Stedenband Groningen - San Carlos
Jaargang 22 - nummer 2 - december 2019

Een Nicaraguaan in
Nederland
pagina

Donateursactie voor
houtovens

4

pagina

Dichtershoek - Ernesto
Cardenal

8

pagina

10

De Stedenband en duurzaamheid
Duurzaamheid is een algemeen, en op dit moment ook erg populair, begrip dat veel organisaties maar
wat graag gebruiken om te laten zien dat ze hier mee bezig zijn. In meer of mindere mate hebben ze ook
allemaal gelijk. Duurzaamheid is tenslotte simpel gezegd niet meer dan bij alles wat je doet rekening
houden met zowel de huidige als toekomstige generaties. Iets wat we allemaal dagelijks proberen door
zolang mogelijk gezond te blijven, zowel in ons privé als zakelijk leven. Dat betekent echter niet dat het
eenvoudig te realiseren is (het is in Nederland al een heikele kwestie), ook niet in onze samenwerking
met Nicaragua. Maar de uitdaging gaan we graag aan.

Door: Frank Arents
Vandaag en morgen
Kan je het iemand kwalijk nemen niet aan de toekomst te denken
als elke dag een gevecht is om rond te komen? Uiteraard moet je
eerst vandaag overleven om aan morgen en later te kunnen denken. Als je hout nodig hebt om vuur te maken om op te koken,
en je dient daarvoor bomen te kappen, is het moeilijk om deze
bomen te laten staan voor toekomstige generaties als dat betekent dat je zelf niet kunt eten. Of als je een beleid opstelt waarbij

vissers niet meer dan een bepaald aantal vissen mogen vangen,
zodat de visstand minimaal gelijk blijft en toekomstige generaties
ook nog van de visvangst kunnen leven, maar dat er daardoor
voor de huidige generatie niet genoeg vis is om van te leven, dan
is dat geen beleid waarbij je van een goede duurzame ontwikkeling kunt spreken. Prullenbakken plaatsen als er veel plastic op
straat ligt, is ook niet voldoende, want wie leegt de prullenbakken en wie verwerkt het afval? Los van zowel rekening te houden
met de huidige als toekomstige generaties zal er dus ook rekening
moeten worden gehouden met de gehele cirkel van duurzaamheid.

Projecten in San Carlos steunen? Dat kan! IBAN NL77 INGB 0000 0580 95
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Duurzame ontwikkeling
Dat maakt duurzame ontwikkeling een niet te onderschatten
onderwerp en binnen de Stedenband zijn we ons hier van bewust.
Binnen ons bestuur hebben we voor elk speerpunt of project een
inhoudelijke portefeuillehouder. Een bestuursportefeuille voor
het thema duurzaamheid lijkt binnen deze visie vanzelfsprekend,
maar juist omdat het een complex en niet losstaand onderwerp
is en op zowel ecologisch, economisch, politiek, en cultureel vlak
verweven is, valt het niet echt in één portefeuille samen te vatten.
Daarom hebben we ervoor gekozen dat duurzaamheid onderdeel
is van elke portefeuille. Elke portefeuillehouder houdt er dan
ook rekening mee om de projecten op een duurzame manier te
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ontwikkelen en uit te voeren. Tijdens de bestuursvergaderingen wordt gesproken over de projecten binnen de verschillende
portefeuilles en zo is er ook de overkoepelende controle dat de
duurzaamheid altijd hoog op de agenda staat. Eigenlijk is elk bestuurslid op deze manier dus portefeuillehouder duurzaamheid.
Sustainable Development Goals
De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde
Naties voor 2030 worden als leidraad gebruikt bij de duurzame
ontwikkeling van onze projecten. Hoe er aan deze doelen wordt
gewerkt kan het beste verwoord worden door enkele van onze
portefeuillehouders zelf (zie kaders). <<

Portefeuillehouder Onderwijs & Stages, Reint Huizenga
‘Bij onderwijs, en de daaraan op te hangen stages, proberen we o.a. door fondsenwerving activiteiten op te zetten voor basisscholen en voortgezet onderwijs (Worldschool) in overleg met betrokkenen ter plekke of in Nederland. Deze instanties geven
bijvoorbeeld aan waar behoefte aan is of wat uitgebouwd zou kunnen worden, ook met oog op de toekomst. Vaak ontbreekt de
financiering en/of de prioriteit. Te denken valt aan projecten voor vrouwen en kinderen of voor Nederlandse scholieren.
Bij stages in het algemeen zijn er mogelijkheden in het hoger en academisch onderwijs om ter plekke ervaring op te doen en die
mee terug te nemen voor de eigen omgeving, opleiding of toekomst. Het betreft stages op diverse gebieden zoals sport, fysiotherapie, economie en bedrijfskunde, ruimtelijke wetenschappen, bewegingswetenschappen, sommige onderdelen van wis- en
natuurkunde, en in de gezondheidszorg (geneeskunde en verpleegkunde). In feite is het leren van elkaar, inclusief uitwisseling
van ervaringen. Het werkveld Stages & Onderwijs is heel breed, waardoor er al snel veel doelen in beeld komen. Op dit moment
ligt het zwaartepunt bij doelen 3, 4, 8 en 17.’

Portefeuillehouder Microkrediet, Robert Lensink

Portefeuillehouder Sport, Frank Arents

‘Met behulp van onze microkredietactiviteiten wordt

‘Met de sportactiviteiten focussen we ons zowel op de

financiering ter beschikking gesteld aan kleine projecten

gezondheid als het welzijn van de bevolking in San Car-

die worden uitgevoerd door personen die geen toegang

los. Met de zwemlessen voorzien we zelfs in een levens-

hebben tot commerciële banken. Deze toegang tot

behoefte, omdat het dagelijks leven zich afspeelt in en

krediet kan bijdragen aan een blijvende verhoging van

rondom het Nicaragua meer en de rivier San Juan. De

het inkomen via investeringen in inkomensgenererende

buitenschoolse sportactiviteiten staan ook in het teken van

activiteiten en tot een mogelijke diversificatie van inko-

gezondheid en welzijn. Sport is goed voor de gezondheid

mensbronnen; het kan ook de kwetsbaarheid ten gevolge

en de persoonlijke ontwikkeling. Een extra focus daarbij is

van onverwachte gebeurtenissen zoals ziekte, droogte en

de gelijkheid tussen vrouwen en mannen. We stimuleren

misoogsten verminderen; en het kan een bijdrage leveren

jongens en meisjes om mee te doen aan de activiteiten en

aan de verbetering van de scholing, gezondheidssituatie

dat iedereen gelijk wordt behandeld. Bij alle activiteiten

en huisvesting van de kredietnemer. Daarnaast proberen

vinden we de samenwerking met lokale partners belangrijk

we vooral bij te dragen aan de versterking van de econo-

en we werken daarom met Sancarleense coördinatoren.

mische en sociale positie van vrouwen in Nicaragua. Zo

Dit stimuleert ook de economische duurzaamheid van

proberen we dus direct en indirect een wezenlijke bijdrage

onze zusterstad en zo zijn we met de sportactiviteiten dus

te leveren aan de vermindering van armoede (doel 1), het

nadrukkelijk bezig met doel 3, 5 en 17 van de Sustainable

vermijden van honger (doel 2), het verbeteren van de

Development Goals.’

gezondheid (doel 3), het verbeteren van educatie (doel 4),
gendergelijkheid (doel 5) en het verminderen van ongelijkheid in het algemeen (doel 10).’

Reint Huizenga over Gezondheidszorg
‘In de gezondheidszorg (met name geneeskunde) dragen

Portefeuillehouder Fair Design, Simone Larabi

we bij aan duurzaamheid door het uitzenden van studenten
geneeskunde (coassistenten) om ze ervaring op te laten

‘Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol binnen

doen in de basale gezondheidszorg van en in Nicaragua, en

het project Fair Design. Door zichtbare veranderingen in

tegelijk iets mee terug te nemen naar de Westerse gezond-

het klimaat, flora en fauna realiseren we ons steeds beter

heidszorg. Zo snijdt het mes aan twee kanten! Essentieel

dat duurzame productie een must is. Ons uitgangspunt is

hierin is het begrip gelijkwaardigheid en dat alle partijen

om te werken met lokale, natuurlijke en duurzame materia-

er voordeel uit halen. Ook dragen we bij aan de praktische

len of gebruik te maken van recycling waar mogelijk. Door

vorming en educatieprojecten om de lokale gezondheids-

kennis en innovaties te delen zien wij nieuwe kansen op

zorg te ondersteunen en uit te bouwen met het aanleren

het gebied van ambachten en productie, met als gevolg

van nieuwe technieken en theorieën. Uitwisseling en be-

groeiende werkgelegenheid, waarin wij een eerlijke belo-

grip van kennis en kunde hierin is heel belangrijk. Belang-

ning stimuleren. Als we kijken naar de doelen die hiermee

rijk zijn in dit verband doelen 3, 5 en 17.’

samenhangen, dan gaat het vooral om 8, 9, 12, 13 en 17.’

3

Een Nicaraguaan in Nederland
Interview met José van Nicas en Holanda
In september maakten we, tijdens een bijeenkomst over Nicaragua, kennis met José . Hij vertelde dat
hij al 24 jaar in Nederland woont en oprichter is van het platform Nicas en Holanda. Helaas lukte het
vanwege zijn drukke agenda niet om tot een persoonlijke ontmoeting te komen om het interview te
houden, dus is het via de ‘papieren weg’ gegaan. Hopelijk doet dat niets af aan het leesplezier.
Kun je vertellen wie je bent?
Mijn naam is José. Ik ben geboren in Jinotega, in het noorden van
Nicaragua. Ik woon sinds 1995 in Nederland. Ik heb technische
en IT-studies gedaan en werk als bedrijfstechnicus. In 2011 heb ik
het sociale platform Nicas en Holanda opgericht en daarvan ben
ik de coördinator.
Mijn hobby’s zijn voetballen, (salsa)dansen, webdesign, grafische
vormgeving, en ik ga graag om met expats.

Nicaragua hebben van Nederland en van Europa.
Sinds de opkomst van de sociale media is dat verbeterd, maar
toen ik arriveerde in 1995 waren er geen media zoals Facebook
natuurlijk.
Was het makkelijk om je thuis te voelen in Nederland?
Het was niet makkelijk, vooral het eerste jaar was best eenzaam.
Ik kende de taal en de cultuur niet, waardoor het in het begin
moeilijk is om je draai te vinden in de maatschappij, in het
verenigingsleven of de studie. In zo’n situatie is het maken van
vrienden ook best moeilijk. Nederlanders zijn in het algemeen
wat terughoudender in het kennismaken dan Nicaraguanen.
Hierdoor zijn de omstandigheden anders. Als je bijvoorbeeld in
Nicaragua naar een feest gaat, dan wordt er gedanst. Dat is een
makkelijke manier om iemand aan te spreken. In Nederland is er
geen cultuur van ‘samen dansen’.
Maar toen ik eenmaal naar school ging om de taal te leren en
begon te werken, werd alles veel beter. Ik maakte vrienden, had
collega’s, ging naar feesten. Ik draaide lekker mee, waardoor ik
minder aan Nicaragua terugdacht.
Je woont intussen 24 jaar in Nederland. Zie je jezelf als
Nederlander of Nicaraguaan?
Deze vraag wordt mij vaak gesteld. Ik ben beiden: Nicaraguaans
én Nederlands! Ik leef inmiddels langer in Nederland dan in
Nicaragua, en als ik op vakantie ben in een ander land dan
Nicaragua, en ik dan aan thuis denk, dan denk ik aan Nederland.

Wat bracht je naar Nederland?
Mijn familie verhuisde begin jaren ’80 naar Nederland. Ik bleef
achter bij mijn oom in Nicaragua. Na het afronden van mijn
middelbare school, mocht ik ook naar Nederland komen. Ik was
minderjarig, dus ik had er destijds niet zoveel over te zeggen.
Wat voor beeld had je van Nederland? Is dat na 24 jaar veranderd?
Ik had niet echt een beeld van Nederland voordat ik kwam. Maar
ik besefte, en besef nog steeds, wat een verkeerd beeld wij in
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Wat zijn dingen die je leuk vindt aan Nederland, en wat
bevalt je minder?
Een van de dingen die ik leuk vind aan Nederland, is de diversiteit van culturen! Alleen al in Amsterdam kun je meer dan 100
nationaliteiten tegenkomen. Ook de stabiliteit van het land, de
aandacht die er is voor innovatie, het voetbal en het niveau van
tolerantie bevallen me goed.
Wat ik niet leuk vind, is het gebrek aan passie…
Nederland is een land met een ongelooflijke geschiedenis, zeker
voor zo’n klein land, en toch praten de mensen niet met zichtbare trots en passie over hun cultuur. Ik werk in een Nederlandse
omgeving en zou meer Nederlandse muziek willen horen, meer
Nederlandse restaurants willen zien, meer originele Nederlandse
dingen, meer Nederlandse tv…het is te Amerikaans.

Wat mis je het meest van Nicaragua?
Mijn familie, vrienden, het landschap, het eten, het klimaat…
Ga je regelmatig terug naar Nicaragua?
Niet zo vaak als ik zou willen; mijn naaste familie woont natuurlijk in Nederland, en het werk laat me niet veel ruimte om er vaak
naartoe te gaan. Daarnaast heb ik er sinds de crisis weinig trek in.
Ik was bezig met een onderneming in Nicaragua tussen 2006 en
2018 en heb er een heel slechte ervaring aan overgehouden. Erg
jammer.
Wat zou je willen dat Nederland leert van Nicaragua en de
Nicas? En wat zou je willen dat Nicaragua leert van Nederland?
Ik zou graag willen dat Nederlanders minder kijken naar Nicaragua met het beeld ‘één van de armste landen van Latijns-Amerika’. Ik heb die tekst zo vaak voorbij zien komen op bijvoorbeeld

de Nederlandse televisie. Nederland moet meer kijken naar
wat het land te bieden heeft als toeristische bestemming, en als
investeringsoptie, maar ook naar de mensen zelf: in mijn ogen
heel vriendelijk, spontaan en hardwerkend, en altijd op zoek naar
ontwikkelingsmogelijkheden, ook buiten Nicaragua.
Als ik denk aan wat Nicaraguanen van Nederlanders kunnen
leren, dan gaat dat vooral over de cultuur van het land, de maatschappij, en de geschiedenis. Nederland is, in vergelijking met
Nicaragua, drie keer kleiner, is gelegen tussen grote landen met
invloed in de wereld, zoals Duitsland, Groot-Brittannië en Frankrijk. Toch is het Nederland gelukt om in de loop van de geschiedenis naam te maken, onafhankelijk te blijven. Ook is Nederland
toonaangevend in de wereld als het gaat om waterbeheer en is
het net gekozen als innovatiefste land ter wereld! Dat zijn dingen
waar we in Nicaragua van kunnen leren.

Je richtte in 2011 het platform Nicas en Holanda op. Waarom?
Na jarenlang te hebben ‘gezworven’ tussen Nederlanders en andere gemeenschappen, vond ik het tijd om de andere Nicaraguanen op te zoeken en samen de Nicaraguaanse gemeenschap op te
bouwen. We bepalen met elkaar hoe die gemeenschap er uit ziet,
op basis van de interesses en de wensen van de leden.
Ik geloof daarnaast dat Nicas en Holanda een aanvullende rol kan
spelen bij de integratie van de Nicaraguanen in de Nederlandse
maatschappij. Vooral voor nieuwkomers is het belangrijk dat ze
enige begeleiding kunnen krijgen en leren hoe dingen in Nederland werken. Het is voor hen vaak moeilijk, vanwege de taalbarrière, om aan de juiste informatie te komen omtrent studie, werk,
woningen enzovoort. Nicas en Holanda ziet hier voor zichzelf
een rol weggelegd. Door aanvullende begeleiding hopen we een
betere en succesvolle integratie van de Nicas te realiseren.

Is de Nicaraguaanse gemeenschap in Nederland groot?
Volgens het CBS wonen er 117 Nicaraguanen in Nederland (gegevens van oktober 2019). Op basis van mijn eigen gegevens en
ervaring denk dat het aardig in de buurt komt, al schat ik dat het
aantal, samen met onder andere asielzoekers, rond de 200 ligt.
Hebben jullie met het platform veel contacten met organisaties in Nederland die zich bezighouden met Nicaragua?
Ja, sinds het uitbreken van de crisis in 2018 wel, maar er zijn er
niet veel.
Wel werken we samen met een paar organisaties die historische
banden met het land hebben om de bekendheid van het land te
bevorderen, en de crisis onder de aandacht te brengen in Nederland.
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De huidige crisis in Nicaragua heeft gezorgd voor een grote
vluchtelingenstroom, en er zijn ook Nicas in Nederland
neergestreken. Is het platform daarmee erg van karakter
veranderd?
Het karakter van het platform is zeker veranderd en absoluut
beïnvloed door de crisis. Eerst draaide het vooral om sociale
ontmoetingen, nu ligt de focus vooral op de situatie in Nicaragua
en hoe we daar mee omgaan. Sinds het begin van de crisis is het
ledenaantal explosief gestegen; er zijn in 2018 meer mensen bij
gekomen dan de zeven jaren daarvoor bij elkaar.
Als coördinator van het platform probeer ik antwoord te geven
op de vragen en wensen van de groep en laat ik mijn eigen mening wat meer op de achtergrond.
Toen de crisis begon in april 2018 kreeg ik een bericht van een
van de leden of we iets konden organiseren, een demonstratie ter
ondersteuning van de bevolking in Nicaragua. Dit hebben we gedaan samen met andere groepen, en sindsdien weten mensen dat
het platform Nicas en Holanda meer is dan een facebookpagina;
het is een digitale ontmoetingsplek voor de gemeenschap.
Andere activiteiten dan de demonstraties trekken op dit moment
niet zo veel aandacht van de Nicas. Het is duidelijk dat de focus
van de gemeenschap ligt bij de protesten tegen de regering en zijn
onderdrukkingspraktijken. Dat is natuurlijk ook niet gek. In de
groep zitten bijvoorbeeld ook 40 vluchtelingen en vluchten, dat
doe je niet zomaar.
Wat ook veranderd is, is dat we nu internationaal ook samenwerken. Sinds de crisis werken we samen in Europees verband:
SOSNICARAGUA-EUROPA (SNE). We hopen zo meer invloed
te kunnen uitoefenen op een goede afloop van de crisis. Nicas
en Holanda is nu dus onderdeel van SNE. De groepen binnen
Europa hebben bijna allemaal hetzelfde karakter en we proberen
nu eenzelfde doel na te streven.
Hoe is het voor jou om nu in Nederland te leven, terwijl veel
vrienden en familie nog in Nicaragua wonen, in een onzekere en onveilige situatie?
Het is een dubbel gevoel. Ik heb er op een gegeven moment over
nagedacht om terug te gaan, om te helpen, maar heb geconcludeerd dat ik hier meer nuttig kan zijn, vanwege mijn kennis van de
cultuur, de taal en de Nederlandse nationaliteit. Natuurlijk hebben
mijn familie en werk ook invloed gehad op mijn overwegingen.
Ik had toevallig drie maanden vóór de crisis een nieuwe band opgebouwd met mijn oude klasgenoten in Nicaragua via social media;
ze wilden een reünie organiseren omdat het 25 jaar geleden was dat
we de middelbare school hadden afgerond. Iedereen, wonend binnen en buiten Nicaragua, was in een appgroep verzameld. Het zou
gevierd worden in december 2018, maar het is niet doorgegaan.
Ik bevond me in deze groep van ongeveer 45 oude klasgenoten
toen de crisis uitbrak en heb de angst, de discussies, foto’s, video’s
vooral via deze media meegekregen. Wat je in de krant leest over
de crisis is voor mij persoonlijk een aanvulling geweest op die
berichten.
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Je vertelde dat jij en je familie Sandinist zijn. Eind jaren ’70,
begin jaren ’80 waren de Sandinisten en hun FSLN de helden
van Nicaragua omdat ze dictator Somoza wisten te verjagen
en een nieuwe wind lieten waaien door Nicaragua, waar
aandacht was voor onderwijs, gezondheidszorg en armoede.
In Europa wekte het FSLN een enorme solidariteitsbeweging
op; de meeste stedenbanden vinden hun oorsprong in die
tijd. Nu heeft het Sandinist-zijn in de crisis een nare bijsmaak
gekregen en keren de ‘ontwikkelingswerkers van weleer’
Ortega en zijn Sandinisten de rug toe. Hoe ervaar je dat? En
hoe ervaren de Nicaraguanen in Nederland dat?
Ja, dat klopt. Ik kom uit een echte Sandinisten-familie. De normen en waarden van het Sandinisme…ik heb in Nicaragua niets
anders gekend.
Ik kom natuurlijk uit een generatie die opgegroeid in de postSomoza tijd, in het midden van de burgeroorlog in de jaren ‘80,
en in de post-oorlogstijd met Violeta Chamorro als president
[Violeta Chamorro was president van 1990-1997. Zij leidde een
coalitie van 14 partijen tijdens de verkiezingen en versloeg Daniel
Ortega en zijn FSLN, red.].
Hoe ik dat ervaar? In mijn ogen zijn de Sandinistische partij,
het FSLN, en de regering de weg kwijtgeraakt, al een tijdje. Het
verzamelen van macht op deze manier en eigenlijk precies doen
wat dictator Somoza deed…
In Nicaragua wordt door de oppositie gezegd: ‘Ortega y Somoza
son la misma cosa’, Ortega en Somoza zijn hetzelfde…dit is kort
samengevat wat ik vind van de situatie. Daarnaast begrijp ik niet
waarom na 40 jaar nog steeds dezelfde mensen aan het hoofd van
het FSLN staan.
In het nieuwe Sandinisme, het zogenoemde Orteguismo [fervente
aanhangers van Ortega, red.] hebben mensen zonder idealen,
studies, capaciteiten (op het werk) veel te zeggen, ze zijn gewoon
loyaal en corrupt en dat is voor de regering genoeg om militant te
worden, het is schandalig!
In situaties waarbij machthebbers die staan voor een bepaalde ideologie misbruik gaan maken van die macht, wordt
de ideologie vaak direct afgeserveerd. Dat lijkt nu ook met
Nicaragua te gebeuren: Sandinisme is slecht, omdat Ortega
misbruik heeft gemaakt van zijn positie, terwijl zijn politiek
nauwelijks in lijn genoemd kan worden met de beginselen
van het Sandinisme, zoals je zelf ook zegt. Hoe kijk jij daar
tegenaan? En durf jij jezelf nog steeds Sandinist te noemen?
Het is inderdaad iets wat je ook in andere landen ziet, maar in
mijn ogen is het niet alleen de schuld van Ortega en zijn mensen,
het is ook de schuld van de maatschappij in het algemeen, die is
ook medeverantwoordelijk. Het is één ding dat iemand dat soort
macht weet te verkrijgen, maar het is een ander ding dat de maatschappij dat toelaat!
Wat betreft de beginselen van het Sandinisme: ik denk dat het
grootste gedeelte van de ‘nieuwe’ Sandinisten niet in staat is om
deze te kennen, te interpreteren, en te plaatsen in het heden. Ik
heb contact met een paar Orteguistas, en ga graag een discussie

met ze aan en merk dat ze gewoon herhalen wat Ortega zegt.
Het is een eindeloze speech over het imperialisme van de VS,
eindeloze kritiek op ‘rechts’ en het romantiseren van de revolutie. Er wordt maar heel weinig gesproken over de praktische
zaken die het land nodig heeft om uit de armoede te komen.
Het is puur populisme!
De overheid in Nicaragua ziet de crisis als een couppoging
van (extreem) rechts, gesteund door de VS. We kunnen
onze ogen natuurlijk niet sluiten voor de rol die de VS al
jaren speelt in Nicaragua en ook nu nog. Hoe kijk jij daartegenaan?
Er zitten bij de demonstranten en oppositie inderdaad mensen
die zich ‘rechts’ of ‘conservatief ’ noemen, hoewel ze mij zelf
niet hebben kunnen uitleggen wat ze daar onder verstaan. Als
Sandinist had ik nooit echt kennisgemaakt met de ideologie van
‘rechts’. Sinds de crisis werk ik ook met hen samen en ik ben nog
niet onder de indruk. Ik begrijp daarom de angst van het FSLN
ook niet zo goed.
En de VS…natuurlijk is de invloed van de VS aanwezig, wij hebben het over het machtigste land ter wereld, en wij (Nicaragua)
zitten in zijn invloedssfeer. Dat is al jaren zo. In 1979 heeft de
VS onder Jimmy Carter de steun aan Somoza teruggetrokken
waardoor de val van dat regime ‘makkelijker’ werd. Ook de corruptie van de rechtse president Arnoldo Alemán (1997-2002)
werd door de VS aan het licht gebracht, dus het is een kwestie
van interpretatie.
In mijn ogen zal de VS altijd aanwezig zijn, ook omdat andere machtige landen en organisaties zoals de Europese Unie,
Rusland, China, de Vereniging Naties en de Organisatie van
Amerikaanse Staten (OAS), waar de VS ook onderdeel van is, na
zoveel jaren nog steeds niet met doeltreffende maatregelen zijn
gekomen om een balans te brengen.
Als ik denk aan de oorlog in Syrië of de crisis in Venezuela kan
ik heel gefrustreerd worden en denk ik aan wat ons te wachten
staat als we erop vertrouwen dat de oplossing met behulp van
deze landen en organisaties tot stand moet komen.
De revolutie van eind jaren ’70 bracht, zoals gezegd, een
enorme solidariteitsbeweging in Europa op gang. De huidige crisis lijkt bijna ongemerkt aan Nederland voorbij te
gaan, terwijl er relatief veel stedenbanden, vriendschapsbanden en betrokkenen bij Nicaragua in Nederland zijn.
Hoe verklaar je dat?
De term stedenband is voor mij nog steeds een relatief nieuw
begrip, ik ben heel nieuwsgierig naar en geïnteresseerd in de
mensen achter de stedenbanden. De afgelopen jaar heb ik kennis gemaakt met een paar en vind het nog steeds ongelooflijk
dat mensen zo bezig zijn om te helpen! Ik denk dat we veel
geluk hebben in Nicaragua met zo veel betrokkenen en mensen
die het beste met Nicaragua voor hebben.
Dat de huidige crisis nog steeds behoorlijk ongemerkt aan
Nederland voorbij gaat, is in onze gemeenschap een permanente bron van frustratie; het is één van onze prioriteiten om

daar verandering in te brengen. We zien de stedenbanden als
mogelijke samenwerkingspartners om dit doel te bereiken; er zit
in die organisaties veel kennis over het land en als Nederlanders
kunnen ze anders kijken naar de crisis dan wij.
Maar in vergelijking met wat ik zag op de Nederlandse tv over
de protesten in Venezuela, Chili, Bolivia, Ecuador en andere Latijns Amerikaanse landen, denk ik dat gezien het aantal mensen
die zijn vermoord in Nicaragua in zo’n korte periode de situatie
in Nicaragua meer aandacht verdient.
Heeft Nicaragua behoefte aan een nieuwe solidariteitsbeweging?
Absoluut! De bijdrage van de solidariteitsbewegingen aan Nicaragua wordt in mijn ogen in de gehele geschiedenis vaak onderschat. De solidariteitsbeweging uit bijvoorbeeld Nederland heeft
zoveel tijd, geld en energie gestopt in het ondersteunen van het
land dat ze nu ook recht hebben om te zeggen: ‘dit was niet de
bedoeling van onze solidariteit, dit is niet wat we in gedachten
hadden.’
Ik heb gemerkt dat veel mensen van stedenbanden veel vrienden en zelfs familie hebben in Nicaragua, en kan me voorstellen dat ze denken dat door het land te helpen indirect of direct
ook deze vrienden en familie zijn geholpen...daar rekenen deze
mensen waarschijnlijk op.
Zoals ik zei: ik ben nog niet zo bekend met de stedenbanden,
maar wat ik in Nicaragua heb gezien aan projecten, zoals de
aanleg van bruggen, de bouw van scholen of ziekenhuizen, dat
zijn belangrijke bijdragen.
Tot slot: welke toekomst zie jij voor je moederland?
Dat is een vraag die door de hoofden spookt van de meeste
Nicas, vooral degenen die nu in het buitenland wonen. Binnen
het platform hebben we zelfs discussiegroepen gevormd om
dit belangrijke onderwerp onder de aandacht te brengen, maar
we merken dat het heel moeilijk is om een gezamenlijk idee te
creëren.
Ik wil het liefst dat de crisis intern wordt opgelost, door de
Nicaraguanen zelf. We moeten verantwoordelijk zijn voor onze
eigen fouten, maar die oplossing zal heel moeilijk zijn met een
regering die alle macht naar zich toe heeft getrokken, zwaarbewapend is, en de macht koste wat kost wil behouden. De
bevolking heeft veel gezien en meegemaakt. Het is belangrijk
dat de vele doden, gevangenen, vermisten en vluchtelingen niet
vergeten worden, dat er gerechtigheid zal zijn. De vraag is dus of
een intern conflict nog af te wenden is.
Persoonlijk zou ik graag een Nicaragua willen zien, met een
duurzame democratie, meer welvaart, meer toerisme, en dat
veiliger is. Het beleid moet meer gericht zijn op economische
ontwikkeling. Daarnaast hoop ik op minder geconcentreerde
macht en minder gedwongen emigratie om economische
redenen. <<
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Donateursactie voor houtovens
Zoals u van ons gewend bent, treft u bij de laatste ¡Enlace! van het jaar de acceptgirobrief voor onze
donateursactie.
Tijdens het Europees Overleg van zustersteden van San Carlos, dat in april door ons in Groningen werd
georganiseerd, is afgesproken dat we onderling meer zullen samenwerken om onze positie in San Carlos
en Europa te versterken en ook om meer (financiële) slagkracht te hebben in de verschillende projecten.
Eén van de onderwerpen waaraan Groningen haar steun wil verbinden is de component ‘verbeterde
houtovens’ uit het klimaatproject van de Duitse zustersteden Erlangen en Neurenberg. Ineke de Groot
legt uit waar het om gaat.
Door: Ineke de Groot
Op het platteland van Nicaragua – ook in en rond San Carlos koken veel mensen nog op eenvoudige houtovens. Het zijn ovens,
veelal gemaakt van lokaal verkrijgbaar materiaal, die veel brandhout nodig hebben en die de lucht binnenshuis vervuilen – want
er is meestal geen schoorsteen die de rook naar buiten leidt. Deze
traditionele houtovens zijn slecht voor het milieu vanwege het
benodigde hout en eveneens slecht voor de gezondheid, vanwege

de rook die wordt ingeademd door de bewoners die zich in de
nabijheid van de oven bevinden. Nog steeds doet op het Nicaraguaanse platteland het gezegde opgeld dat een huis waar de oven
niet de hele dag brandt, een luie huisvrouw verraadt... kortom:
het vuur moet brandende worden gehouden om op elk gewenst
moment eten te kunnen koken of koffie te kunnen zetten. Veel
mensen, met name vrouwen en kinderen, krijgen hier dan ook
dagelijks de nodige rook binnen en hebben daardoor op latere
leeftijd klachten vanwege longziektes.

voorbeelden van oude kookovens
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Het FKKP-project
San Carlos heeft, behalve met Groningen, ook een stedenband
met een aantal Duitse steden, waaronder Neurenberg en Erlangen. Het Duitse ministerie van Economische Samenwerking en
Ontwikkeling voorziet in meerdere samenwerkingsprogramma’s
met partnersteden over de hele wereld; één van deze programma’s
is het ‘Förderprogramm für Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekte’ (FKKP) dat sinds 2011 loopt. Duitse partnersteden
kunnen een beroep doen op financiering uit dit programma voor
projecten op het gebied van aanpassing aan klimaatverandering
en klimaatbescherming – deels in hun eigen stad, maar met name
in de partnerstad elders op de wereld.
Neurenberg is in 2012 de uitdaging aangegaan samen te werken
met San Carlos aan het project ‘gemeentelijke klimaat-partnerschappen’, een voorwaarde om financiering aan te kunnen vragen
vanuit het FKKP-programma. In de jaren erna is eerst een pilotproject uitgevoerd met 20 verbeterde houtovens in Los Chiles, de
tweede stadskern in de gemeente San Carlos. Op basis hiervan
is een concrete projectaanvraag opgesteld in het kader van het
FKKP-programma, met een looptijd van 30 maanden (van april
2017 t/m september 2019). Het project heeft drie hoofdcomponenten:
a. Bescherming van waterbronnen en herbebossing
b. Het bouwen van verbeterde houtovens
c. Training en bewustwording (o.a. milieu, klimaatverandering,
etc.)
Het totaalbedrag van de projectbegroting bedraagt ca. 250.000
euro, waarvan zo’n 216.000 euro bestemd is voor besteding in de
gemeente San Carlos. Als ‘interventiegebied’ is gekozen voor Los
Chiles en omgeving (6 kleine dorpsgemeenschappen).
De houtovencomponent: van 350 naar 150 ovens
De lokale NGO ASODELCO, waarmee de Stedenband al enige
jaren samenwerkt, is verantwoordelijk voor component b) van
het project: de bouw van verbeterde ovens. De organisatie is
voortvarend begonnen met de uitvoering ervan: het bouwen en
installeren van 350 verbeterde houtovens voor evenzoveel families, verdeeld over het gebied. Maar al snel bleek dat de geplande
houtovens – begroot volgens het model en de prijs van die van
het pilotproject – niet duurzaam zijn. Verreweg de meeste van
de 20 ovens gebouwd in het kader van dit project voldoen niet of
zijn alweer beschadigd, waardoor ze niet meer optimaal werken.
ASODELCO heeft daarom besloten samen te gaan werken met
de UNI (Universidad Nacional de Ingenería) – zij zitten al in
de regio Río San Juan met een ondersteuningsprogramma. De
UNI heeft geholpen bij de ontwikkeling van een verbeterd model
houtoven: de ‘Justa Mejorada’. Dit model is internationaal erkend
en is gebouwd van degelijk materiaal – maar kost wel aanzienlijk
meer dan het oorspronkelijke model. Omdat het weinig zin heeft
om 350 kwalitatief slechte ovens te gaan bouwen, besloot ASODELCO het probleem aan ‘Duitsland’ voor te leggen en een wijziging aan te vragen: voor het bedrag dat in de begroting is gereserveerd, kunnen met de nieuwe prijs slechts iets meer dan honderd
ovens worden gebouwd. In Neurenberg was men uiteraard in

eerste instantie niet erg blij met deze wijziging, die een behoorlijke bijstelling naar beneden van het te behalen projectresultaat
betekent, maar werd het geaccepteerd als zijnde onvermijdelijk en
als de enige optie. Overigens lukte het ASODELCO uiteindelijk,
door besparing op andere begrotingsposten, het aantal gebouwde
ovens op te schroeven tot een 150-tal.
Toch nog 350 houtovens?
Nu wil ASODELCO nog steeds een poging doen om het oorspronkelijke ‘target’ van de 350 te bouwen houtovens te halen
of op z’n minst zo veel mogelijk te benaderen: niet alleen voor
de financierende organisatie en de partnersteden, maar vooral
ook voor de lokale bevolking, aan wie het lastig uit te leggen is
waarom er ineens zoveel minder ovens gebouwd kunnen worden.
Om toch te proberen tot de geplande 350 verbeterde ovens te komen, is daarom een beroep gedaan op de andere partnersteden:
Groningen en Linz (Oostenrijk). We hopen dat op deze manier
toch alle 350 families binnenkort zo’n verbeterde oven in huis
zullen hebben, en dat het spreekwoord ‘goed voorbeeld doet goed
volgen’ ook in dit geval zal gaan gelden: dat de mensen zien dat
zo’n oven er inderdaad voor zorgt dat je binnen geen rook meer
inademt, waardoor gezondheidsproblemen worden voorkomen,
en dat deze ovens tot de helft minder brandhout nodig hebben,
waardoor je tijd en/of geld bespaart, én bovendien ook nog eens
het milieu ontziet! <<

één van de begunstigden met een nieuwe kookoven
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Dichtershoek - Ernesto Cardenal
Gebed voor Marilyn Monroe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
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Heer,
40. Gedenk Heer, haar groeiende angst voor de camera,
neem tot U dit meisje, dat de hele wereld kende
41. en haar afkeer van schmink – steeds weer moest zij zich
als Marilyn Monroe					
schminken–
			
42. en gedenk hoe haar afschuw steeds groter werd
ook al was dit niet haar echte naam
43. en zij steeds later op de set verscheen.
(maar Gij kent haar naam, de naam van het weeskind
44. Zoals iedere verkoopster
dat verkracht werd toen ze negen was,
45. droomde zij ervan filmster te worden.
het verkoopstertje dat op haar 16de een eind aan haar leven
46. En haar leven was onwerkelijk als een droom,
wilde maken)
47. geduid door een psychiater, en tot dossier gemaakt.
het meisje dat nu voor U staat, zonder make-up
zonder haar manager,
48. Haar liefdesavonturen waren als een kus met gesloten ogen,
zonder fotografen, zonder handtekeningen uit te delen,
49. pas wanneer de ogen opengaan
eenzaam als een astronaut in het donker van het universum.
50. merk je dat je in de schijnwerpers stond
51. 				
en schijnwerpers gaan uit!
Als kind droomde zij dat ze naakt in een kerk stond
52. en wanden van de sponde worden afgebroken (het was een
(zo was te lezen in het weekblad Time)
filmset)
voor een knielende menigte, de hoofden ter aarde gebogen,
53. terwijl de regisseur wegloopt met zijn draaiboek,
en ze moest op de toppen van haar tenen lopen
54.
want de scène is opgenomen.
om hun hoofden niet te vertrappen.
55. Of zoals een trip op een jacht, een kus in Singapore, een dans
Gij kent onze dromen beter dan alle psychiaters.
in Rio,
Kerk, huis, hol – de veiligheid van de moederschoot
56. de ontvangst in het landhuis van de hertog en de hertogin
maar toch ook veel meer dan dat…
van Windsor
De hoofden, dat zijn haar bewonderaars, dat is toch duidelijk
57.
allemaal bekeken vanuit een sjofele flat.
(de massa hoofden in de duisternis, onder schijnwerperlicht)
maar de tempel, dat zijn niet de studio’s van 20th Century Fox. 58. De film eindigde zonder een laatste kus.
59. Men vond haar dood in haar bed, de hoorn in de hand.
De tempel – uit marmer en goud – is de tempel van haar
60. En de politie wist niet met wie ze wilde spreken.
lichaam.
61. Het was
Daar staat de Mensenzoon, met een zweep in de hand
62. alsof iemand het nummer van de enige bevriende stem
en verdrijft zo de managers van 20th Century Fox,
gedraaid had
die uw gebedshuis tot rovershol maakten.
63. en de stem op de band hoort die zegt: WRONG NUMBER ,
64. of wanneer iemand, getroffen door de kogel van een gangster,
Heer,
65. vergeefs de hand uitstrekt naar een niet aangesloten telefoon
in deze wereld die besmeurd is door zonde en radioactiviteit
bevindt Gij een gewoon verkoopstertje niet schuldig,
66. Heer,
dat zoals alle verkoopstertjes, ervan droomde filmster te
67. wie het ook is, die zij wilde bellen,
worden.
En haar droom werd werkelijkheid (maar eentje in Technicolor). 68. en niet bereikte (misschien was het ook niemand
69. of Iemand wiens nummer niet in het Telefoonboek van Los
Zij acteerde gewoon volgens het script dat wij haar gaven
Angeles staat)
- het draaiboek van ons eigen leven - en het was een absurd
70. 		
neemt Gij toch de telefoon op!
filmscript.
Vergeef haar Heer, en vergeef ons allen
Ernesto Cardenal. Vertaling: Hub Hermans
om onze 20th Century,
om de kolossale superproductie, waar wij allen aan bijdragen.
Zij hongerde naar liefde en wij gaven haar verdovingsmiddelen
Tegen de treurigheid om het gemis van heiligheid,
		
raadde men haar de psychoanalyse aan.

Oración por Marilyn Monroe
Señor
recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el
nombre de Marilyn Monroe,
aunque ése no era su verdadero nombre
(pero Tú conoces su verdadero nombre, el de la huerfanita
violada a los 9 años
y la empleadita de tienda que a los 16 se había querido matar)
y ahora se presenta ante Ti sin ningún maquillaje
sin su Agente de Prensa
sin fotógrafos y sin firmar autógrafos
sola como un astronauta frente a la noche espacial.
Ella soñó cuando niña que estaba desnuda en una iglesia
(según cuenta el Time)
ante una multitud postrada, con las cabezas en el suelo
y tenía que caminar en puntillas para no pisar las cabezas.
Tú conoces nuestros sueños mejor que los psiquiatras.
Iglesia, casa, cueva, son la seguridad del seno materno
pero también algo más que eso...
Las cabezas son los admiradores, es claro
(la masa de cabezas en la oscuridad bajo el chorro de luz).
Pero el templo no son los estudios de la 20th Century-Fox.
El templo —de mármol y oro— es el templo de su cuerpo
en el que está el Hijo de Hombre con un látigo en la mano
expulsando a los mercaderes de la 20th Century-Fox
que hicieron de Tu casa de oración una cueva de ladrones.
Señor
en este mundo contaminado de pecados y radiactividad,
Tú no culparás tan sólo a una empleadita de tienda
que como toda empleadita de tienda soñó ser estrella de cine.
Y su sueño fue realidad (pero como la realidad del tecnicolor).
Ella no hizo sino actuar según el script que le dimos,
-el de nuestras propias vidas,- y era un script absurdo.
Perdónala, Señor, y perdónanos a nosotros
por nuestra 20th Century
por esa Colosal Super-Producción en que todos hemos trabajado.
Ella tenía hambre de amor y le ofrecimos tranquilizantes.
Para la tristeza de no ser santos
se le recomendó el Psicoanálisis.

Recuerda Señor su creciente pavor a la cámara
y el odio al maquillaje -insistiendo en maquillarse en cada escena y cómo se fue haciendo mayor el horror
y mayor la impuntualidad a los estudios.
Como toda empleada de tienda
soñó ser estrella de cine.
Y su vida fue irreal como un sueño
que un psiquiatra interpreta y archiva.
Sus romances fueron un beso con los ojos cerrados
que cuando se abren los ojos
se descubre que fue bajo reflectores
¡y apagan los reflectores!
Y desmontan las dos paredes del aposento (era un set cinematográfico)
mientras el Director se aleja con su libreta
		
porque la escena ya fue tomada.
O como un viaje en yate, un beso en Singapur, un baile en Río
la recepción en la mansión del Duque y la Duquesa de Windsor
		
vistos en la salita del apartamento miserable.
La película terminó sin el beso final.
La hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono.
Y los detectives no supieron a quién iba a llamar.
Fue
como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga
y oye tan sólo la voz de un disco que le dice: WRONG NUMBER
O como alguien que herido por los gangsters
alarga la mano a un teléfono desconectado.
Señor:
quienquiera que haya sido el que ella iba a llamar
y no llamó (y tal vez no era nadie
o era Alguien cuyo número no está en el Directorio de Los Ángeles)
¡contesta Tú al teléfono!
Ernesto Cardenal. Uit: Oración por Marilyn Monroe y otros poemas, 1965
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In de rubriek Dichtershoek is al regelmatig de naam Ernesto
Cardenal gevallen, maar nog nooit werd een gedicht van hem
besproken. Het wordt tijd daar verandering in te brengen, want
Cardenal is buiten Nicaragua misschien wel de meest bekende
Nicaraguaanse dichter. Hij werd geboren in 1925, in het stadje
Granada, en leeft nog steeds! Heel kort even iets over zijn leven
en werk. Na een geesteswetenschappelijke studie aan universiteiten in Mexico en de VS trad hij in Kentucky als monnik in bij de
Trappisten, en een aantal jaren later, in 1965 werd hij tot priester
gewijd en stichtte hij in Nicaragua de werkgemeenschap van
Solentiname, op de gelijknamige eilandengroep voor de kust van
San Carlos. De werkgemeenschap was geïnspireerd op het kloosterleven en gericht op de boeren en vissers van de eilandengroep,
maar vooral ook op kunstenaars. Hoewel hij vóór Solentiname al
enige belangrijke poëziebundels had gepubliceerd: Hora 0 (Het
uur 0) en Epigramas (Epigrammen) verscheen in 1965 de bundel
Oración por Marilyn Monroe y otros poemas (Gebed voor Marilyn
Monroe en andere gedichten) waarvan het titelgedicht hierbij
afgedrukt is. Het boekje verscheen bij Ediciones La Tertulia. In
datzelfde jaar 1965 publiceerde hij ook de bundel Salmos, die
talloze malen herdrukt zou worden en in vele talen vertaald. De
Nederlandse vertaling verscheen onder de titel Protest achter
prikkeldraad. Moderne Zuidamerikaanse psalmen, in 1968, en beleefde ook in onze taal diverse herdrukken. De vertaling was van
drs. J.G.A. Tielens en voorzien van een nawoord door de destijds
zeer bekende dominee dr. J.J Buskes. Om even een indruk te geven van de toon van die bundel volgen hier de eerste verzen van
Psalm 1: ‘Gelukkig de man die de partijlijn niet volgt/ niet deelneemt aan hun bijeenkomst/ niet met gangsters aan één tafel zit/
en geen krijgsraad houdt met generaals’. Destijds vrij revolutionair, maar nu zullen velen zeggen: Ach, dat waren de jaren zestig!
Dat klopt, maar vergis je niet: onder jongeren, en niet alleen in
Nicaragua, wordt Cardenal nog altijd veel gelezen. Veel van zijn
gedichten uit die revolutionaire jaren (al in de jaren vijftig had hij
actief deelgenomen aan het verzet tegen de dictatuur van generaal
Somoza, en had hij daarvoor gevangen gezeten) zijn dan ook
weer actueel geworden. En dat geldt zeker voor het gedicht dat we
hieronder gaan behandelen. In een volgende Dichtershoek zullen
we aandacht besteden aan het leven en werk van Cardenal van ná
1979, het jaar van de val van Somoza.
Hoewel de poëzie van Cardenal vele facetten vertoont, en er ook
een duidelijke ontwikkeling zichtbaar is, zijn er ook enige constanten aan te geven. Eén van die constanten is dat het niet zozeer
gaat om een lyrisch ik (de dichter spreekt zelf, in de eerste persoon), maar veel meer om de buitenwereld: de geschiedenis van
het volk en de rol van gewone zaken die voor iedereen hoorbaar,
zichtbaar, voelbaar zijn: liefde, strijd en spiritualiteit. Kenmerkend is ook dat zijn poëzie alledaagse taal gebruikt, die qua metrum en ritme de spreektaal benadert, een verhalende spreekstijl
die wij in het Nederlands parlando-poëzie noemen. Met name
Cardenal’s poëzie van de jaren zestig en zeventig is beïnvloed
door de schrijver en monnik Thomas Merton, die zijn geestelijk
vader was geweest in het klooster van Kentucky. Maar ook is zijn
poëzie sterk verwant aan die van de Beat-generatie, en van de
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‘Camp’ zoals Susan Sontag dat noemde. Zelf noemde Cardenal
zijn poëzie ‘onzuiver’, in tegenstelling tot de zogenaamde ‘zuivere’
poëzie, waar het gaat om het scheppen van een eigen werkelijkheid, los van maker en zijn wereld, dus vaak om taal of de (on)
mogelijkheden daarvan. Tegenover die zelfgeschapen wereld in
woorden, van min of meer autonome poëzie staat dus de ‘onzuivere’ poëzie van Cardenal, die realistisch, anekdotisch en alledaags is, maar daarmee nog niet prozaïsch, zeker niet. De poëzie
van Cardenal heeft vaak een dwingend ritme, vol klankkleur en
muzikaliteit. Het ‘ik’ in het gedicht ‘Gebed voor Marilyn Monroe’
(evenmin als dat in de Psalmen het geval was), is niet het ik van
de dichter, maar het ik van de lezer zelf. Aanvankelijk neemt de
lezer nog enige distantie, want al lezend wordt hij geïnformeerd
over een tragische gebeurtenis (strofen 1 en 2). Aanleiding tot het
gebed is de veronderstelde zelfmoord van Marilyn Monroe, die
op 5 augustus 1962 dood werd aangetroffen in haar appartement
in Hollywood, met haar hand nog reikend naar de hoorn van de
telefoon. De ik verzoekt de Heer dit meisje tot zich te nemen (regels 1-2), wetende dat de Kerk zelfmoord veroordeelt. Aanvankelijk lijkt het nog of de ik die het gebed leest dat als individu doet,
maar al gauw wordt duidelijk dat het om een collectief gaat: wij
worden verondersteld het gedicht samen te lezen, of sterker nog:
te bidden! In de derde strofe wordt dat nóg duidelijker door het
gebruik van ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’ (regels 32-37). Het karakter van

Ernesto Cardenal.
Bron: https://nl.wiktionary.org/wiki

een gebed wordt verder versterkt doordat de Heer met herhaling
wordt aangeroepen (zie regels 1, 27, 34, 40 en 66). Zoals de titel
al aangeeft, is het gedicht een gebed, dat zich richt tot de lyrische
‘jij’; in dit geval God, die in het Nederlands aangesproken wordt
met ‘Heer’ en met ‘U’ of ‘Gij’, keurig met hoofdletters. Wij verzoeken de Heer niet alleen om compassie met het meisje Marilyn, en
om haar daad niet te veroordelen (want dat meisje had dromen
over een beter leven, zoals wij allen die wel hebben), maar om
begrip te hebben voor de gang van zaken in de wereld, waar niet
alleen de ‘20th Century Fox’ (regels 22 en 25) voor verantwoordelijk is, maar wij allemaal!
In de ‘dialoog’ tussen de ‘Gij’ en de ‘wij’ wordt onderscheid gemaakt tussen de harde werkelijkheid van het kleine, onschuldige
meisje dat een ongelukkige jeugd kende en nu -onbegrepen en
eenzaam- aan haar eind is gekomen, en de droomwereld waarvan
zij het slachtoffer is geworden. Voor die werkelijkheid inspireerde
de dichter zich op een artikel dat hij las in de Time van 10 augustus 1962, waarin gewezen werd op haar werkelijke naam, het
seksuele misbruik gedurende haar jeugd, haar werk als verkoopster, het latere misbruik van alcohol en van pilletjes, haar eeuwige te laat komen, haar angstdromen en haar bezoeken aan de
psychiater. Haar droomwereld is echter de plaats of het moment
waar het misging, want dat is de wereld van de schone schijn; de

wereld van de film en de 20th Century Fox, waarin zij als Marilyn
Monroe triomfen vierde, en door ons als ster werd aanbeden.
En zo kwam zij, vanuit de vroegere wereld van ‘Kerk, huis, hol
- de veiligheid van de moederschoot’ (regel 18) terecht in een
moderne schijnwereld: ‘De tempel –van marmer en goud- is de
tempel van haar lichaam’ (regel 23) die een duidelijke verwijzing
bevat naar het Nieuwe Testament (Johannes 2, 14-16 en Matheus
21, 12-13). De vergelijking tussen de tempel uit de Bijbel met de
tempel ‘van marmer en goud’ gaat echter nog verder dan alleen
de schijnwereld van de studio’s waaruit ‘de managers van de 20th
Century Fox’ verdreven worden, want eigenlijk gaat het om ‘de
tempel van haar lichaam’. In feite komt aldus de eerder metaforisch aangeduide geborgenheid van ‘Kerk’ en ‘moederschoot’ te
staan tegenover de 20e eeuwse cultus van het lichaam. En door
onze bewondering voor die schijnwereld, die ‘tempel van marmer
en goud’, worden wij geacht medeschuldig te zijn aan haar ondergang: ook wij zijn immers maar al te graag geneigd te dromen van
een wereld van geld en roem…
Zo worden wij als lezers dus bijna ongemerkt meegezogen in de
aanklacht van de dichter jegens de filmindustrie als uitwas van
het kapitalisme. Maar impliciet wordt ook van ons verwacht dat
wij vinden dat de Kerk een veilige thuishaven zou zijn, waar zorg
en aandacht is voor onze naasten, en waar zelfmoord niet veroordeeld wordt. Marilyn wordt als hulpeloos slachtoffer neergezet,
als object en niet als een sterke vrouw, als handelend subject.
In haar wanhoop hoort ze slechts de stem op de band die zegt:
‘WRONG NUMBER’, en is ze op zoek naar Iemand die wél in had
kunnen grijpen (regels 66-70) … Niet iedereen zal het met deze
visie van Cardenal eens zijn. De vanzelfsprekendheid waarmee in
dit gedicht een appél op de lezer wordt gedaan en hij een bepaalde kant op wordt gestuurd, zal niet iedereen waarderen. En ook
de vorm van een gebed zal niet iedereen aanspreken in deze 21th
Century, maar aan de andere kant, wanneer je je realiseert dat dit
in die jaren een moedig en baanbrekend gedicht was, en dat het
in feite gaat om een oproep tot meer naastenliefde, dan kun je het
in deze tijden van miscommunicatie en ‘fake-news’, óók zien als
een uiterst actueel, urgent gedicht. En, zoals eerder gezegd, onder
veel jongeren in Latijns-Amerika wordt Cardenal, en zeker ook
dit gedicht, veel gelezen en geciteerd. <<

cover van de dichtbundel.
Bron: https://llilasbensonmagazine.org/2017/08/24/cardenal-in-hard-times
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Kort nieuws uit Nicaragua
Krant El Nuevo Diaro gestopt
Bijna 40 jaar na de eerste publicatie is de Nicaraguaanse krant
El Nuevo Diaro gestopt. Volgens het statement dat de krant uitbracht is dit besluit genomen wegens ‘economische, technische en
logistieke problemen die het uitvoeren van de krant onmogelijk
maken’. De stop geldt niet alleen voor de gedrukte versie van de
krant, maar ook voor de digitale editie.
Ook Metro Nicaragua, onderdeel van dezelfde uitgever, is opgehouden te bestaan. Beide kranten hadden sterk te leiden onder de
maatregel van de overheid waarbij het basismateriaal voor de kran-

ten (inkt, papier etc.) bewust werd achtergehouden bij de douane.
María Elvira Domínguez, voorzitter van de Inter-Amerikaanse
Persmaatschappij en directeur van de Colombiaanse krant El
País, twitterde: ‘[…] het is een schande voor Nicaragua en de vrije
wereld’. Ook schrijver Sergio Ramírez stuurde een tweet de wereld in: ‘Het is een aanslag op de vrijheid die we moeten afwijzen
en veroordelen.’
Bron: La Prensa, 27 september 2019

Geheugenbank tegen de vergetelheid
In Nicaragua werd op 30 september het museum ‘AMA y no
olvida’, Museo de la Memoria contra la Impunidad geopend. Het,
tijdelijke ‘museum van de herinnering, tegen de straffeloosheid’,
is een initiatief van de Vereniging van de Moeders van April
(AMA), die allen één of meer kinderen verloren in de crisis die
Nicaragua sinds april 2018 in haar greep houdt. In het museum
zijn, onder meer, de foto’s en levensverhalen van de kinderen te
zien die gedood zijn door aanhangers van het regime van het
presidentspaar Ortega-Murillo. Volgens de cijfers zijn er sinds het
uitbreken van de crisis meer dan 320 dodelijke slachtoffers gevallen
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en zijn er meer dan 70.000 Nicaraguanen het land uit gevlucht.
De moeders hebben, naast het herinneringsmuseum ook een
website ontwikkeld:
http://www.museodelamemorianicaragua.org/
De expositie zal later ook te zien zijn in de VS, Mexico en
Ecuador. Het is ‘een effectieve manier om de herinnering en het
geheugen op te bouwen; een geheugenbank als tegengif tegen de
vergetelheid.’
Bron: El País, 1 oktober 2019

Forse bezuiniging op stedenbanden
De Gemeente Groningen bevindt zich in financieel zeer zwaar
weer en heeft al haar begrotingsposten tegen het licht moeten
houden om de financiële doelstellingen te behalen. Dit resulteerde in een begroting voor 2020 incl. plannen voor structurele
bezuinigingen en hervormingen voor de jaren 2021-2023. Met
een bezuinigingsopgave van ca. 3,5% zijn ook de stedenbanden
San Carlos en Moermansk in het hervormingspakket terecht
gekomen.
In 2020 lijkt ons nog geen grote bezuiniging ten deel te vallen,
maar met ingang van 2021 is er een korting voorzien van in totaal
€ 30.000 op het totale budget van € 130.000 dat is gereserveerd
voor ‘Stedenbanden en Mondiale Bewustwording’. Behalve de
twee genoemde stedenbanden vallen onder dat budget ook het
Vredes Informatiecentrum, Gered Gereedschap en Stichting
Groningen-Jabalya.
Tijdens de raadsvergadering op 13 november, waar de begroting
ter goedkeuring voorlag, werd door de VVD, PVV, SP, CDA en de

Stadspartij een tegenbegroting ingediend. Daarin werd, naast vele
andere onderwerpen, een voorstel gedaan om het gehele subsidiebedrag voor stedenbanden en mondiale bewustwording met
ingang van 2020 te schrappen. Het voorstel werd gelukkig, met 30
stemmen tegen en 13 stemmen voor, verworpen.
Hoe de hervormingen er vanaf 2021 gaan uitzien, is nog niet
bekend, maar de stedenbanden zullen allebei rekening moeten
houden met het verlies van ongeveer een kwart van hun budget
voor de noodzakelijke kosten; een forse aderlating die voor ons
vermoedelijk ook gevolgen gaat hebben voor het dienstverband
van de coördinator. Het bestuur zal zich de komende tijd gaan
beraden op de toekomst. Zeker is dat we, ondanks de nu sombere
vooruitzichten, de bijzondere band tussen Groningen en San Carlos zullen blijven koesteren, en we alles op alles blijven zetten om
onze activiteiten en samenwerking kwalitatief hoog te houden.

Las Leonesas wint pubquiz november
Op dinsdag 5 november mochten we rekenen op 14 teams tijdens
onze negende pubquiz. Hoewel de techniek het wat lief afweten,
bleven de teams goed geluimd en werd er met veel lol en gezond
fanatisme gestreden om de eer en onze mooie Stedenbandtas. Het
bleef spannend tot het eind, en uiteindelijk lieten de dames van Las
Leonesas de concurrentie achter zich met maar één punt verschil!

deel van het klimaatproject FKKP, geïnitieerd door de Europese
zustersteden Neurenberg en Erlangen (zie ook pagina 8 en 9 van
dit nummer).
We kijken weer terug op een gezellige avond en zijn alweer druk
in de weer nieuwe vragen te bedenken voor de volgende quiz. Die
vindt plaats op dinsdag 7 april 2020. Hou de agenda alvast vrij!

De entreegelden brachten een totaalbedrag van € 212 op, dat is
bestemd voor de bouw van houtbesparende ovens, een onder-

Team Las Leonesas won de pittige pubquiz van november.
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Kerstsluiting kantoor

In verband met de kerstvakantie is het kantoor van de Stedenband gesloten vanaf dinsdag 17 december tot en met zondag
5 januari 2020.
Telefoon en mails worden in die periode niet beantwoord.
Op maandag 6 januari staan we weer voor u klaar.
We zijn ook in 2020 door de weeks van maandag tot en met
woensdag geopend tijdens kantooruren. <<

De Stedenband
wenst u fantastische
feestdagen
en een gelukkig,
fair, gezond,
duurzaam, inclusief,
liefdevol en
grenzeloos 2020!
¡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
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Twitter @GrunnSanCarlos
Linkedin-groep Stedenband
Groningen-San Carlos
Like us on Facebook
facebook.com/GrunnSanCarlos
Instagram grunnsancarlos
IBAN NL77 INGB 0000 0580 95

Bedankt 4Mijl-lopers!

Op zondag 13 oktober werd in Groningen de 4Mijl weer gelopen.
Na dagen regen was het goed lopen op deze droge dag, al was het
wel wat warm en benauwd. Dat hield onze enthousiaste lopers
gelukkig niet tegen.
De deelnemers kwamen dit jaar uit Groningen, Leeuwarden en
zelfs Leiden…en dat speciaal voor het Stedenbandteam!
De eerste loper kwam na iets meer dan 30 minuten over de
streep, de laatste kwam ca. 20 minuten later ook veilig en wel aan
op de Vismarkt.
Elk jaar laten onze sportievelingen zich sponsoren en halen op
die manier geld op voor ons sportproject. Hiermee maken we
onder meer de 4Mijl van San Carlos mogelijk, die altijd in juni
wordt gelopen.
Hoewel het team door omstandigheden wat kleiner was dan eerdere jaren, mocht de opbrengst er zijn: in totaal brachten Dineke,
Rick, Nelleke, Jorn, Marrigje en Frank met hun omgeving een
bedrag van € 650,- op! Jorn vestigde dit jaar een record met een
bedrag van € 261,36 aan sponsorgeld!
Lieve lopers, ontzettend bedankt voor jullie aanwezigheid, inzet,
en bijdrage! <<

Samenstelling en hoofdredactie
Muriël Duindam
Opmaak Maaike IJpenberg
Ontwerp Maaike de Laat
Oplage 600 stuks

Bijdragen Frank Arents, José D.
Muriël Duindam, Ineke de Groot
Hub Hermans, Reint Huizenga
Simone Larabi, Robert Lensink
Fotografie Archief José D
ASODELCO, Muriël Duindam
Marga Hoijtink, Internet
Stedenbandarchief, Erik Timmer

