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Feestje in Coronatijd
We zijn bijna aangekomen bij het einde van ons jubileumjaar. Een jaar dat, vanwege Corona, met wat
horten en stoten op gang kwam. Gelukkig bleek het vanaf september eventjes mogelijk om elkaar weer
in levenden lijve te ontmoeten en dat hebben we dan ook zoveel als mogelijk gedaan.
Door: Muriël Duindam
Artikel in de Oosterpoorter
In de juni-editie van de wijkkrant ‘de Oosterpoorter’ verscheen er
een artikel over de muurschildering die te zien is op het plein van
het Poortershoes. Omdat veel mensen geen idee hadden waarom
dit werk er hangt en wat het is (het bijbehorende informatiebordje was door de jaren heen onleesbaar geworden), besloot de
krant er aandacht aan te besteden. Een mooier moment dan ons
jubileumjaar was er natuurlijk bijna niet.
We besloten dat het artikel ook een goede aanleiding was om een
heel nieuw informatiebordje te maken en in november is dat door
het Poortershoes bij het werk geplaatst.
Nicaragua op de kaart
In september startte buurtrestaurant Bie de Buuf in de Oosterparkwijk met het aanbieden van een Nicaraguaans gerecht op

hun dinerkaart. Dit werd de verrukkelijke cake Tres Leches en dat
bleek een goede keus, want populair onder de gasten van de Buuf
en daarom ook in oktober op de kaart!
Benefietdiner
Op 9 september organiseerden we een benefietdiner in restaurant
Salmagundi’s. Een groep van 25 mensen genoot van de sfeer, het
terras, en de heerlijke gerechten, geïnspireerd op de Nicaraguaanse
keuken. Rinse van Gans van Van Dalen Cigars vertelde ons over
de rijke cultuur van de Nicaraguaanse sigaar. Daarna werd er
flink geboden op allerlei mooie producten uit ons zusterland: van
houtsnijwerk uit Solentiname tot keelstrelende Flor de Caña-rum!
Een deel van het inschrijfgeld en de gehele opbrengst van de
veiling waren bestemd voor het microkredietproject
EmprendeMujer dat we in samenwerking met ASODELCO >>

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

1

>> in San Carlos uitvoeren. De avond leverde een prachtige
€ 1145 op! We zijn ontzettend blij met en trots op dit mooie
resultaat!
Cineragua
De zevende editie van onze filmavond Cineragua organiseerden
we op 22 september in de USVA. Twee speciaal voor ons jubileum gemaakte films gingen in première: ‘Een straatje om/Paseando’ van Marga Hoijtink, en ‘Richard’ van Miguel Ángel Ruiz
Rivera.
De film van Marga is een korte dynamische film die ons meeneemt naar de straten van Groningen en San Carlos. In vogelvlucht maken we kennis met de verschillen èn overeenkomsten
tussen deze fijne steden.
De film van Miguel is een ingetogen film, die inzoomt op het
leven van de Sancarleense schilder Richard Peña. Richard woont
en werkt in Nederland en geeft ons in deze sfeervolle korte film
een inkijkje in zijn werkwijze en inspiratiebronnen.
De hoofdfilm was Días de Luz, die zich afspeelt tijdens een zonnestorm in Midden-Amerika, waardoor de elektriciteit uitvalt en
moderne gadgets en gemakken wegvallen; een gebeurtenis die
het leven van alle hoofdpersonen in de film in meer of mindere
mate beïnvloedt.
We waren hartstikke blij met de goede sfeer en enthousiaste
reacties van de bezoekers, waarvan er enkelen vroegen of we een
dergelijke avond niet vaker konden organiseren. Toch viel het
bezoekersaantal wat tegen: we mochten 35 bezoekers ontvangen.
4Mijl van Groningen
Op 10 oktober kon in Groningen de 4Mijl gelukkig weer doorgaan, dus ook deze keer was er weer een enthousiast en sportief
Stedenbandteam bij de start. Er deden in totaal zes renners mee.
Samen zamelden zij het geweldige bedrag van € 854 in. Met deze
bijdrage kunnen we in 2022 de 4Mijl van San Carlos weer mogelijk maken en blijft er waarschijnlijk nog een restbedrag over dat
we zullen inzetten voor ons sportproject.
Onze dank aan de lopers èn hun sponsoren is groot!!
Gastlessen en muurschildering op het Montessori Lyceum
Groningen
Op 1 en 2 november gaf Muriël Duindam in totaal zes gastlessen
aan de leerlingen uit het tweede jaar die Spaans in hun lespakket hebben. De lessen sloten niet alleen aan bij de lessen Spaans,
maar ook bij het vak Mens & Maatschappij, waar de ontdekking
van Amerika centraal stond.
Met een kleine Kahoot-quiz en een uitgebreide presentatie
betrokken we de leerlingen bij het leven in Nicaragua, en in het
bijzonder in San Carlos. De korte film ‘Een straatje om/Paseando’
van Marga Hoijtink gold als een fijne introductie op de les.

Vervolgens verzorgde de in Groningen wonende Nicaraguaanse
kunstenaar Miguel Ruiz van 15 tot en met 19 november een
muurschilderproject voor leerlingen CKV uit het vijfde jaar
VWO. De schildering is gebaseerd op de gastlessen en een korte
presentatie aan de leerlingen over de kleurrijke leefomgeving in
Nicaragua. De bontgeschilderde huizen en de flora en fauna in
het land inspireerden Miguel en de leerlingen om een vrouw (als
symbool voor Moeder Aarde) te schilderen versierd met bloemen
en dieren uit beide landen. De officiële onthulling van het werk
zal later plaatsvinden.
Pubquiz
Op 16 november organiseerden we de tweede pubquiz van dit
jaar. Vanwege de stijgende Coronacijfers besloten we, tot onze
spijt, om ook deze quiz digitaal te organiseren. Gelukkig was
daar ook deze keer weer animo voor. Acht teams streden fanatiek
om de winst, die na 52 vragen duidelijk was: de Numan Sistars
kwamen als winnaars uit de bus. Het was steeds behoorlijk spannend, omdat de top vijf lange tijd stuivertje wisselde. De deelnemersbijdrage van de avond was € 171 en wordt ingezet voor het
microkredietproject.

Na een spannende strijd kwamen de Numan Sistars als winnaars uit
de bus bij de pubquiz van november

Orange the World
In het kader van de internationale campagne Orange the World
tegen geweld tegen vrouwen en meisjes wordt er een korte film
gemaakt over de aanpak van huiselijk geweld in Groningen en
San Carlos. In een volgende ¡Enlace! zullen we hier meer over
vertellen.
Kookworkshop
Vanwege de nieuwe Corona-maatregelen moesten we de kookworkshop van 13 november helaas afzeggen. De workshop wordt
verplaatst naar 2022.
Foto’s van het jubileumjaar kun je in het middenblad bekijken. <<
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Donateursactie voor Microkrediet
Bij deze ¡Enlace! tref je onze jaarlijkse donateursbrief aan, waarin we steun vragen voor één van onze
projecten in San Carlos. Dit gehele jubileumjaar staat het microkredietprogramma EmprendeMujer
centraal en daarom vragen we daarvoor jouw bijdrage.
Het project stelt (alleenstaande) vrouwen in de gemeente San
Carlos in staat om hun bestaande onderneming uit te breiden of
te verbeteren, of een eigen bedrijf te beginnen.
Ondanks alle moeilijkheden met Corona en de klimaatveranderingen, die de regio Río San Juan flink treffen, werken de
vrouwen, onder begeleiding van ASODELCO, keihard aan het
verwezenlijken van hun droom. Het ondernemen maakt hen
zelfstandiger en geeft een belangrijk gevoel van eigenwaarde. De
inkomsten die de vrouwen genereren, bieden het gezin nieuwe
kansen!
Help je mee de dromen van vrouwen in San Carlos te verwezenlijken? Dat vinden we geweldig!
Mocht de brief niet meer in deze uitgave zitten, dan kun je een
bijdrage overmaken op NL77INGB0000058095 t.n.v. Stedenband
Groningen-San Carlos, onder vermelding van ‘microkrediet’. Ook
kun je gebruik maken van de QR-code die achter op dit nummer staat. Het platform dat deze QR-code ‘host’ haalt 5% van de
donatie af. De Stedenband ontvangt dan 95% van je gift.

Gratis doneren aan de Stedenband met je
internetbestelling
De feestdagen staan weer voor de deur, en ook zijn veel mensen in december op zoek naar een nieuwe
zorgverzekering. Shoppen gaat voor dat soort dingen heel vaak online. Hoe leuk is het dan om met je
internetaankoop ook nog eens gratis een donatie te doen aan de Stedenband? Dat kan via Doelshop.nl!
We leggen je graag uit hoe dat in zijn werk gaat.
Via de website van Doelshop kun je shoppen bij meer dan 500
webshops, waaronder de bekende ketens als Bol.com, HEMA,
Thuisbezorgd.nl en Cooblue. Maar de site heeft veel meer te
bieden, zoals parfumeries, dierenwinkels, supermarkten, reis
organisaties en verzekeringsmaatschappijen.
Bij elke aankoop op internet via Doelshop.nl kun je gratis doneren aan de Stedenband. Ook als je overstapt naar een andere
zorgverzekering of bijvoorbeeld een telefoonabonnement afsluit
of verlengt via deze site, gaat er een leuke donatie naar de Stedenband en dus naar onze mooie projecten in San Carlos.
Shoppen bij dezelfde winkels als je gewend bent, zonder extra
kosten, en met een donatie voor de Stedenband; win-win wat
ons betreft!

Hoe werkt het?
1. Ga naar
https://doelshop.nl/stedenband-groningen-san-carlos
2. Kies via de zoekbalk of in het menu de webshop uit waar je
wilt winkelen. Klik die aan.
3. Je kunt nu gewoon shoppen op de gekozen site. Het systeem
zorgt ervoor dat de donatie dan bij ons terecht komt.
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‘Het verbeteren van de leefomstandigheden
van de bevolking, daar ligt mijn passie’
Interview met Nohemí Bellorín
Nohemí Bellorín is al jaren een belangrijke persoon voor ons in San Carlos. Als uitvoerend directeur
van onze samenwerkingspartner ASODELCO is ze betrokken bij vele Stedenbandactiviteiten. Ook was
ze door de jaren heen gastmoeder van enkele van onze studenten. Onmisbaar dus voor ons, al zal ze dat
zelf nooit zeggen. Ze is namelijk ontzettend bescheiden. Hoogste tijd om haar eens in het zonnetje te
zetten in de ¡Enlace!
die streek een boerderij met gemengd bedrijf: ze hadden wat vee
en verbouwden diverse gewassen, die ze deels verkochten en deels
voor eigen consumptie gebruikten. Allebei mijn ouders werkten altijd hard en ook waren ze erg inventief in het vernieuwen
en verbeteren van hun bedrijf en de producten ervan. In totaal
kregen mijn ouders uiteindelijk 12 kinderen samen: zes zonen en
zes dochters. In Nicaragua is familie erg belangrijk en ook ik ben
een echt familiemens.’ (Nohemí fungeert vaak als spil en motor van
de uitgebreide ‘Bellorín-clan’ met de vele neefjes en nichtjes, des te
meer nu beide ouders er niet meer zijn – Nohemí’s moeder overleed
onlangs op 89-jarige leeftijd- IdG).

Door: Ineke de Groot
Nohemí, kun je ons iets vertellen over je achtergrond? Waar
kom je vandaan, hoe was je jeugd, enzovoorts?
‘Mijn volledige naam is Nohemí Bellorín Dávila en ik ben geboren op 25 oktober 1961, als zesde kind van mijn ouders, in het
stadje San Juan de Limay dat is gelegen in het departement Estelí
in het noordwesten van Nicaragua. Mijn ouders hadden daar in
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En hoe komt jouw familie zo helemaal aan de andere kant
van het land terecht?
‘Dat zit als volgt: in de loop van de jaren ’70 nam de katoenproductie een hoge vlucht in het noordwestelijk kustgebied van
Nicaragua (aan de Pacífico, de kust van de Stille Oceaan) en
werden veel kleine boeren uitgekocht. Voor de boeren die bleven
werd het moeilijker om te overleven in dat gebied. Mijn oudste
zus trouwde in die periode met een man die zich in het departement Río San Juan had gevestigd. Bij een bezoek aan die verre regio in de andere uithoek van Nicaragua werd mijn vader ‘verliefd’
op het gebied en uiteindelijk verkocht hij de finca (boerderij) in
het noorden en kocht grond in het gehuchtje El Areno – gelegen
op zo’n 50 km oostwaarts van het stadje San Carlos. In die tijd
was er sowieso een hele volksverhuizing op gang gekomen van
mensen uit het noordwesten en het centrale deel van Nicaragua
naar de Río San Juan-regio. Het grootste deel van de bevolking
van het departement Río San Juan komt oorspronkelijk uit andere
delen van Nicaragua. In dit gebied was er nog genoeg ongerept
land en ruimte; sommige onteigende boeren bezetten er land, in
de geest van de revolutionaire beweging die het land in zijn greep
had, anderen kochten een stuk grond, zoals mijn ouders. Met de
komst van de nieuwe settlers is toen de ontbossing in de regio
begonnen. De samenstelling van de bodem in Río San Juan is
namelijk heel anders dan die in het noordwesten van Nicaragua
en meer geschikt voor extensieve veehouderij; de boeren zagen de
bomen als obstakels en zagen liever open velden.’

Wat voor opleiding heb je gevolgd?
‘Mijn school- en beroepscarrière is misschien nogal bijzonder te
noemen: hij is lang en vele malen onderbroken. Mijn oorspronkelijke droom was om later architect te worden – maar die droom
is niet uitgekomen, grotendeels door de omstandigheden van die
tijd. De lagere school heb ik nog in San Juan de Limay doorlopen,
eind jaren ‘60/begin jaren ’70. Vervolgens stuurde mijn moeder
me gedurende ruim een jaar naar een naai- en modevakschool
daar (een zus van m’n moeder was naaister), maar dat beviel me
niet en ik stopte ermee. In de periode erna volgde, in fases, de
verhuizing naar de andere kant van het land en brak bovendien
in de jaren ’80 de burgeroorlog uit in Nicaragua. De situatie op
het platteland was ook al in de jaren voorafgaand aan de machtswisseling in juli 1979 vaak erg gevaarlijk en veel mensen werden
voor hun eigen veiligheid geëvacueerd naar de dorpskernen.
In die tijd, tussen 1978 en 1981, zat ik samen met een van mijn
zussen en een broer drie jaar ‘vast’ en volkomen geïsoleerd op de
nieuwe finca in El Areno, terwijl de rest van de familie nog aan de
andere kant van het land verbleef. Het was een onzekere en moeilijke tijd waar ik nog vaak met angst en beven aan terugdenk. De
gewassen en de oogsten gingen verloren, de grond kon gelukkig
worden behouden.
De middelbare school doorliep ik om veiligheidsredenen deels
in Managua: de eerste 4 jaar verbleef ik daar bij mijn oudste
zuster en haar gezin. Vervolgens haalde ik mijn diploma na nog
een jaar – waarbij ik ’s avonds lessen volgde - in San Carlos, in
1986. Overdag werkte ik namelijk: er moest brood op de plank
komen en er was een gebrek aan goed opgeleide mensen die in
San Carlos (een uithoek van het land) wilden blijven wonen en
werken. Dus greep ik mijn kans en ging ik al snel aan de slag
als caissière bij een plaatselijke bank, waarbij ik in het weekend

extra cursussen volgde in Managua om me te bekwamen in dat
vak. In 1987 benutte ik de mogelijkheid om in Cuba een jaar lang
een praktische opleiding te doen op het gebied van ruimtelijke
ordening. Weer terug in Nicaragua werd ik in 1989 moeder van
een zoon, Norlan. Als alleenstaande moeder was het moeilijker
om aan werk te komen en ik bleef daarna dan ook vijf jaar lang
werkloos. In 1990 ging ik ‘s avonds en in de weekenden weer
studeren, bij de UPF (Universiteit Paolo Freire) in San Carlos,
voor landbouwkundig ingenieur. Dat is de titel die ik nu draag en
die ik in 1997 na een lange weg van studeren in combinatie met
werken, heb verworven. Maar mijn brede belangstelling heb ik
altijd behouden.’
Sinds wanneer werk je bij ASODELCO?
‘Inmiddels werk ik alweer ruim 15 jaar bij de lokale NGO ASODELCO: ik begon in 2005 als lid, en ondertussen ben ik naast
CEO (‘uitvoerend directeur’) nu ook sinds kort presidente oftewel
voorzitter van de vereniging.
Wat ik het leukste vind aan mijn werk, is vooral het zoeken
naar geschikte en nuttige projecten en het formuleren van de
projectvoorstellen. Het gaat me daarbij vooral om het sociaalmaatschappelijke aspect: het verbeteren van de leefomstandigheden van de bevolking; dat is waar mijn passie ligt en waarom
dit werk me zo goed ligt. Ik ervaar dat er veel vertrouwen is in
het werk van ASODELCO: van de kant van de bevolking, van de
gemeente, maar ook van de partnersteden; hierdoor zijn ook echt
vriendschapsbanden ontstaan. ASODELCO als organisatie heeft
eerlijkheid en transparantie hoog in het vaandel staan; we gaan
uiterst voorzichtig en consciëntieus om met het geld dat ons voor
de uitvoering van projecten wordt toevertrouwd.’ >>

Nohemí (links) tijdens een supervisiebezoek aan een waterproject in Melchorita
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>> Hoe ervaar je de samenwerking met Europa, via de
stedenbanden?
‘Met de stedenbanden en de connecties die de gemeente San
Carlos sinds jaren heeft met verschillende Europese steden was
ik voorheen nog niet erg bekend. Ik kwam er meer over te weten
tijdens de uitvoering van het MULGRO-project tussen 2013 en
2016, waar ASODELCO als lokale uitvoerende NGO en partnerorganisatie bij betrokken was. De Stedenband Groningen-San
Carlos ligt namelijk aan de basis van dit project en gedurende
de uitvoering ervan raakten ook enkele andere partnersteden er
zijdelings bij betrokken, via het drinkwaterproject in het gehuchtje Caracito. Overigens wist ik al wel van het bestaan van de
stedenbanden af, vooral door het boekje ‘Amigos de San Carlos’
dat door de Duitse partnerstad Neurenberg was uitgegeven in
de negentiger jaren en op lagere scholen in San Carlos werd
gebruikt. Mijn zoon Norlan zat toen in de tweede klas van de
Juanita Vigil-school en leerde daar net lezen, onder andere via
juist dat boekje, en hij heeft me er toen soms tot vervelens toe uit
voorgelezen! Destijds had ik nooit kunnen dromen dat ik ooit zelf
in die partnersteden rond zou lopen tijdens verschillende werkbezoeken en met eigen ogen zou gaan zien hoe die vriendschap
daar wordt beleefd en handen en voeten krijgt.’

en mooi gegeven, en ik denk dat het belangrijk is dat de mensen
in San Carlos zich bewuster worden van die inspanningen overzee en dat ze dat meer gaan waarderen. Ook de uitwisselingen op
cultureel gebied zijn volgens mij erg belangrijk en vormen een
positieve en verrijkende ervaring voor beide partijen.
Wat ik verder erg intrigerend vond tijdens mijn bezoeken aan
Europa, was om te zien hoe daar de maatschappij wordt ingericht

Kun je ons iets meer vertellen over je ervaringen tijdens die
werkbezoeken aan verschillende zustersteden in Europa, en
wat je vooral is opgevallen daarbij?
‘Wat me tijdens die bezoeken vooral is opgevallen en wat me ontroerde, is de toewijding waarmee de betrokkenen in de zustersteden zich met San Carlos en Nicaragua bezighouden en de inspanningen die ze verrichten om fondsen en sponsors te zoeken voor
de projecten en activiteiten. Belangstelling voor de ander wordt
de kinderen van jongs af aan bijgebracht, en ook is er de mogelijkheid tot een jongerenuitwisseling en zo worden de banden
steeds verder aangehaald en doorgegeven. Het is een interessant

Nohemí vindt de eilanden van Solentiname de mooiste plek in de gemeente San Carlos
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volgens een bepaalde planning voor wat betreft de ruimtelijke
ordening. Alles is – of lijkt, op z’n minst – geordend volgens een
plan, naar gelang de verschillende eigenschappen van de ruimte,
en ook qua infrastructuur. Ook is er veel liefde voor de natuur
en uitstekend waterbeheer. Mijn bezoek aan Groningen eind
2017, ook al was het erg kort, heeft ook zeker een onuitwisbare
indruk gemaakt. Het was fantastisch en ik ben erg blij dat ik in de
gelegenheid ben geweest om Groningen te leren kennen. Dankzij
Kees (de Jong) heb ik behalve van de stad ook nog iets van de
omliggende regio kunnen zien, onder andere de dijken bij de
(wadden)kust, en ook het eten was erg lekker!’

Wat is je favoriete plek in San Carlos?
‘De meest pittoreske plek van de stad is volgens mij el malecón,
oftewel de boulevard aan het meer, met het fort dat uitkijkt over
diezelfde boulevard; bootjes die komen en gaan en met de Sancarleense bevolking die er gaat flaneren, uitwaaien en bijkomen
aan het eind van weer een warme tropische dag. Mijn favoriete
plek van de hele gemeente San Carlos zijn de Solentinameeilanden, een fascinerende en idyllische archipel: daar heb je het
gevoel dat je op een compleet andere planeet bent.’
We hopen dat Nohemí nog lang in functie zal blijven bij ASODELCO en bedanken haar hartelijk voor het interview! <<

Vakantiesluiting tijdens de kerstvakantie
Vanwege de normale sluitingsdagen op donderdag en vrijdag en de kerstvakantie is het kantoor van de
Stedenband gesloten van donderdag 16 december 2021 tot en met zondag 9 januari 2022. Mails worden
in die periode niet gelezen en beantwoord.
Alle vrijwilligers en medewerkers van de Stedenband
wensen je een mooie kersttijd en bovenal een
prachtig, gezond en gelukkig 2022!
We hopen van harte dat we in Nederland en
Nicaragua de pandemie definitief de kop in kunnen
drukken en weer samen kunnen bouwen aan
mooie ontmoetingen, activiteiten en een bloeiende
vriendschap!
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De koks van Salmagundi’s toverden heerlijke gerechten op tafel tijdens het

Still uit de korte film van Marga Hoijtink, die op Cineragua

benefietdiner, geïnspireerd op de Nicaraguaanse keuken

in première ging. We gebruikten de film daarna ook bij de

Jubileumjaar in beeld

gastlessen op het Montessori Lyceum.

Op deze pagina’s een kleine greep uit de jubileumactiviteiten in Groningen. Vanwege Corona, maar ook
de politieke situatie in Nicaragua, zijn er in San Carlos geen jubileumactiviteiten georganiseerd.

Enkele pagina’s uit het kookboekje dat we speciaal voor het

Met verschillende foto’s uit San Carlos werd Salmagundi’s in

jubileumjaar maakten

Nicaraguaanse sferen gebracht voor het benefietdiner.

Kunstenaar Miguel Ruiz werkt met leerlingen uit 5 VWO van het Montessori Lyceum Groningen aan
de muurschildering ‘Madre Tierra’ (Moeder Aarde). Uitgangspunten zijn de kleurrijke omgeving en de
prachtige flora en fauna van ons zusterland.

In november hingen we een nieuw bordje op bij de muurschildering

Om de gasten iets over de Stedenband te vertellen, voegde Bie de

die te bewonderen is op het plein van het Poortershoes. Het oude

Buuf onze flyer en nieuwsbrief bij de menukaart. Veel gasten genoten

bordje was beklad en onleesbaar geworden.

van de heerlijke Tres Leches cake die op de kaart stond.

En zo ziet dan die lekkere Tres Leches van Bie de Buuf
eruit! Yum!

Voor de les Spaans schreven de leerlingen van het Montessori Lyceum

Wat een enthousiast team hadden we dit jaar weer bij de 4Mijl! En

Groningen een brief alsof ze zich op het Amerikaanse continent

met elkaar brachten ze ook nog eens een prachtbedrag bij elkaar om

bevonden ten tijde van de ontdekkingsreizen.

de 4Mijl van San Carlos in 2022 mogelijk te maken!

Recensie - Kogels, dollars en ambities. Macht en politiek in Nicaragua.
In september 2021, tweehonderd jaar nadat Nicaragua onafhankelijk werd van de Spaanse kolonisator,
verscheen in het Nederlands eindelijk het eerste echte boek over de geschiedenis van Nicaragua.
Door: Hub Hermans
Het is een degelijk en kloek boek geworden. De auteur, JanGeert van der Post, is een voormalig ontwikkelingswerker, die
10 jaar lang actief is geweest in dit Midden-Amerikaanse land.
Hij schreef zeven jaar geleden ook al een boek over Nicaragua,
over de geschiedenis van het Nicaraguakanaal, maar toen in het
Spaans. Destijds was nog niet zeker of dit kanaal er wel of niet
zou gaan komen, maar inmiddels is duidelijk geworden dat het
land meer behoefte heeft aan andere ambities. En dat kogels en
dollars het land sinds 1821 weinig welvaart en welzijn hebben
gebracht, toont dit tweede boek overtuigend aan.

De titels van de elf hoofdstukken waarlangs deze studie is opgebouwd, spreken tot de verbeelding, maar zullen voor lezers die de
geschiedenis van Nicaragua niet goed kennen, soms wat raadselachtig klinken. Zo handelt het eerste hoofdstuk, ‘De rooframp’
over de gevolgen van de enorme aardbeving die de hoofdstad
Managua trof rond de kerst van 1972. In dat jaar is al het derde
lid van de Somoza-dynastie aan het bewind, generaal Anastasio Somoza Debayle, die van de macht en van de ramp gebruik
maakt om het familiekapitaal nog verder te vergroten. In dit eerste hoofdstuk wordt pijnlijk duidelijk hoe ongestraft geroofd kon
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worden, maar tegelijkertijd wordt duidelijk dat dit niet eindeloos
zo door kon gaan. De auteur geeft dit heel fijntjes aan middels het
volgende zinnetje: ‘De grondvesten van de macht waren met de
aarde onder Managua gaan schudden.’ (blz. 28). De parallellen
die aan het einde van het boek getrokken zullen gaan worden tussen de Somoza-dynastie en de huidige Ortega-dynastie, vormen
waarschijnlijk de reden dat de auteur met deze episode zijn boek
opent. Een opbouw langs chronologische lijn van de geschiedenis
van Nicaragua had misschien meer voor de hand gelegen, maar
door te beginnen met deze schokkende beelden pakt de auteur de
lezer wel meteen bij de lurven.
Het tweede hoofdstuk, ‘De uitdagende liberaal’, handelt over
de zeer ondernemende liberale president José Santos Zelaya
López, onder wiens bewind de Libérrima (een voor die tijd ‘zeer
vrije’ liberaal getinte grondwet) tot stand kwam en Nicaragua
uitgroeide tot ‘de sterkste economie van Midden-Amerika’ (blz.
44). Maar Zelaya was ook een ijdele man, die langer president
bleef dan goed was voor het land en voor hemzelf (1893-1909),
maar waarmee het heel anders had kunnen lopen wanneer de
Amerikanen hadden gekozen voor een kanaal door Nicaragua, in
plaats van door Panama. De verwikkelingen rond de aanleg van
dat kanaal staan centraal in dit hoofdstuk, maar de auteur weet
op speelse wijze ook lijnen te trekken naar het verleden. Zo duidt
hij de ligging van dit grootste Midden-Amerikaanse land plastisch aan met de woorden: ‘Op de kaart gezien is Nicaragua een
omgevallen ongelijkbenig trapezium’, waarna hij dat beeld keurig
verder uitwerkt, inclusief de ligging van de grote meren met de
steden in het westen, het ‘Centrale bergland’ in het midden en
de uitgestrekte laaglanden van de Caribische kust in het oosten. Ook schetst hij kort de geschiedenis van het land van vóór
de Spanjaarden, met de scheidslijn tussen de gebieden waar de
Meso-Amerikaanse inheemse bevolking woonde (ten westen van
het centrale bergland), en waar de Chibchense - uit het Caribisch
gebied afkomstige - volken woonden (centrale bergland en oostkust). Daarnaast wordt kort de koloniale geschiedenis en die van
de onafhankelijkheid geschetst, met daarin de rol van het liberale
León en het katholieke, conservatieve Granada. Dit is een uitstekend hoofdstuk, en had van mij flink langer mogen zijn, maar
duidelijk is dat de auteur vooral de geschiedenis van de twintigste
eeuw wil vertellen, en die begint in het derde hoofdstuk.
We kunnen vanwege de beperkte lengte die beschikbaar is voor
deze recensie niet alle hoofdstukken voldoende aandacht geven,
maar bij dit derde hoofdstuk dient aangetekend te worden dat
het de toon zet voor wat volgt. Met (soms te) veel oog voor detail
toont Van der Post overtuigend aan hoe de Verenigde Staten in

de loop van deze nieuwe eeuw hun stempel zijn gaan drukken op
het land. Nadat Cuba en Puerto Rico in feite al in 1898 een soort
protectoraat waren geworden van de VS, werd dat achtertuintje
aan het begin van de 20e eeuw uitgebreid naar Midden-Amerika.
Nadat de opstandige liberale generaal Benjamín Zeledón, een
volgeling van de eerdergenoemde Zelaya, bij een bloedig onderdrukte volksopstand in 1912 (met in het totaal bijna 5000 doden)
was vermoord, kwamen de conservatieven stevig in het zadel te
zitten, en werd Nicaragua, als ‘dank voor de genoten steun’ ook
een protectoraat. Het hoofdstuk heet niet voor niets ‘De Brown
Brothers-republiek’, naar de Brown Brothers Company, een bank
annex investeringsmaatschappij, die het klaarkreeg om de scepter
te kunnen zwaaien over de Nationale Bank en de Nationale
Spoorwegen van Nicaragua. In dit verband verwijst de auteur ook
naar de poëzie van de grote nationale dichter Rubén Darío, die
in 1916 overleed, en die volgens Van der Post een ‘ambivalente
houding ten opzichte van de Verenigde Staten’ zou hebben aangenomen (blz. 82). Een kleine misser van de auteur, want Darío’s
uitlatingen over de VS waren, zeker na 1898, vrij kritisch, en
indien bewonderend, gold dit zeker niet de bemoeienis van de VS
met Latijns-Amerika. In zijn poëzie is Darío zelfs buitengewoon
ironisch over de VS, en had de auteur zich beter kunnen verlaten
op een drietal artikeltjes over Darío in eerdere nummers van de
¡Enlace!, dan op de Wikipedia. Behoudens deze uitzondering is
het erg aangenaam om in dit boek zulke uitstapjes naar de poëzie
(en andere zaken) te lezen, want ze verhelderen én verluchtigen
de soms lange opsommingen van al die politieke verwikkelingen.
Zo vertelt de auteur zijdelings ook over het opkomen van de
verschillende kerkgenootschappen, of over de populariteit van
het honkbal in Nicaragua (blz. 79): details misschien, maar toch
belangrijk voor wie meer wil weten van het Nicaraguaanse doen
en laten.
Een andere gelukkige vondst in dit boek is dat elk hoofdstuk
wordt ingeleid door enige (cursief gedrukte) alinea’s waarin de
auteur verslag doet van een van zijn reizen door Nicaragua, waarbij hij een bezoek brengt aan een streek of stad die een bepaalde
rol vervult in het nieuwe hoofdstuk: daardoor neem je als lezer
even een adempauze, terwijl je tegelijkertijd welhaast persoonlijk
‘betrokken’ raakt bij de gebeurtenissen die gaan volgen. Zo reist
de auteur in hoofdstuk vier door Las Segovias, om vervolgens
verslag te doen van de opkomst en ondergang van ‘de kleine
generaal’, waarmee uiteraard Augusto Sandino bedoeld wordt.
Sandino, die in 1912 nog getuige was geweest van de dood van
generaal Zeledón, voert vanuit Las Segovias een indrukwekkende
guerrilla-oorlog (1927-1934) tegen de Amerikaanse bezetters van
zijn land. Een jaar na de officiële terugtrekking van de Amerikaanse troepen (1933) wordt Sandino echter geëxecuteerd door
de Nationale Garde, en nog geen twee jaar daarna (1936) grijpt
Generaal Anastasio Somoza García de macht, waarna de ‘teruggetrokken’ Amerikanen in feite nog meer macht naar zich toe
kunnen trekken. Niet voor niets heet het vijfde hoofdstuk, dat
opent met de fraai onderkoelde zin ‘Anastasio Somoza García was
een bijzonder heerschap’ kortweg: ‘Roosevelts klootzak’. Wie dit

lange hoofdstuk goed doorploegt weet voor eens en voor altijd
waarom.
Het zesde hoofdstuk ‘Een chronische dictatuur als erfenis’, beschrijft
de manier waarop de twee zonen van Anastasio Somoza,
respectievelijk Luis Somoza Debayle, en Anastasio (‘Tacho’) Somoza
Debayle, van september 1956 tot juli 1979 het hardvochtige
bewind van hun vader voortzetten. Pas gaandeweg het hoofdstuk
wordt duidelijk waarom de inleidende cursief gedrukte alinea’s
zich ditmaal niet in Nicaragua, maar in het Cubaanse Havana afspelen. De invloed van de revolutie van 1959 heeft namelijk grote
gevolgen gehad voor de vorming van een nationale, linksgeoriënteerde protestbeweging tegen de dictatuur. Voor het eerst leek
het mogelijk dat linkse krachten een eind zouden kunnen maken
aan de bestaande ongelijkheid in een Latijns-Amerikaans land, en
voor het eerst konden de VS dat niet verhinderen. Verrassend om
te lezen is het bezoek dat Pedro Joaquín Chamorro Cardenal (telg
uit de invloedrijke conservatieve Chamorro-clan van uitgevers,
journalisten en politici) brengt aan ‘Che’ Guevara in Havana, om
hulp te vragen bij het omverwerpen van de Somoza’s: hij ‘kreeg er
de kous op de kop’ (blz. 199). Maar de in 1961 opgerichte FSLN
kreeg wel steun: reeds in 1967 liet Fidel weten dat Nicaragua
rijp was voor de revolutie. Hoewel Luis Somoza zich nog vrij
democratisch opstelde, en ook de economie aan het draaien wist
te krijgen, was zijn broer ‘Tacho’ meer een houwdegen, die met
behulp van de Nationale Garde elke hervorming tegenhield.
Onder de titel ‘De inhaligheid voorbij’ wordt in hoofdstuk 7 de
opkomst van de FSLN beschreven, van de moeilijke beginjaren
tot aan het succesvolle verzet tegen de dictatuur, eindigend met
de militaire én politieke overwinning op 19 juli 1979. Bij dit verzet passeren alle grote namen van de revolutie de revue, waaronder die van Daniel Ortega, die in 1967 veroordeeld werd voor een
bankoverval, en tot eind 1974 een traumatiserende periode in de
gevangenis moest doorbrengen. Terecht wordt erop gewezen dat
de guerrillabeweging steun kreeg uit onverwachte hoek, namelijk
de kerk: dat wil zeggen de progressieve katholieken, die met het
Tweede Vaticaans Concilie, en zeker ook met de Tweede Bisschoppelijke Conferentie van Latijns-Amerika (Medellín 1967),
de wind in de zijlen hadden gekregen. Jammer vind ik dat de
rol hierbij van de bevrijdingstheologie, en in het bijzonder van
Ernesto Cardenal, niet wat ruimer belicht wordt, want die is in
Nicaragua, maar zeker ook in Europa, enorm geweest. Sowieso
komt de cultuur er in dit boek wat bekaaid van af. Zo wordt een
vooraanstaand dichter-schrijver als José Coronel Urtecho slechts
even genoemd, terwijl zijn rol binnen de bevrijdingstheologie,
evenals binnen het FSLN, bijzonder groot is geweest. Overigens woonden Coronel Urtecho en de dichter-priester Cardenal
gedurende lange jaren van hun leven dichtbij ‘ons’ San Carlos:
Cardenal in Solentiname (waar zijn kerk en huis nog steeds te
bewonderen zijn), en Urtecho in Los Chiles. Ook jammer vind
ik het dat de politiek van de schrijfateliers niet aan de orde komt:
iemand als Klaas Wellinga heeft daar diverse boeken aan gewijd:
zowel in het Nederlands als in het Spaans. >>

11

>> Met de strijdkreet van Sandino, en later van de FSLN: ‘Het
vaderland vrij of sterven’ begint hoofdstuk 8, waarin de revolutionaire regering voortvarend van start gaat, met goedbedoelde
campagnes op het gebied van o.a. gezondheidszorg, alfabetisering, vrouwenrechten en huisvesting; campagnes die ondanks wat
er allemaal misging, positief doorwerken, tot op de dag van vandaag. De tegenwerking kwam niet alleen vanuit de VS, maar ook
van binnenuit, zelfs van binnen de gelederen van de FSLN: de
trieste geschiedenis van de contra’s is genoegzaam bekend. Maar
er is ook steun, van bevriende landen als de Sovjet-Unie, Cuba,
Libië en Oost-Duitsland, maar ook van landen als Nederland (!)
en Zweden. Andere steun kwam er van de vredesbewegingen en
van solidariteitscomités uit diverse westerse landen, maar zeker
ook van de opgerichte stedenbanden: in Nederland waren dat
er 20, die onder auspiciën stonden van Het Nicaragua Komitee
Nederland (NKN), zie blz. 305-307.
Met de titel ‘De maagd en de gewapende vechthaan’ (hoofdstuk
9) wordt het verstandshuwelijk bedoeld tussen Violeta Barrios
de Chamorro, weduwe van de vermoorde, en bovengenoemde
uitgever-journalist Pedro Joaquín Chamorro Cardenal. Aanvankelijk steunt zij het Sandinistische bewind, maar binnen twee jaar
neemt zij daar afstand van, en volgt zij een meer conservatieve
koers. Bij de verkiezingen van 1990 wordt zij, enigszins verrassend, de eerste vrouwelijke president van het land. Intussen vervalt het land in chaos en geweld: hoofdstuk 10: ‘De gewelddadige
vrede en het pact’, en valt ook de FSLN ten prooi aan onderlinge
haat en verdeeldheid. Ortega verliest niet alleen vrijwel al zijn
vrienden, maar ook de verkiezingen van 1996 en 2001. Maar in
2006, nu met de onvoorwaardelijke steun van zijn nieuwe echtgenote Rosario Murillo, wordt hij eindelijk weer president, ook al
had George Bush het de Nicaraguanen nog zo ontraden…
Het laatste hoofdstuk, ‘De desastreuze politieke praktijk’, is
opgezet als een soort essay, waarin aan de hand van de (in de
voorgaande hoofdstukken gedetailleerd beschreven) politieke

verwikkelingen gedurende de 20e eeuw, wordt uiteengezet dat de
tweede regeringsperiode van Daniel Ortega (na 2006 opnieuw
verkozen in 2011 en in 2016) een ‘simpele’ voortzetting is van
een bekend patroon: fixatie op de sterke man, polarisatie van de
politieke en maatschappelijke krachtenvelden, een falend democratisch en staatsrechtelijk systeem, ruimte voor cliëntelisme en
corruptie, afhankelijkheid van buitenlandse mogendheden en een
gebrek aan steun onder de bevolking. Zijn politieke programma
is eerder conservatief-christelijk te noemen dan progressief, maar
op een paar niet onbelangrijke punten heeft hij het Sandinisme
weten hoog te houden, namelijk armoedebestrijding en de verheffing van het volk. Dat verklaart waarom bepaalde lagen van de
bevolking hem nog steeds steunen. Op weg naar de verkiezingen
van november 2021 wordt de onderling sterk verdeelde oppositie
echter stelselmatig monddood gemaakt, en is zij in feite slechts
verenigd door het hebben van een gemeenschappelijke vijand: de
clan Ortega-Murillo. Ook in dat opzicht doet de huidige situatie
sterk denken aan het schier hopeloos lijkende verzet, in vroeger
tijden, tegen de Somoza-dynastie. Van der Post spreekt aan het
slot van zijn betoog niettemin de hoop uit -alhoewel niet zonder
ironie- dat de hulp, net als vroeger, uit het buitenland zal komen,
maar dan nu van de kant van de duizenden en duizenden hoogopgeleide, ambitieuze Nicaraguanen die de repressie ontvlucht
zijn, en de buik vol hebben van ‘kogels en dollars’. En hopelijk is
daar geen geweld van buiten bij nodig, zoals de grote aardbeving
van bijna een halve eeuw geleden die Managua grotendeels in
puin legde.
Naschrift: De recente verkiezingen (die in de laatste drie hoofdstukken aan de orde komen) zijn er in deze recensie enigszins bekaaid
van af gekomen. Op pagina 14 en 15 van dit nummer besteden we
daar aandacht aan.
Kogels, Dollars en Ambitie door JanGeert van der Post, Walburg
Pers, Zutphen 2021, 454 pagina’s. <<

Landelijk informatiebord waarop de voortgang van de alfabetiseringscampagne in Nicaragua werd bijgehouden.
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Politiek cartoonist Pedro X Molina wint Gabo
Award
De Fundación Gabo (een Colombiaanse stichting die in het leven is geroepen door de grote schrijverjournalist Gabriel ‘Gabo’ García Márquez) heeft de Nicaraguaanse cartoonist, journalist en illustrator
Pedro Xavier Molina Blandón (PxMolina) uitgeroepen tot winnaar van de Gabo Award for Excellence 2021.
‘PxMolina’s werk valt op door zijn visuele fijngevoeligheid, zijn
diepe reflectie op en hilarische oneerbiedigheid ten opzichte van
gebeurtenissen in Nicaragua en elders in de wereld. Zijn werk is
een voorbeeld geworden voor het satirische genre dat van grote
meerwaarde is voor de journalistiek en een belangrijke taak
vervult als het gaat om het controleren en bekritiseren van macht’,
aldus de raad van bestuur van de Fundación Gabo.
Het werk van Molina is een voorbeeld van journalistiek die ‘humor gebruikt om despotische heersers en zelfs tirannieën uit te
dagen’ en is ‘een buitengewoon voorbeeld van de combinatie van
scherpte en schoonheid die blijk geeft van een zeer waarheidsgetrouw en diepgaand besef van de grote problemen in zijn land en
Latijns-Amerika.’, aldus het juryrapport.
De organisatie legde uit dat de beslissing om Molina de prijs toe
te kennen niet alleen was genomen om erkenning te geven voor
zijn carrière, maar ook om hem ‘in het openbaar te prijzen - in
het bijzijn van alle burgers van Amerika - voor de sociale waarde
van journalistiek die zich verzet tegen misbruik van politieke
macht op ons continent.’

Molina begon zijn carrière op 19-jarige leeftijd als medewerker
van La Tribuna. Hij werkte tien jaar als bedenker en redacteur
van de stripsectie El Alacrán, in El Nuevo Diario. Momenteel
werkt hij samen met Confidencial, een van Nicaragua’s kritische
en toonaangevende mediakanalen.
Zijn werk heeft vanwege de hoge kwaliteit internationale belangstelling gewekt en is gepubliceerd in verschillende buitenlandse
media. Hij ontving onder meer de Maria Moors Cabot Prize
van de Columbia University (VS) en de Excellence in Journalism
Award van de Inter American Press Association.
Molina leeft op dit moment in ballingschap. Rond Kerstmis
2018 vertrok hij toen tijdens de crisismaanden in Nicaragua het
kantoor van Confidencial werd overvallen. Hij woonde toen in
Estelí, een politiek en historisch Sandinistisch bolwerk, waar hij
het doelwit was vanwege zijn tegengeluid. Hij emigreerde naar
de Verenigde Staten, waar hij zich aansloot bij een ondersteuningsprogramma voor vervolgde journalisten. Naast zijn werk
als cartoonist en illustrator, geeft hij momenteel les aan nieuwe
generaties journalisten op verschillende universiteiten.

Pedro Molina
Pedro Xavier Molina werd in 1976 geboren in Estelí. Hij maakte
zijn eerste politieke cartoon op 17-jarige leeftijd. Hij vertelde
daarover: ‘Als een van die toevalligheden in het leven, was het een
kritische karikatuur van Daniel Ortega. Ironisch genoeg, bijna 30
jaar later, portretteer ik nog steeds de onveranderlijke arrogantie
van dezelfde man.’

Molina beperkt zich niet tot spotprenten over Nicaragua. Hier
bekritiseert hij het Coronabeleid van Trump.

De eerste cartoon die Molina op 17-jarige leeftijd maakte.
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Echtpaar Ortega / Murillo consolideert macht in
Nicaragua
Op zondag 7 november mocht de Nicaraguaanse bevolking naar de stembus om de nieuwe president,
nieuwe parlementsleden en gedeputeerden voor het Centraalamerikaanse parlement te kiezen. ‘Vrije en
onafhankelijke verkiezingen’, noemt de overheid ze op haar site El19 Digital, maar veel te kiezen was er
niet: de huidige machthebbers arresteerden sinds mei dit jaar zo’n 40 oppositieleden, onder wie zeven
potentiële presidentskandidaten, en ontnamen vele partijen hun rechtspersoonlijkheid. Ook zijn er veel
oppositieleden en -leiders in ballingschap, uit angst gearresteerd te worden, of erger.
Er deden in totaal zes partijen mee aan de verkiezingen; partijen
die min of meer getrouw zijn aan de huidige president.
Dat het echtpaar Ortega/Murillo als winnaar uit de bus kwam,
was geen verrassing. Van de geldig uitgebrachte stemmen, ging
bijna 76% naar het Sandinistische FSLN. Dat lijkt een klinkende
overwinning, maar volgens het Burgerobservatorium Urnas
Abiertas (Open Stembussen) bleef circa 81% van de stemgerechtigde Nicaraguanen thuis. De Hoge Kiesraad liet echter weten dat
de opkomst 65,26% was, en spreekt daarmee het Burgerobservatorium tegen.
Met de herverkiezing kan Daniel Ortega in januari officieel beginnen met zijn vierde opeenvolgende regeringsperiode van vijf
jaar, trouw aan zijn zijde gestaan door zijn echtgenote en tegelijk vice-presidente Rosario Murillo. Hij is daarmee één van de
langstzittende regeringsleiders van Latijns-Amerika.

Sportprent van de Mexicaan Darío Castillejos over de verkiezingen
in Nicaragua
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Oppositieleden en Nicaraguanen die (gedwongen) in het buitenland wonen riepen de bevolking op de verkiezingen te boycotten
en niet te gaan stemmen. Als de cijfers van het Burgerobservatorium kloppen, lijken de Nicaraguanen daar gehoor aan te hebben
gegeven.
De internationale gemeenschap heeft forse kritiek geuit over de
verkiezingen. Buurland Costa Rica erkent de verkiezingen niet en
riep de Nicaraguaanse overheid op de politieke gevangenen vrij
te laten en te starten met onderhandelingen om de democratie te
herstellen. Ook binnen de OEA (Organisatie van Amerikaanse
Staten) werd een resolutie, waarin de verkiezingsresultaten niet
worden erkend en de verkiezingen als een farce bestempeld
worden, met grote meerderheid aangenomen. Nicaragua was het
enige land dat tegen stemde en zes landen, waaronder Honduras,
Belize en Bolivia, onthielden zich van stemming. Grote verrassingen waren Argentinië en Guatemala, die zich bij eerdere
stemmingen onthielden, maar zich nu duidelijk uitspraken tegen
de verkiezingsuitslag. Nicaragua is inmiddels begonnen met de
voorbereidingen om zich terug te trekken uit de OEA.
De Canadese regering stelde: ‘Het regime beroofde de burgers
van Nicaragua van hun stemrecht bij echt vrije en eerlijke verkiezingen door het verkiezingsproces te manipuleren om aan de
macht te blijven.’ Ook de EU heeft laten weten dat de verkiezingen legitimiteit missen; ‘ze voltooien de transformatie van Nicaragua in een autocratisch regime’, zegt Josep Borrell in een officiële
verklaring. President Biden van de VS noemde de verkiezingen
een ‘ondemocratische pantomime, die noch vrij, noch eerlijk
was’. Op 10 november werd in de VS ook nog de RENACER-act
getekend door Biden. Deze wet, door zowel de Republikeinen als
de Democraten gesteund, legt sancties op aan de regering van
president Daniel Ortega, beperkt multilaterale bankleningen en is
bedoeld om de corruptie van het regime aan te pakken. Daarbovenop kondigde de VS op 16 november een inreisverbod voor
medewerkers van de Nicaraguaanse overheid aan, inclusief het
presidentiële echtpaar Ortrega/Murillo.
Toch is het presidentspaar niet bij iedereen ongeliefd. Er is nog
steeds een trouwe groep aanhangers die de huidige president
verkiest boven andere kandidaten vanwege het sociale beleid dat

de overheid voert, dat een positieve invloed heeft op de leefomstandigheden van de armere bevolking. ‘Gezondheidzorg, werk
en wegen’, dat is wat de huidige regering brengt, zeggen aanhangers van het FSLN.
Ook in het buitenland heeft het huidige bewind steun van enkele
regeringsleiders. Zo feliciteerde Nicolás Maduro van Venezuela
Ortega hartelijk met zijn overwinning. Felicitaties waren er ook
vanuit Rusland, Syrië, Cuba en Iran. Evo Morales, voormalig
president van Bolivia, schreef via Twitter een groet ‘aan het
waardige volk van Nicaragua dat, in een demonstratie van moed
en democratische volwassenheid, broeder Daniel Ortega tot
constitutioneel president heeft gekozen ondanks de Amerikaanse
campagne van leugens, chantage en bedreigingen. Ortega’s triomf
is de nederlaag van het Yankee-interventionisme’.

Eén van hen liet weten dat er bijna nergens rijen waren bij de verschillende stembureaus; een narratief dat de nadruk moest leggen
op de soepel lopende en goed georganiseerde verkiezingen, maar
volgens de critici vooral bevestigde dat de opkomst laag was.

De verkiezingen werden gevolgd door meer dan 200 acompañantes electorales: door de overheid uitgenodigde en door de kiesraad geaccrediteerde vertegenwoordigers van overwegend linkse
organisaties uit verschillende landen, waaronder journalisten en
bloggers. Zij deden verslag van het verloop van de verkiezingen.

Bronnen: 100% Noticias, BBC, de Volkskrant, El19 Digital, El
Confidencial, El País, La Prensa, NBC News, Nicaraguainvestiga.
com, NRC, Reuters, Sputnik Mundo, teleSURtv, The Guardian, The
Washington Post, Twitter, VRT en Whitehouse.gov.

OrMu, zoals het presidentiële paar ook wel wordt genoemd, sprak
de bevolking na de klinkende overwinning vanuit Managua in
een ronkend betoog vol platitudes toe en onderstreepte dat het
volk met haar stem op het FSLN heeft gekozen vóór de vrede en
tegen oorlog en terrorisme in Nicaragua. Ook noemde Ortega de
politieke gevangenen ‘de bastaarden van de Yankee-imperialisten’.
‘Ze zijn geen Nicaraguanen’, vervolgde hij, ‘ze zijn al een tijd geen
Nicaraguanen meer en hebben hier geen thuisland meer […] het
zijn verraders van het thuisland.’
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De smaak van Nicaragua - kookboekje
Dat er in het jubileumjaar veel aandacht is voor de Nicaraguaanse keuken was
waarschijnlijk al wel duidelijk geworden. Maar ja, wat is er leuker dan samen met
vrienden of familie te tafelen, te kletsen en te genieten van geur, kleur en smaak op je
bord en je zo even te wanen in andere landen? Niet zo heel veel, denken wij...

Door de jaren heen heeft de Stedenband verschillende recepten
uit ons zusterland verzameld en op de website en in de ¡Enlace!
gepubliceerd.
Dit jaar leek het ons een mooi idee om de recepten te bundelen
en uit te geven in een speciaal boekje voor ons jubileum. Niet
alle recepten die we hadden, haalden de uitgave, want bij nader
inzien bleek niet alles even geschikt of waren ingrediënten slecht
verkrijgbaar. Maar de zoektocht naar leuke recepten zorgde er
tegelijk voor dat we ook veel nieuwe dingen tegen kwamen. Ook
van de Stedenband Tilburg kregen we recepten en vanuit San
Carlos deed Nohemí Bellorín nog een duit in het zakje. Het resultaat mag er zijn, al zeggen we het zelf!
Het boekje dat de titel ‘Sabor nicaragüense/de smaak van Nicaragua’ meekreeg, bevat 28 recepten: hapjes en drankjes, en van
hartig tot zoet
Het is maar een kleine greep uit de veelzijdige Nicaraguaanse
keuken, maar we hopen dat het je inspiratie geeft om er mee aan
de slag te gaan.
Je kunt het bestellen via ons mailadres: sancarlos@groningen.nl
voor € 10, inclusief verzending.
Het boekje werd mede mogelijk gemaakt door Fotofabriek.nl

¡Enlace! is een uitgave van
Stedenband Groningen-San Carlos
Postbus 268, 9700 AG Groningen
Bezoekadres Harm Buiterplein 1
Open maandag t/m woensdag
Let op aangepaste bezoekregeling
i.v.m. Corona
T (050) 367 61 69

16

E sancarlos@groningen.nl
I www.groningensancarlos.nl
Twitter @GrunnSanCarlos
Linkedin-groep S
 tedenband
Groningen-San Carlos
Instagram grunnsancarlos
Like us on Facebook
facebook.com/GrunnSanCarlos

IBAN NL77 INGB 0000 0580 95
Samenstelling en hoofdredactie
Muriël Duindam
Bijdragen Muriël Duindam, Ineke
de Groot, Hub Hermans
Opmaak Maaike IJpenberg
Ontwerp Maaike de Laat
Oplage 550 stuks

Fotografie Archief ASODELCO
Archief Stedenband
Marijke den Arend
Darío Castillejos
Muriël Duindam
Hub Hermans
Pedro Molina
Piet Poelsma

