca;
Het geurende Amerika van Cristóbal Colón;
Amerika het katholieke, Amerika het Spaanse;
Amerika waar eens zeide de nobele Guatemoc:
Ook ik lig niet op een bed van rozen; dat Amerika
Dat beeft van orkanen en dat leeft van de liefde:
O mannen met lichtblauwe ogen en ziel eens barbaren,
Het leeft. En droomt. Het mint en trilt; ’t is de dochter der zon.
Weest op Uw hoede. Spaans-Amerika leeft!
Wel duizend welpen van de Spaanse leeuw.
Bij God, O Roosevelt, een geduchte schutter
En een machtig jager zoudt ge moeten zijn
Om ons in Uw ijzeren klauwen te klemmen.

En moogt ge rekenen op alles, één ontbreekt: God.

Vertaling J. A. Van Praag   In: Dr. G.J. Geers en G.P. de Ridder, Spaanse poëzie, P. Noordhoff, Groningen 1953: 2023.

10     

Dichtershoek  -    Ruben Darío

Eigenlijk is het de bedoeling van deze dichtershoek om zoveel mogelijk verschillende dichters aan   
het woord te laten. Maar gelijk in de tweede aflevering maak ik daarop al een uitzondering door opnieuw 
Rubén Darío het woord te gunnen. De reden daarvoor is tweeledig. In de eerste plaats om dat hij verre-
weg de meest bekende Nicaraguaanse dichter is; een soort van nationale held, en in de tweede plaats 
omdat het gedicht dat ik wil behandelen mooi aansluit bij de aflevering over het Nicaraguakanaal (elders 
in deze zelfde Enlace), dat precies de periode beschrijft waar dit gedicht over gaat. Bijkomend voordeel is 
dat in het vorige nummer al de achtergrond van de dichter, en ook van dit gedicht geschetst was. Dit kan 
nu korter, en dat ondervangt dan meteen het grootste nadeel van dit gedicht: het is nogal lang.

A Roosevelt

¡Es con voz de la Biblia, o verso de Walt Whitman, 
que habría que llegar hasta ti, Cazador! 
Primitivo y moderno, sencillo y complicado, 
con un algo de Washington y cuatro de Nemrod. 
Eres los Estados Unidos, 
eres el futuro invasor 
de la América ingenua que tiene sangre indígena, 
que aún reza a Jesucristo y aún habla en español. 

Eres soberbio y fuerte ejemplar de tu raza; 
eres culto, eres hábil; te opones a Tolstoy. 
Y domando caballos, o asesinando tigres, 
eres un Alejandro-Nabucodonosor. 
(Eres un profesor de energía, 
como dicen los locos de hoy.) 
Crees que la vida es incendio, 
que el progreso es erupción; 
en donde pones la bala 
el porvenir pones. 
No. 

Los Estados Unidos son potentes y grandes. 
Cuando ellos se estremecen hay un hondo temblor 
que pasa por las vértebras enormes de los Andes. 
Si clamáis, se oye como el rugir del león. 
Ya Hugo a Grant le dijo: «Las estrellas son vuestras». 
(Apenas brilla, alzándose, el argentino sol 
y la estrella chilena se levanta...) Sois ricos. 
Juntáis al culto de Hércules el culto de Mammón; 
y alumbrando el camino de la fácil conquista, 
la Libertad levanta su antorcha en Nueva York. 

Mas la América nuestra, que tenía poetas 
desde los viejos tiempos de Netzahualcoyotl, 
que ha guardado las huellas de los pies del gran Baco, 
que el alfabeto pánico en un tiempo aprendió; 
que consultó los astros, que conoció la Atlántida, 
cuyo nombre nos llega resonando en Platón, 
que desde los remotos momentos de su vida 
vive de luz, de fuego, de perfume, de amor, 
la América del gran Moctezuma, del Inca, 
la América fragante de Cristóbal Colón, 
la América católica, la América española, 
la América en que dijo el noble Guatemoc: 
«Yo no estoy en un lecho de rosas»; esa América 
que tiembla de huracanes y que vive de Amor, 
hombres de ojos sajones y alma bárbara, vive. 
Y sueña. Y ama, y vibra; y es la hija del Sol. 
Tened cuidado. ¡Vive la América española! 
Hay mil cachorros sueltos del León Español. 
Se necesitaría, Roosevelt, ser Dios mismo, 
el Riflero terrible y el fuerte Cazador, 
para poder tenernos en vuestras férreas garras. 

Y, pues contáis con todo, falta una cosa: ¡Dios! Door: Hub Hermans
Zoals in het vorige nummer van Enlace vermeld, is dit het 
openingsgedicht van de bundel Liederen van leven en hoop uit 
1905. Anders dan in de bundels van voorheen, waarin Darío nog 
vluchtte in uiterlijkheden en zich nauwelijks had bekommerd om 
gewone mensen of de wereld om zich heen, wil hij nu, aan het 
 begin van een nieuwe eeuw, een nieuw tijdperk, de maatschappe-
lijk geëngageerde dichter zijn; niet alleen van zijn eigen land, 
maar van heel (Spaans-) Amerika. De vertaling van het gedicht 
is correct, en hoewel enigszins ou bollig, geeft deze de sfeer van 
de tijd goed weer. Waar het Spaans nog ‘tú’ (jij) bezigt heeft de 
vertaler bewust gekozen voor het beleefde ‘gij’, waarmee hij te-
gelijkertijd afstand schept tot wie toegesproken wordt: Theodore 
Roosevelt (1858-1919) de president van de VS. 

In dit gedicht wordt Spaans-Amerika neergezet als een serie   
van landen die hun onafhankelijkheid vieren en bouwen aan 
een nieuwe toekomst. Zij delen grotendeels eenzelfde geschiede-
nis, met soms rijke indiaanse beschavingen, maar ook met een 
gezamenlijk mediterraan, klassiek, katholiek en Spaans erfgoed. 
Dat wordt afgezet tegen de expansionistische dreiging uit het 
noorden, gepersonifieerd door de bijbelse jager Nimrod en door 
president Roosevelt. Deze Roosevelt, aangetreden in 1901, had 
vrijwel onmiddellijk de in 1898 onafhankelijk geworden landen 
Cuba en Puerto Rico onder Amerikaanse hoede genomen. Met 
zijn harde optreden had hij veel angst ingeboezemd bij de landen 
in het zuiden. Niet voor niets had hij immers zijn paard Little 
Texas gedoopt, en zijn jachthond Cuba.   >>
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>>   In de openingsverzen (1-4) is de dichter nog vriendelijk, en 
spreekt hij over het verleden, met de invloed van de bijbel en van 
de grote Amerikaanse dichter Walt Whitman (1819-1892), die 
met Leaves of Grass, een groots lyrisch eerbetoon had gebracht 
aan de waarden van vrijheid en menselijkheid. Maar in de verzen 
die volgen (5-8) verdwijnt de vriendelijkheid en kijkt de dichter 
met enige angst naar de toekomst en de dreiging uit het noorden. 
Tegenover die dreiging, gepersonifieerd door Roosevelt, plaatst 
hij het argeloze zuiden, waar nog (!) inlanders wonen, waar nog 
gebeden wordt en waar nog Spaans gesproken wordt.

Die dreiging wordt in de verzen die volgen (9-18) nóg sterker 
aangezet, door Roosevelt (als personifiëring van de VS) weliswaar 
‘beschaafd’ en ‘bekwaam’ te noemen, maar tegelijkertijd neer te 
zetten als oorlogszuchtig (Alexander de Grote en Nebukadnezar) 
en als tegenstander van vrede (Tolstoi) en eenvoud. Het materia-
lisme, het determinisme (rassentheorieën) en het vooruitgangs-
geloof van de VS brengt in die laatste verzen slechts oorlog, en 
geen rust, lijkt de dichter te zeggen. Het antwoord op deze drei-
ging is duidelijk: ‘Neen’; een ontkenning die metrisch nog bij vers 
18 hoort, maar die typografisch alle ruimte krijgt. Het is  

de opgebouwde climax van verzen die eerst nog veertien, en 
vervolgens tien en acht lettergrepen telden.

Na dat duidelijke, eenlettergrepige ‘Neen’ groeien de verzen 
weer aan tot veertien lettergrepen (in het Spaans alexandrijnen 
genoemd), met een wat plechtstatige, prekerige toon. En opnieuw 
wordt het grote, machtige, moderne noorden geplaatst tegenover 
het zuiden, waar nog rust, traditie en spiritualiteit in tel zijn. 
Maar wat in het noorden gebeurt, heeft repercussies voor het zui-
den: als in het noorden de aarde beeft (vers 21) of de leeuw brult 
(23) voel je dat evengoed in de Rocky Mountains als in de Andes. 
En ook de stars and stripes van de VS zijn zichtbaar in de vlaggen 
van Chili of Argentinië (24-26), zij het zwakker, want jonger en 
minder rijk. De combinatie hierbij van president Ulysses Grant 
en de Franse romantische dichter Victor Hugo lijkt misschien 
wat vreemd, want zij waren verklaarde politieke tegenstanders. 
Toch hadden beiden het mede mogelijk gemaakt het Vrijheids-
beeld te verwezenlijken, door de maker ervan, Frédéric Auguste 
Bartholdi, financieel te ondersteunen. De koppeling van kracht 
(Hercules) aan geldzucht (de Mammon), verpakt als vrijheids-
streven (27-28) heeft de VS geen windeieren gelegd.

Maar vanaf vers 30 lijkt het arme, argeloze, jonge zuiden de toorts 
van de vrijheid over te gaan nemen, want weet zich geschraagd 
door de eerder genoemde waarden van inlandse rust, mediterra-
ne traditie en spiritualiteit. Deze komen tot uitdrukking in poëzie 
en muziek (Bacchus, als jonge god van de inspiratie; Pan, als 
personificatie van de natuur; de Chichimeekse Netzahualcoyotl 
als de grote dichter-koning) en in de filosofie van het door Plato 
gedroomde Atlantis (30-35). Naast het horen van poëzie en mu-
ziek, spelen hier ook de andere zintuigen hun ‘natuurlijke’ rol: het 
zien, het ruiken en het aanraken (35-37). Die krachten kwamen al 
tot uitdrukking in de daden van inlandse vorsten als Moctezuma 
(Mexico) en de Inca (Peru), maar ook in de Spaanse en katholieke 
erfenis die Columbus het nieuwe continent meegaf (38-39). 

In zijn drang om de versmelting van al deze spirituele waarden 
van gevoel, geur, warmte en (naasten)liefde af te zetten tegen de 
materialistische waarden van de VS is de dichter misschien wel 
erg verzoeningsgezind jegens de Spanjaarden als voormalige 
koloniale overheersers, zeker waar hij de laatste Azteekse leider, 
Guatemoc (= Cuauhtémoc) een heldendood laat sterven (41-43). 
Guatemoc stierf de marteldood, maar wellicht moet ‘het bed  

van rozen’ geïnterpreteerd worden als een christelijk liefdesoffer. 
Fel in contrast daarmee staat de onverzoenlijke houding jegens  
de gevreesde toekomstige overheerser. Vers 44 zou, gelezen 
met de ogen van nu, zelfs openlijk racistisch genoemd kunnen 
worden, evenals de katholieke claim op de ene ware God (51) be-
denkelijk is, maar je zou deze slotregels ook wat minder vijandig 
op kunnen vatten. Waar het om lijkt te gaan is dat de dichter dat 
wat nu nog zwak oogt, in kracht wenst om te zetten. Tegenover 
het kille materialisme, de veroveringsdrang en het utilitarisme 
uit het noorden, gesymboliseerd door de stars and stripes, lijkt 
hij ‘de dochter der zon’ (45) te willen plaatsen: een jong, gekleurd 
continent, dat nog vertrouwt op geloof, op groei en op gevoel en 
dat zo de hele wereld aan kan.

Nog geen twee jaar na het schrijven van dit gedicht zou Darío 
een ander gedicht wijden aan de VS, ‘Salutación al águila’ (Groet 
aan de adelaar, 1906), een gedicht waarin het land van de condor 
opnieuw toenadering zoekt tot de adelaar uit het noorden, ‘zijn 
broer op grote hoogten’. Want ook al moet een broer die de baas 
wil spelen soms gewezen worden op zijn anders-zijn en op zijn 
streken, het blijft toch je broer...   <<

Spotprent van Roosevelt als ‘politieagent van de wereld’. 

Bron: http://theodorerooseveltatolevitch.weebly.com

Spotprent van Roosevelt zijn bemoeienis in het Caraïbische gebied.  

Bron: Wikipedia >>   
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caro@helderenhelder.nl grafisch ontwerper

 www.helderenhelder.nl

Voor alle studenten in het voortgezet onderwijs is het een aan-
winst voor hun opleiding en algemene ontwikkeling in het bui-
ten land studieonderdelen te kunnen volgen. Globalisering is erg 
belangrijk en draagt bij aan het vervagen van grenzen. Het actief 
stimuleren van ‘buiten de deur te kijken’ en op basis van gelijk-
heid kennisoverdracht te bevorderen, dragen bij aan het ontwik-
kelen van belangrijke (studie)vaardigheden en verruimen de blik 
op de wereld . Het zijn ervaringen die nooit meer afgenomen 
of vergeten worden. Zelfs bij het afstuderen wordt er vaak aan 
gerefereerd. 

Met dat in het achterhoofd organiseert de Stedenband als sinds 
de prille jaren ’90 stages in onze zusterstad. Studenten Verpleeg
kunde, Voeding & Diëtetiek, Economie, Scheikunde, Romaanse 
Talen en Culturen, Sport, Internationale Betrekkingen, Business 
and Languages en nog meer, brachten hun in Nederland geleerde 
theorie in de weerbarstige Nicaraguaanse praktijk. 

Voor de (nabije) toekomst heeft de Stedenband plannen om stu-
denten van meer opleidingen stagemogelijkheden in San Carlos 
te bieden. Zoals eerder verwoord, zijn criteria zoals goedkeuring 
van plannen door de thuisinstelling, begeleiding en een goede 
beheersing van de Spaanse taal erg belangrijk en zelfs verplicht.

Bij nieuwe mogelijkheden valt te denken aan een hernieuwde 
samenwerking met de afdeling Sport en Sportmanagement van 
de Hanze Hogeschool, waarmee we eerder ook succesvolle stages 
hebben gerealiseerd, en indien mogelijk, andere opleidingen. Ook 
studenten van een aantal faculteiten van de RUG zoals, Economie 
en Bedrijfskunde, Ruimtelijke Wetenschappen, deelopleidingen 
van Wis en Natuurkunde en misschien nog andere faculteiten  
kunnen  waarschijnlijk stages volgen. Dit moet nog verder geïn-
ventariseerd en onderzocht worden. Het organiseren van Sum-
mer en Winter Schools kan ook een optie zijn. 

Dit jaar wordt reeds gestart met een Summer School in San 
 Carlos vanuit de faculteit Economie en Bedrijfskunde, die een 
speciaal programma heeft met de University van Newcastle in 
Engeland. Ook kan gekeken worden of het Noorderpoort College 
geïnteresseerd is om studenten naar San Carlos te sturen. En, 
last but not least, is het meer dan goed bij de basis te beginnen 
namelijk de basisscholen. Hiervoor hebben we al een prachtig 
lespakket ontwikkeld, in samenwerking met een docent uit het 
basisonderwijs. Het pakket sluit aan bij de eisen vanuit Den Haag. 

Concluderend kan gesteld worden dat Stedenband Groningen-
San Carlos een belangrijke bijdrage heeft geleverd, en nog steeds 
levert, aan veel stagemogelijkheden in San Carlos. Uit ervaring 
is gebleken dat dit bijvoorbeeld voor het UMCG waardevolle 
contacten kan opleveren en kan leiden tot kleinschalig onderzoek 
en intensievere stages.

De onmisbare ervaring opgedaan in eerdere stagetrajecten en het 
lopende coschappentraject met het UMCG kan prima als basis 
dienen voor het vormgeven van nieuwe trajecten met andere 
opleidingen in Groningen. Nieuwe mogelijkheden op het gebied 
van internationalisering in onze stad zijn niet alleen van eminent  
belang in relatie tot andere landen en gebieden in Zuid- en 
Midden-Amerika, maar ook voor de contacten met onder meer 
de RUG, Hanze en het UMCG.   <<

Groningse coschapper bekijkt een röntgenfoto in het ziekenhuis van San Carlos.

>>   Vervolg van pagina 7: Internationalisering en onderwijs of vice versa?   >> 
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¡Enlace! is een uitgave van 
 Stedenband Groningen-San Carlos
Postbus 268, 9700 AG Groningen
Bezoekadres Harm Buiterplein 1
Open maandag t/m woensdag
T (050) 367 61 69
E sancarlos@groningen.nl

I www.groningensancarlos.nl
Twitter @GrunnSanCarlos
Linkedin-groep   Stedenband 
Groningen-San Carlos
Like us on Facebook
facebook.com/GrunnSanCarlos
Instagram grunnsancarlos 

IBAN NL77 INGB 0000 0580 95
Oplage 700 stuks
Samenstelling en hoofdredactie 
Muriël Duindam
Bijdragen Muriël Duindam, 
Hub Hermans, Reint Huizenga, 
Sandra Zoethout

Fotografie Archief Stedenband, 
Wouter Asveld, Jara Daamen, 
Muriël Duindam, Nicole van 
Haandel, Fran Leijten, 
Sandra Zoethout
Opmaak Caro Helder
Ontwerp Maaike de Laat 

Door: Sandra Zoethout
Sandra Zoethout liep in 2016 coschappen in San Carlos en ook 
tijdens orkaan Otto. In haar ‘impressie’ neemt ze ons mee naar  
de dag dat Otto Nicaragua bereikte, 24 november.

Afgelopen woensdag werd aangekondigd dat er een orkaan 
genaamd Otto onze kant uit zou komen en het oog van de storm 
zou waarschijnlijk precies over San Carlos komen. In het huis 
van de familie waarbij ik verbleef, werd gedaan alsof er niets 
aan de hand was terwijl in het ziekenhuis militairen rondliepen 
die zandzakken voor de deuren plaatsten. Alle patiënten zonder 
harde indicatie werden ontslagen en de patiëntjes van de kinder-
geneeskunde werden verplaatst naar de zaal van de interne 
geneeskunde. Naast de kinderafdeling stonden namelijk hoge 
bomen en als die boven op het ziekenhuis zouden vallen zou dat 
enorme consequenties hebben. 
Ondertussen liep ik gewoon mee met de poli van een gynaeco-
loog. Rond het middaguur begon het te regenen en het duurde 
niet lang tot de stroom uitviel, gelukkig had het ziekenhuis 
hiervoor noodvoorzieningen. Ik ging naar de SEH waar 5 co-
assistenten en basisartsen om een radio heen zaten. ‘Boom geval
len op een huis in Los Chiles.’ ‘Alles rustig in San Miguelito.’ ‘Otto 
zal San Carlos bereiken om vijf uur.’ 
Gisteren is al een enorme brigade van artsen en andere zorg-
professionals naar de verschillende regio’s vertrokken en iedereen 
hield elkaar via de radio op de hoogte. Ondanks de armoede die 
hier heerst hebben ze een goed functionerend rampenplan en het 
radiosysteem was behoorlijk adequaat, om 5 uur sloeg het weer 
inderdaad om. Gelukkig was ik voor die tijd al naar huis gelopen, 

door de stromende regen en met gevaarlijk zwaaiende bomen 
om me heen. Ik had niet later moeten gaan, zeker nu ik weet dat 
precies waar ik heb gelopen een enorme boom is omgevallen 
en een ijzeren hek heeft omgebogen alsof het van kauwgom was 
gemaakt. Het dak in mijn slaapkamer lekte en kleine meertjes 
verzamelden zich op de vloer in de woonkamer. De hond had 
net een paar dagen geleden een knipbeurt gehad en had was 
aandoenlijk om te zien hoe koud dat beestje het had. Om haar 
en mezelf warm te houden nam ik haar op schoot en wikkelde ik 
ons in mijn enige warme sjaal. Boven rammelde het dak en in het 
hoogst van de storm klom er een familielid het dak op om deze 
met een touw beter vast te zetten. Een aantal andere huizen in  
de straat waren hun daken al verloren aan Otto. 
In de dagen erna werd de schade pas echt duidelijk. In San Carlos 
waren vooral huizen getroffen en moesten we het een aantal 
dagen  zonder elektriciteit doen. Andere plekken waren er erger 
aan toe. De boom bij de kinderafdeling was overigens wel om-
gewaaid maar gelukkig vlak naast het ziekenhuis terechtgekomen. 
De saamhorigheid die ontstond in de dagen nadien was prachtig 
om te zien. Zo zag ik het hoofd van de verpleging in het zieken-
huis sjouwen met grote takken en overal op straat was men hard 
aan het werk. De natuur hier kan allesverwoestend zijn en  
de mensen hebben niet veel, maar ze hebben wel elkaar.

Een impressie uit het leven in Nicaragua


