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Sinds 1994 prijkt er een heel bijzonder schilderwerk op het plein van buurtcentrum ’t Poortershoes in de 
Oosterpoort. Het verbeeldt de unieke en warme vriendschap tussen Groningen en San Carlos. Het werd 
destijds geschilderd door drie Sancarleens kunstenaars, die het werk met veel liefde hebben gemaakt.

In 2011 is het werk opgeknapt door twee Nicaraguaanse kunste-
naars en Groninger Jeen Jelsma, bijgestaan door verschillende 
vrijwilligers. De schildering heeft toen deels een ander uiterlijk 
gekregen.
Nu, dik tien jaar later, is de schildering weer behoorlijk bescha-
digd. Regen en wind hebben er vat op gehad, en dat vinden we 
heel erg zonde. Daarom staat er voor dit jaar een nieuwe opknap-
beurt op de wensenlijst. 
Deze restauratie kost natuurlijk geld. We hebben hiervoor circa 
€ 1800 nodig. Dat moeten we bij elkaar krijgen door donaties en 
eventuele subsidieaanvragen. 
Help je mee om dit mogelijk te maken? Alle beetjes helpen!  
Samen kunnen we dit!

Je kunt via de QR-code bijdragen die je op de achterpagina  
aantreft, of je donatie overmaken op rekeningnummer 
NL77INGB0000058095 t.n.v. Stedenband Groningen-San Carlos 
onder vermelding van ‘muurschildering’.

De Stedenband is een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Je kunt daarom je gift aftrekken bij de aangifte  
Inkomstenbelasting.

Stedenband Groningen - San Carlos

Dichtershoek - José 
Coronel Urtecho

Groningen draagt bij 
aan vervolg  
oventjesproject

Sporen van Sandino in 
Groningen
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Het detail van de muurschildering laat de beschadigingen goed zien



2     

Bestuursleden zwaaien af
Tot ons grote verdriet namen we in het eerste kwartaal afscheid van twee zeer gewaardeerde 
bestuursleden: Anjo Grakist en Fetzen de Groot.

Per 1 januari stopte Anjo met zijn taken voor de Stedenband. 
Door zijn veeleisende baan, komt hij niet meer toe aan het werk 
voor de Stedenband zonder zijn gezin geweld aan te doen.
Voor Fetzen de Groot, die per 3 februari afzwaaide, geldt iets 
soortgelijks. De onthullingen rondom The Voice of Holland 
zorgden ook in Groningen voor veel extra werk op het gebied van 
seksueel geweld, het veld waar Fetzen werkzaam in is. Daarnaast 
worstelde Fetzen ook met de recente ontwikkelingen in Nicara-
gua, die het werk van de Stedenband steeds moeilijker maken. 

Anjo begon aan zijn taak als portefeuillehouder P&O in novem-
ber 2014. Met veel betrokkenheid en persoonlijke aandacht stuur-
de hij vele jaren onze coördinator Muriël aan. Hij benadrukte en 
verdedigde het belang van de Stedenband voor Groningen in de 
raadscommissievergaderingen in de tijden dat haar toekomst aan 
een zijden draadje hing.
In de bestuursvergaderingen bracht Anjo vaak een meer bestuur-
lijke, en vaak ook frisse, kijk op de zaken in. Gecombineerd met 
zijn natuurlijke neiging tot solidariteit, en, niet onbelangrijk, 
gezelligheid, maakte dat hem tot een fijne collega. 

Fetzen stortte zich vanaf het begin in 2016 met enthousiasme op 
zijn portefeuille mensenrechten. Hij deed dat eerst als ‘buitenbe-
stuurlijke portefeuillehouder’, maar in 2018 werd hij officieel lid 
van het bestuur.
Het werkbezoek aan San Carlos in mei 2017 zorgde bij hem voor 
een extra impuls om op gebied van LGBTI+ en huiselijk geweld 
activiteiten met onze zusterstad te ontwikkelen. Dat lukte, na de 
crisis in Nicaragua die in 2018 ontstond, steeds minder goed.
Fetzen’s ‘out of de box’-manier van denken, maakte hem een tot 
een geweldige workshop-partner voor Muriël op het Alfa College, 
en tot prikkelend bestuurslid.
We vinden het ontzettend jammer dat we Anjo en Fetzen heb-
ben moeten uitzwaaien. We willen hen beiden ook op deze plek 
bedanken voor hun betrokkenheid, inzet, enthousiasme, kundig-
heid en humor in de afgelopen jaren! 
De portefeuille P&O is overgenomen door voorzitter Hub Her-
mans en penningmeester Piet Poelsma. Voor Fetzen zoeken we 
een opvolger.

 Fetzen (links) met oud-bestuurslid Martje, tijdens Fiesta Nica in 2016 Anjo (midden) in gesprek met collega’s uit de Europese zustersteden, 

2019
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Nicaragua verbreekt banden met Taiwan ten 
gunste van China
In december 2021 verbrak Nicaragua officieel de banden met Taiwan. China liet daarop weten de 
betrekkingen met Nicaragua weer aan te willen halen. Nog geen maand daarna opende China, voor 
het eerst sinds 1990, weer een ambassade in Nicaragua en volgde er een forse donatie in de vorm van 
coronavaccins.

Nicaragua stuurde zijn minister van Financiën en twee zoons 
van president Ortega naar de Noord-Chinese stad Tianjin om de 
overeenkomst tussen China en Nicaragua te bekrachtigen.
De Nicaraguaanse minister van Buitenlandse Zaken, Denis Mon-
cada, zei dat er een ‘ideologische affiniteit’ was tussen de twee 
landen. Hij bedankte China tevens voor de donatie van 1 miljoen 
doses van het Sinopharm-coronavirusvaccin.

In 1995 knoopte de toenmalige president van Nicaragua, Daniel 
Ortega, betrekkingen aan met China, maar nadat hij de verkie-
zingen in 1990 van Violeta Chamorro verloor, erkende Nicaragua 
Taiwan.
Ortega kwam in 2007 weer aan de macht en won in november 
2021 de (illegale) herverkiezing. Niet lang na de herverkiezing 
besloot Ortega de contacten met China nieuw leven in te blazen, 
wat resulteerde in het verbreken van de betrekkingen met Taiwan.  
Vervolgens nam de regering de voormalige ambassade en  
diplomatieke kantoren van het eiland in beslag. In een verklaring 
zei de overheid dat er ‘slechts één China is’ en ‘dat Taiwan daar 
deel van uit maakt’. De door China nieuw geopende ambassade 
bevindt zich op een andere plek dan de gebouwen van Taiwan. 
Het is nu onduidelijk wat er met de Taiwanese kantoren gaat 
gebeuren. 
Voordat ze vertrokken, probeerden Taiwanese diplomaten de 
eigendommen te schenken aan het rooms-katholieke aartsbis-
dom Managua, maar de regering van Ortega zei dat een dergelijke 
donatie ongeldig zou zijn.

Het Taiwanese ministerie van Buitenlandse Betrekkingen veroor-
deelde de ‘ernstig illegale acties van het Ortega-regime’, en zei dat 
de Nicaraguaanse regering de standaardprocedures had geschon-
den door Taiwanese diplomaten slechts twee weken de tijd te 
geven om het land uit te komen.

De stap van Nicaragua om de banden met Taiwan te verbreken, 
vergroot het diplomatieke isolement van het eiland op het interna-
tionale toneel, en is tegelijk een tegenslag voor de VS. Als bondge-
noot van Taiwan zien de VS de groeiende invloed van China in  
Latijns-Amerika met lede ogen aan. De VS hebben het verbreken 
van de betrekkingen met Taiwan door Nicaragua dan ook veroor-
deeld. Ze zeggen dat het geen democratisch genomen besluit is,  
omdat Ortega niet door vrije verkiezingen aan de macht is gekomen. 

Er zijn nu nog veertien landen in de wereld die de regering in 
Taipei officieel erkennen. Sinds het begin van deze eeuw zeggen 
steeds meer landen hun betrekkingen op na druk vanuit Peking. 
Ze doen dit onder meer in ruil voor investeringen, hulpgoederen 
en handelsovereenkomsten. Zo werkt Nicaragua bijvoorbeeld 
mee aan het Chinese Belt and Road-initiatief. Dit initiatief, ook 
wel bekend als ‘de Nieuwe Zijderoute’, is een strategie die gericht 
is op verbinding en samenwerking tussen landen in Afrika-
Eurazië. Het gaat daarbij om de aanleg van infrastructuur voor 
weg- en spoorverkeer, voorzieningen voor de scheepvaart en de 
ontwikkelingen van grootschalige energiecentrales.  
Peking staat vanwege het ‘één China’-beleid niet toe dat lan-
den relaties hebben met zowel de Volksrepubliek China als de 
Republiek China (Taiwan). Landen die dat wel doen, kunnen 
moeilijker tot geen zaken doen met het land. Nederland en België 
behoren tot de landen die Taiwan niet erkennen.

Dat de actie van de Nicaraguaanse overheid meteen al vruchten 
afwerpt, blijkt uit het feit dat China begin dit jaar nog eens 2 
miljoen vaccins doneerde, en de Nicaraguaanse overheid aan-
kondigde dat China een groot huisvestingsproject mogelijk gaat 
maken, voor ‘tienduizenden gezinnen’ in 84 van de 153 Nicara-
guaanse gemeenten. 

Politiek wetenschapper en deskundige op het gebied van China-
Latijns Amerika-relaties, Evan Ellis, zegt in een interview met 
Confidencial het volgende over de nieuwe samenwerking: ‘Het 
is iets wat we al lang hadden verwacht. Het zal op korte termijn 
waarschijnlijk nieuwe mogelijkheden bieden en de familie Ortega 
helpen aan de macht te blijven […]. Het is opnieuw een herin-
nering aan de stelselmatige, zij het indirecte, rol die de Volks-
republiek China speelt bij het ondermijnen van de democratie 
in Latijns-Amerika en het faciliteren van een meer autoritaire 
regio, en een die, vanwege de eigen strategische belangen, minder 
gericht is op samenwerking met de Verenigde Staten. China leent 
middelen, ongeacht of zijn partners hun eigen grondwet, wetten 
of mensenrechten schenden […].’ 

Bronnen: The Guardian, Nu.nl, NOS, Confidencial.com, Carta 
Bodan en Wikipedia.



Dichtershoek - José Coronel Urtecho – deel 1

In deze tiende aflevering van de rubriek Dichtershoek wil ik de aandacht vestigen op een zeer 
bijzonder dichter, José Coronel Urtecho (1906-1994). Buiten Latijns-Amerika is hij weinig bekend 
(voor zover ik weet is geen van zijn gedichten vertaald in het Nederlands), maar in Nicaragua geldt 
hij als een beroemdheid. Beroemd is hij omdat hij het aandurfde de strijd aan te gaan met de grootste 
Nicaraguaanse dichter aller tijden, Rubén Darío (1867-1916). 

Door: Hub Hermans

De eerste twee afleveringen van de Dichtershoek (2016-2017) 
werden dan ook aan hem gewijd. Darío was de dichter van het 
‘modernismo’, een stroming in de Spaanstalige poëzie die qua 
vorm de aandacht vestigde op een perfecte beheersing van rijm, 
ritme en kleur, en qua inhoud aandacht vroeg voor de klassieken 
en voor exotische oorden (paleizen met grote, strak geordende 
tuinen, zwanen, feeën en prinsessen). Enigszins hermetische poë-
zie, kunst om de kunst, die veraf stond van de werkelijkheid. Toen 
hij daarop bekritiseerd werd door schrijver-dichters die vonden 
dat, zeker in Latijns-Amerika, er ook oog diende te zijn voor de 
alledaagse werkelijkheid, en voor de cultuur van het eigen land en 
volk, reageerde Darío daarop met de bundel Liederen van leven 
en hoop (1905) waarin hij blijk gaf van een zeker engagement, en 
hij zich manifesteerde als ‘de stem’ van de Spaanstalige poëzie van 
zijn continent. 

José Coronel Urtecho had, als jong, beginnend dichter uit Gra-
nada, bewondering voor de befaamde maestro uit het grote León, 
maar tijdens een studieverblijf in San Francisco, waar hij kennis 
had gemaakt met de Amerikaanse ‘New Poetry’ -met dichters als 
Walt Whitman, Ezra Pound, Marianne Moore en T.S. Eliot- werd 
hij gegrepen door hun wat vrijere, natuurlijkere manier van dich-
ten. Veel dichters uit deze periode heeft hij op voorbeeldige wijze 
uit het Engels vertaald, zodat ook de Spaanstalige lezers kennis 
kon nemen van deze vernieuwende, realistische poëzie. Intus-
sen had hij ook kennis gemaakt met de Europese avant-garde 
(1910-1925), die nog radicaler had gebroken met alle tradities, en 
daarbij ook oog had voor de -snel veranderende- nieuwe werke-
lijkheid. Auto’s, telefoons, vliegtuigen, jazz en sport hadden de 
wereld veranderd, en de poëzie mocht daar niet blind voor blij-
ven, zo vonden zij. Terug in het slaperige Granada, manifesteert 
José Coronel Urtecho zich als de stem van een nieuwe generatie 
avant-garde dichters, met namen als Pablo Antonio Cuadra, 
Joaquín Pasos en Luis Alberto Cabrales, die allen zeker een plaats 
verdienen in een toekomstige aflevering van de Dichtershoek. 
Samen openen zij de aanval op Darío, op dat moment nog steeds 
hét referentiepunt van de Latijns-Amerikaanse poëzie, maar in 
hun ogen vooral ook een exponent uit een ver, stoffig verleden..
De eerste zet in hun aanval op hun befaamde, iconische landge-
noot wordt geleverd door José Coronel Urtecho, met de publica-
tie van zijn lange gedicht ‘Oda a Rubén Darío’ (1927). Dit gedicht 
werd beroemd in Nicaragua, en als startpunt, of zelfs manifest 
beschouwd van de Nicaraguaanse avant-garde. De leden van deze 
groep wilden de alledaagse werkelijkheid van de nieuwe wereld 
laten zien, in eenvoudige, frisse taal, en met aandacht voor de 
‘eigen’ mestiezencultuur en de nationale volksaard.  Wie de ode 
leest, zal er snel achter komen dat het gedicht regelmatig omslaat 
in een anti-ode, want Urtecho pleegt in zekere zin een soort 
vadermoord. Zeker, er zijn elementen in de poëzie van Darío die 
hij nog steeds bewondert, maar er zijn vooral elementen in zijn 
poëzie, en met name in de persoon Darío, die niet meer van deze 
tijd zijn, en die krachtig veroordeeld dienen te worden. 
Het is tijd voor een nieuw geluid, zo oordeelt de avant-garde, 
onder aanvoering van Urtecho. En dat het om ‘een nieuw geluid’ 
gaat wordt bijna letterlijk hoorbaar via de instructies bij elk van 
de drie delen waaruit het gedicht bestaat: ‘Met begeleiding van 
schuurpapier’, ‘Met begeleiding van trommels’, ‘Met gefluit’. Het 
gaat duidelijk niet om harpen, citers of hobo’s, die zo prachtig 
hadden gepast bij de gekunstelde, verheven poëzie van Darío, 
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maar het gaat om authenticiteit, om ordinaire instrumenten ‘van 
de straat’, die iedereen zich kan veroorloven: schuurpapier, trom 
en (ge)fluit. 
En ook de ondertitel van het gedicht is veelbetekenend: ‘Zij? Ze 
kondigen haar niet aan. Ze is er nog niet.’ Het is een citaat van 
Darío: de laatste strofe van zijn gedicht ‘Heraldos’ (herauten), 
waarin deze herauten per strofe verschillende vrouwennamen 
aankondigen, die achtereenvolgens verbonden worden met (bij-
voorbeeld) ‘een pauw’, ‘een page met een lelie’, ‘een witte gazelle’ of 
‘een zwaan’. Zij symboliseren schoonheid en genot. Maar de laat-
ste vrouw die de revue passeert is naamloos: ‘zij komt nog niet’. 
Haar naam ligt echter op ieders lippen, want ná al die vrouwen-
namen (de geliefden die een rol speelden in Darío’s leven),  zal de 
laatste vrouw natuurlijk de Dood zijn. (N.B. de dood –‘la muerte’- 
is vrouwelijk in het Spaans). Urtecho citeert, ruim tien jaar na de 
dood van Darío, juist deze strofe om daar een eigen invulling aan 
te kunnen geven. Het is zijn enigszins cynische afrekening met 
wat zijn leermeester van weleer onder ‘absolute schoonheid’ had 
verstaan, maar tevens een zoektocht naar de ware Darío, de grote 
meester die hij ooit zo had bewonderd. 

Het gedicht en de vertaling staan op pagina 6 en 7.

De eerste strofe van het gedicht (regels 1-6) gaat over de dood. 
Zij was al aangekondigd door de heraut uit de ondertitel en krijgt 
een stem via de ‘beschermengel’ uit regel 6. De dichterlijke ‘ik’ 
is zo mogelijk nog duidelijker: hij drijft de spot met de leeuw 
die aan de voet ligt van de immense tombe die na Darío’s dood 
werd opgericht in de kathedraal van León, zijn geboortestad. (zie 
foto). Voor Urtecho symboliseert deze leeuw het uiterlijk vertoon 
dat de dichter zich tijdens zijn leven had laten welgevallen, en 
dat hem had weggedreven van de authenticiteit, die nog slechts 
zelden doorklonk in zijn poëzie. 

Zoals we ook verderop in het gedicht nog zullen zien, gaat de 
dichterlijke ‘ik’ een dialoog aan met het woord van de overleden 
dichter, maar het is een dialoog die vooral bestaat uit tegenstel-
lingen. De ‘ik’ vindt dat de ‘tranen’ die hij plengt echte tranen 
zijn, terwijl de ‘parels’ uit de poëzie van Darío ‘fake’ zijn: geen 
symbolen van echte tranen, maar tekens van pracht en rijkdom, 
van uiterlijke schijn (regels 2-3). De ‘ik’ heeft een haat-liefde ver-
houding ontwikkeld met de aanbeden meester van weleer. Daar 
waar in de gedichten de echte, authentieke dichter doorklinkt, 

houdt hij nog steeds van hem, maar daar waar het pure esthe-
tiek, of inhoudsloze praalzucht lijken, wijst hij de dichter af. Dat 
is de oppervlakkige, schone schijn die ook kenmerkend is voor 
de schilderijen die van hem gemaakt zijn. Voorbeeld daarvan is 
het statieportret waarop de dichter als staatsman wordt afgebeeld, 
met geborduurde woorden op zijn tenue (zie regels10-11, en zie 
foto). De ‘ik’ houdt niet van dit soort opsmuk en uiterlijk ver-
toon; hij heeft zelf namelijk geproefd van het échte leven, van ge-
wone ‘sinaasappels’ uit eigen land, en wijst mede daarom (evenals 
de ‘beschermengel’), af wat van ver komt, duur en chique is: 
Franse chocola (regel 6). Maar, gelukkig, onder die schone schijn, 
daar ‘slaapt’ nog de echte dichter. Dat is de Darío van de gedich-
ten waar het om échte gevoelens ging, zoals de ‘nocturnes’, en om 
échte stellingnames, zoals in veel andere gedichten uit de bundel 
Liederen van leven en hoop (1905). In die gedichten betoont hij 
zich nog steeds ‘groot’, terwijl dat belachelijke ‘keizerlijk tenue’ 
(regel 10) hem juist ‘klein’ maken. Zonder die uiterlijkheid, in 
‘het nachtgewaad waar je nu in slaapt, nu je alleen nog ziel bent’ 
kan hij weer zichzelf zijn, ‘groot’ zijn (regel13-14).

In de regels 15-35 herinnert de ‘ik’ zich de vele gesprekken die hij 
(in gedachten) voerde met de dichter over liefde en over dicht-
kunst: soms vonden ze elkaar, soms botste het. Een teder moment 
is het wanneer ‘Stella’ (regels 14-17) gememoreerd wordt. Stella is 
het zelfgekozen pseudoniem van de, jong gestorven, echtgenote 
van Darío, Rafaela Contreras, aan wie hij meer dan een gedicht 
wijdde. Enigszins plagend merkt Urtecho op dat Darío zich nu 
‘na de parade’ (= na alle uiterlijk vertoon, regel 16) met haar als 
‘ziel’ verbonden mag weten.  >> 
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De in marmer gegoten leeuw bij het graf van Rubén Darío Rubén Darío in keizerlijk tenue
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Oda a Rubén Darío

 ¿Ella? No la anuncian. No llega aún.      .
    Rubén Darío.
             I

        (ACOMPAÑAMIENTO DE PAPEL DE LIJA) 

1    Burlé tu león de cemento al cabo.  
2    Tú sabes que mi llanto fue de lágrimas,
3    y no de perlas. Te amo.   
4    Soy el asesino de tus retratos. 
5    Por vez primera comimos naranjas.
6    Il n’y a pas de chocolat —dijo tu ángel de la guarda. 

7    Ahora podías perfectamente
8    mostrarme tu vida por la ventana
9    como unos cuadros que nadie ha pintado.
10  Tu vestido de emperador, que cuelga
11  de la pared, bordado de palabras,
12  cuánto más pequeño que ese pajama
13  con que duermes ahora,
14  que eres tan sólo un alma.

15  Yo te besé las manos.
16  ‘Stella —tú hablabas contigo mismo—
17  llegó por fin después de la parada’,
18  y no recuerdo qué dijiste luego.
19  Sé que reímos de ello.
20  (Por fin te dije: ‘Maestro, quisiera
21  ver al fauno’.
22 Mas tú: ‘Vete a un convento’).

23  Hablamos de Zorrilla. Tu dijiste:
24  ‘Mi padre’ y hablamos de los amigos.
25  ‘Et le reste est littérature’ de nuevo
26  tu ángel impertinente.
27  Tú te exaltaste mucho.
28  ‘Literatura todo —el resto es esto’.
29  Entonces comprendimos la tragedia.
30  Es como el agua cuando
31  inunda un campo, un pueblo
32  sin alboroto y se entra
33  por las puertas y llena los salones
34  de los palacios —en busca de un cauce,
35  del mar, nadie sabe.

36  Tú que dijiste tantas veces ‘Ecce 
37  Homo’ frente al espejo
38  y no sabías cuál de los dos era 
39  el verdadero, si acaso era alguno.
40  (¿Te entraban deseos de hacer pedazos
41  el cristal?) Nada de esto
42  (mármol bajo el azul) en tus jardínes
43 —donde antes de morir rezaste al cabo—
44  donde yo me paseo con mi novia
45  y soy irrespetuoso con los cisnes.
  
  II

  (ACOMPAÑAMIENTO DE TAMBORES) 

46  He tenido una reyerta
47  con el ladrón de tus corbatas
48  (yo mismo cuando iba a la escuela),
49  el cual me ha roto tus ritmos
50  a puñetazos en las orejas...

Ode aan Rubén Darío

Zij? Ze kondigen haar niet aan. Ze is er nog niet.
    Rubén Darío.
             I
  
 (MET BEGELEIDING VAN SCHUURPAPIER)

1    Op ’t einde lachte ik om je leeuw van cement.
2    Je weet dat mijn weeklacht tranen waren,
3    en geen parels. Ik houd van je.  
4    Ik ben de moordenaar van je portretten.
5    Voor het eerst aten we sinaasappels.
6    Il n’y a pas de chocolat —zei je beschermengel.

7    Nu kon je me uitstekend
8    een blik op je leven bieden
9    als nooit geschilderde doeken.
10  Je keizerlijk tenue, hangend
11  aan de muur, met geborduurde woorden,
12  zoveel kleiner dan dat nachtgewaad
13  waar je nu in slaapt,
14  nu je alleen nog ziel bent.      

15  Ik kuste je handen.
16  ‘Stella  -jij sprak tot jezelf-
17  kwam eindelijk aan, na de parade’,
18  en ik herinner me niet wat je toen zei.
19  Wel weet ik dat we erom lachten.
20  (Ten slotte zei ik, ‘Maestro, ik zou
21  de faun willen zien’.
22   Maar jij zei: ‘Ga toch het klooster in’).   

23  Wij spraken over Zorrilla. Jij zei:
24  ‘Mijn vader’ en we spraken over vrienden.
25  ‘Et le reste est littérature’ opnieuw
26  jouw vrijpostige engel.
27  Jij raakte in vervoering.
28  ‘Literatuur alles -dit de rest-’
29  Toen begrepen wij de tragedie.
30  Het is als wanneer het water
31  het land overspoelt, een stad
32  roerloos binnendringt
33  over drempels de zalen vult
34  van paleizen -op zoek naar een bedding,
35  of naar de zee, wie weet.

36  Jij die zo vaak zei: ‘Ecce
37  Homo’ tegen de spiegel
38  en niet wist wie van de twee
39  werkelijk was, of geen van beide.
40  (Kreeg je dan zin om de spiegel
41  te breken?) Niks daarvan
42  (marmer onder het blauw) in jouw tuinen
43  -waar jij vóór te sterven uiteindelijk zou bidden-
44  waar ik ga wandelen met mijn geliefde
45  en geen enkel respect voel voor de zwanen.

  II

 (MET BEGELEIDING VAN TROMMELS)

46  Ik heb slaande ruzie gehad
47  met de dief van je dassen
48  (ikzelf, toen ik op school zat)
49  hij die jouw ritmes in mij ramde
50  door mij tegen de oren te meppen…
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51  Libertador, te llamaría,
52  si esto no fuera una insolencia
53  contra tus manos provenzales
54  (y el Cancionero de Baena)
55  en el ‘Clavicordio de la Abuela’
56  —tus manos, que beso de nuevo,
57  Maestro.

58  En nuestra casa nos reuníamos
59  para verte partir en globo
60  y tú partías en una galera
61  —después descubrimos que la luna
62  era una bicicleta—
63  y regresabas a la gran fiesta
64  de la apertura de tu maleta.
65  La Abuela se enfurecía
66  de tus sinfonías parisienses,
67  y los chicuelos nos comíamos
68  tus peras de cera.
69  (Oh tus sabrosas frutas de cera)

70  Tú comprendes.
71  Tú que estuviste en el Louvre,
72  entre los mármoles de Grecia,
73  y ejecutaste una marcha
74  a la Victoria de Samotracia,
75  tú comprendes por qué te hablo
76  como una máquina fotográfica
77  en la plaza de la Independencia
78  de las Cosmópolis de América,
79  donde enseñaste a criar Centauros
80  a los ganaderos de las Pampas.

81  Porque, buscándome en vano
82  entre tus cortinajes de ensueño,
83  he terminado por llamarte
84  ‘Maestro, maestro’,
85  donde tu música suntuosa
86  es la armonía de tu silencio...
87  (¿Por qué has huído, maestro?)
88  (Hay unas gotas de sangre
89  en tus tapices).

90                         Comprendo.
91  Perdón. Nada ha sido.
92  Vuelvo a la cuerda de mi contento.
93  ¿Rubén? Sí. Rubén fue un mármol
94  griego. (¿No es esto?)

95  ‘All’s right with the world’, nos dijo
96  con su prosaísmo soberbio
97  nuestro querido sir Roberto
98  Browning. Y es cierto.

  FINAL

  (CON PITO)

99  En fin, Rubén,
100 paisano inevitable, te saludo
101 con mi bombín,
102 que se comieron los ratones en
103 mil novecientos veinte y cin-
104 co. Amén.

 
51  Bevrijder, zou ik je noemen,
52  wanneer dat niet brutaal was
53  jegens jouw Provençaalse handen
54  (en het Liedboek van Baena)
55  op ‘Grootmoeders Klavecimbel’
56  -jouw handen die ik opnieuw kus,
57  Maestro.

58  In ons huis kwamen wij samen
59  om je te zien vertrekken per luchtballon
60  en jij vertrok met een galjoen
61  -later zouden we leren dat de maan
62  een rijwiel was-
63  en keerde terug voor het feest
64  van de opening van je bagage.
65  Grootmoeder werd woest
66  van jouw Parijse symfonieën,
67  en wij kleintjes, wij aten
68  jouw peren van was.
69  (O, jouw sappige vruchten van was!)

70  Jij begrijpt.
71  Jij was in het Louvre,
72  te midden van het Griekse marmer
73  en je voerde een mars uit
74  voor de Nikè van Samothracië,
75  Jij begrijpt waarom ik je toespreek
76  als een fototoestel
77  op het Onafhankelijkheidsplein
78  van menig Amerikaanse Cosmopolis,
79  waar je de veehouders op de pampa’s
80  les gaf in het fokken van centaurs.

81  Omdat ik je vergeefs zocht
82  tussen je droomgordijnen,
83  noem ik je niet langer
84  ‘Maestro, maestro’,
85  waar je weelderige muziek
86  de harmonie van je zwijgen is..
87  (Waarom die vlucht, maestro?)
88  (Er zitten bloedspatten
89  op je tapijten).

90  Ik begrijp.
91  Pardon. Het was niets.
92  Ik pak de draad van mijn geluk weer op.
93  Rubén? Ja, Rubén was Grieks
94  marmer. (Toch?)

95  ‘All’s right with the world’, sprak
96  in zijn pralerig prozaïsme
97  onze geliefde Sir Robert
98  Browning. En zo is het.

  FINALE

 (MET GEFLUIT)

99  Ten slotte Rubén,
100  onvermijdelijke landgenoot, ik groet je
101 en licht de hoed,
102 waar de muizen van smulden
103 in negentienhonderdvijfentwin-
104 tig. Amen.
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>>  Darío zelf was voor Urtecho als een ‘vader’, evenals Zorrilla 
(de grote Spaanse 19e eeuwse romanticus), ooit een ‘vader’ voor 
Darío was geweest (regels 23-24). Maar zodra de ‘ik’ de dichter te 
na komt, in zijn zoektocht naar wat hem écht had bezig gehouden 
in zijn vroegere poëzie, lijkt deze de boot af te willen houden. De 
‘ik’ zegt: ‘Maestro, ik zou de faun willen zien’ (= diens zinnelijke 
verbeeldingskracht), maar het antwoord van de dichter is nogal 
bot: ‘Ga toch het klooster in’ (regels 20-22). Met andere woorden, 
de ‘ik’ neemt afstand van de poëzie en de dichter die hij eerder zo 
bewonderd had, en kan nu nog slechts waardering hebben voor 
de poëzie waarin de dichter iets van zichzelf laat zien, of waarin 
de existentiële noden van het echte leven aan bod komen. Hun 
beider opvattingen over de essentie van poëzie dreven onvermij-
delijk, als waterstromen uiteen: ‘Toen begrepen wij de tragedie’ 
(regel 29). Darío had zijn weg gekozen, en had daarin gezege-
vierd, Urtecho kiest voor het ‘hier en nu’. 

Dat beeld wordt nog eens herhaald in de laatste strofe van deel I 
(regels 36-45). Daar waar Darío de spiegel (‘Ecce Homo’ -Ziet de 
mens-) gebruikte om te genieten van de eigen beeltenis, en zich 
niet leek te realiseren dat die afbeelding niet overeenkwam met de 
werkelijkheid, evenmin als dat het geval was in zijn afbeeldingen 
(gedichten) van paleizen, prinsessen, pauwen, tuinen en zwanen, 
zou de ‘ik’ die spiegel willen breken, om te zien wie hijzelf is, en 
hoe de wereld, er werkelijk uit ziet. Hij neemt afstand van het 
blauw van Darío: ‘Azul’ (blauw) was de titel van de eerste bundel 
van Darío, waarin deze kleur staat voor de dichterlijke verbeel-
ding, de klassieke droomwereld, de zee en het zwerk: een zoete, 
zachte droomwereld van rijm, ritme en kleur. Die ‘heidense’  
droomwereld komt terug in het ‘marmer onder het blauw’  
(= het graf, regel 42) waar de dichter zijn rust heeft gevonden. 
Maar Urtecho kan het niet laten nog een dubbele sneer uit te 
delen door te memoreren dat de dichter zich aan het eind van 
zijn leven nog bekeerde, en daarbij te refereren aan een beroemd 
sonnet van de Mexicaan Enrique González Martínez, waarin deze 

in 1911 symbolisch afrekent met de beeldentaal van het ‘moder-
nismo’:  ‘Draai die zwaan met zijn bedrieglijk gevederte toch de 
nek om.’ (regels 43-45).

Waar in het eerste gedeelte van het gedicht het visuele element 
centraal had gestaan, gaat het in het tweede gedeelte vooral om 
het sonore element, de klank van de trommel. Reeds in de eerste 
strofe (regels 46-50) rekent hij af met de metrische dreun, die 
Darío’s gedichten weliswaar hun muzikaliteit verleent, maar die 
nu in zijn oren al te dwingend en gekunsteld klinkt. De ‘ik’ is op 
zoek naar meer vrijheid, natuurlijkheid, eigenheid. Waar Darío’s 
poëzie ooit vernieuwend was, vanwege het laten doorklinken van 
geluiden die Darío ontleend had aan de buitenlandse poëzie (Pro-
vençaalse liefdeslyriek, Middeleeuwse Spaanse liedboeken) -en in 
dat opzicht noemt hij hem een ‘Bevrijder’ (regels 51-54)- mist hij 
bij hem het geluid van de eigen bodem. De vroege vormen van 
volkspoëzie vormden immers een vruchtbare voedingsbodem 
voor de poëzie van zijn eigen continent, anders dan die gekun-
stelde 19e eeuwse ‘Parijse symfonieën’ (regel 66) die heel andere 
waarden presenteerden. Hier doelt Urtecho op het Franse par-
nassianisme en het symbolisme waar Darío zich door had laten 
inspireren. Met de verwijzing naar ‘Grootmoeders Klavecimbel’ 
(regel 55) en ‘Grootmoeder werd woest’ (regel 65) bedoelt hij dan 
ook dat Darío beter had kunnen luisteren naar de muziek en de 
poëzie van zijn eigen mestiezencultuur, dan naar de vruchten die 
hij van ver had gehaald. De ‘ik’ had die wel geproefd: ‘wij klein-
tjes, wij aten jouw peren van was.’ (regels 67-69), maar dat waren 
dus peren van was, kunstperen, en al helemaal geen ‘sinaasappels’ 
(regel 5). Hoezeer Urtecho vond dat Darío volledig ‘verfranst’ 
was, en daarmee vervreemd was geraakt van zijn eigen wortels, 
drukt hij uit in de vierde strofe, waarin hij het beeld van de Nikè 
van Samothrake (in het Louvre) afzet tegen het dagelijkse leven 
op een willekeurig Onafhankelijkheidsplein in Latijns Amerika. 
Dat levert het absurdistische beeld op van de dichter Darío die 
gaucho’s leert hoe ze centaurs (!) moeten fokken.. (regels 71-80).
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In de laatste drie strofen van deel II lijkt het tot een definitieve af-
rekening te komen, want de ‘ik’ kan de dichter niet meer vinden: 
hij is gevlucht en doet er het zwijgen toe, slechts bloedspatten 
achterlatend (regels 81-89). Bedoeld wordt dat Darío zich louter 
met uiterlijkheden bezighoudt, niet meer van deze tijd is, en nog 
slechts bloedeloze poëzie produceert. In de regels 90-94 verwerkt 
de ‘ik’ manmoedig het gemis van een groot dichter, en beseft dat 
hij het geluk in zichzelf zal moeten vinden, om cynisch te eindi-
gen met de woorden: ‘Rubén was Grieks marmer.’ De stijl waarin 
Urtecho dat doet (telegramachtig proza bijna, in hevig contrast 
met de verheven, muzikale lyriek van Darío) draagt bij aan de 
dramatiek van dit moment. Dit wordt nog eens versterkt door het 
bekende citaat van Sir Robert Browning, een echte dooddoener 
(regel 95).

Het derde deel, de Finale, vormt een cynisch slotakkoord (regels 
98-103). De haat-liefdeverhouding met de grote meester eindigt 
met gefluit…. Op ironische toon licht de ‘ik’ zijn bolhoed, vol 
gaten, en groet hij zijn ‘onvermijdelijke landgenoot’. De vader-
moord is voltooid. Het woord is nu aan een nieuwe generatie: de 
avant-garde. ‘Amen’. 

De ‘Ode aan Rubén Darío’ (geschreven in 1925, maar gepubli-
ceerd in 1927) wordt vaak beschouwd als het begin van de Avant-
garde in Nicaragua, en zelfs in Midden-Amerika. Bij een nieuwe 
beweging hoort altijd een afrekening met het verleden. Welnu, 
dat is in dit gedicht op radicale wijze geschied. Maar er hoort ook 
een manifest bij, of op zijn minst een nieuw geluid. En dat nieuwe 
geluid kwam er ook, en opnieuw van José Coronel Urtecho. Het 
gedicht heet ‘Obra maestra’ en verscheen in 1928. Het is extreem 
kort: twee regels slechts:

 Obra maestra 
    
1 O     
2  ¡cuánto me ha costado hacer esto! 

 Opus magnum

1 O
2  Oef! Wat een werk was dat!

Bij de avant-garde is de humor en de ironie nooit ver te zoeken, 
maar dit gedicht is wel heel radicaal, niet alleen om zijn kortheid, 
maar vooral om zijn boodschap. Na de definitieve afrekening met 
de verheven klinkende poëzie van de erkende grootheid Rubén 
Darío, moet er opnieuw begonnen worden, vanaf punt nul. Alle 
regels en wetten uit het verleden zijn immers komen te verval-
len. Maar iets nieuws beginnen is niet eenvoudig, vandaar dat de 
eerste regel veelbetekenend is. Die eerste letter is ook de eerste 
letter van de titel, maar is ook het woord o, de uitroep waarmee 
meestal verwondering wordt uitgedrukt. Een open mond van 
verbazing. Maar naast een woord is het ook een cijfer, de nul die 
niets betekent, en duidt op leegte en op afwezigheid, maar tevens 
een startpunt uitdrukt: het begin van iets nieuws, -een Opus mag-
num misschien wel!  Daarnaast is het ook gewoon een rondje, iets 
wat eindeloos rondloopt, een cirkel, de wereld! Daarbij zou je ook 
aan de spiegelfunctie kunnen denken, zoals bijvoorbeeld in de 
‘Oda a Rubén Darío’, waar de dichter niet ziet dat wat afgebeeld 
wordt niet écht is, maar slechts een schijnwerkelijkheid. Denk 
aan de vele gedichten van en over narcisme en over Li Po. En je 
mag ervan uitgaan dat Urtecho zijn klassiekers kende, want hij 
was niet de eerste die de waarde van de O ontdekte. Zo is er het 
gedicht ‘Voyelles’ (klinkers) van Arthur Rimbaud uit 1883. Het 
eindigt met het volgende vers:
O: Omega, Zijn violette ogenlicht!
De O kan, behalve de nul, het beginpunt, dus ook de O, de laatste 
letter van het Griekse alfabet betekenen. Net als bij een kalligram, 
dat door dadaïsten en futuristen vaak gebruikt werd om te laten 
zien dat je een gedicht niet alleen kan lezen, maar dat je het ook 
visueel kunt benaderen, vormen de letters een object, dat tevens 
snelheid uit kan drukken, beweging. 
Naast zijn voortrekkersrol als avant-garde dichter en als vertaler 
van Amerikaanse poëzie, was José Coronel Urtecho ook een van 
de oprichters van de rechtse krant La reacción, die openlijk steun 
gaf aan de ambities van generaal Anastasio Somoza García, en 
ook zou hij in de jaren veertig belangrijke publieke en diploma-
tieke functies vervullen, zowel binnen Nicaragua, als daarbuiten. 
In de jaren zeventig zou hij echter afstand nemen van het Somo-
za-regime, en jarenlang zijn steun betuigen aan het FSLN. In de 
tussentijd was hij met zijn echtgenote op het buitenverblijf van 
haar familie in Los Chiles gaan wonen, een grensstadje in Costa 
Rica, op slechts twee uur afstand, stroomafwaarts via de Río Frío, 
van San Carlos. Daar zou hij in 1994 overlijden. In het volgende 
nummer zullen we een gedicht van José Coronel Urtecho behan-
delen dat hij al in 1931 schreef, en dat getiteld is ‘San Carlos’.  <<

Bijdragen aan de restauratie muurschildering?  IBAN NL77 INGB 0000 0580 95
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Groningen draagt bij aan vervolg oventjesproject

Net als in 2019/2020 werken Groningen en de Duitse zustersteden Erlangen en Neurenberg samen aan 
de realisatie van een oventjesproject in San Carlos. 
Het huidige project, dat in december 2021 van start is gegaan, is alweer fase III van het project, 
waarbij er nu 65 duurzame en milieuvriendelijkere kookovens worden gebouwd voor huishoudelijk en 
commercieel gebruik. De looptijd is 10-12 maanden.

In de gemeente San Carlos wordt er vaak op hout gekookt. Dat 
zijn meestal open of half gesloten kookplaatsen. De rook die 
daarbij vrij komt, is slecht voor de gezondheid en veroorzaakt 
oog- en luchtwegziektes. Daarnaast is het rendement van het 
hout, omdat de meeste warmte vervliegt, erg laag. De verbeterde 
kookovens besparen tot 40% brandhout en hebben een afvoerpijp 
voor de rook. Dat heeft positieve effecten op het milieu (minder 
houtkap en vervuiling), de gezondheid (minder ziekten), de eco-
nomische positie (minder hout nodig) en de tijdinvestering door 
de gebruikers (minder tijd nodig om te koken). 

Het project voorziet in de bouw van 20 verbeterde houtovens van 
het Justa Modificada-model in vier nogal afgelegen dorpjes in 
het natuurreservaat Los Guatuzos aan de grens met Costa Rica 
(Papaturro, Pueblo Nuevo #1, Pueblo Nuevo #2 en Valle de Gu-
adalupe), een gebied waar de Duitse partnersteden Neurenberg 
en Erlangen de afgelopen jaren andere projecten hebben geïniti-
eerd. De 45 multifunctionele verbeterde houtovens zullen deels 
worden gebouwd in twee semi-urbane kernen van de gemeente 
San Carlos (Las Azucenas en Esperanza # 1) en deels in zes 
(buiten)wijken van de stad San Carlos: El Proyecto Habitacional, 
Viviendas Progresivas, Rubén Darío, Bello Amanecer, Linda Vista 
#1 en het gemeentelijke marktterrein. Deze ovens zijn groter en 
geschikt voor commercieel gebruik. 

Behalve uit de constructie van de ovens, bestaat het project ook 
uit evaluatie- en inspectiebezoeken aan de gezinnen die in de eer-
dere fasen een oven kregen, eventuele aanpassing van bestaande 
ovens, opleiding en training aan begunstigden over het gebruik 
en onderhoud van de ovens, en uitvoeringskosten. 
De drie samenwerkende steden dragen elk € 4300 bij. 

Een van de begunstigden uit het ovenproject bij haar nieuwe 

kookoven



Kantoor gesloten in de meivakantie
Het middelbaar onderwijs is twee weken vrij vanwege de meivakantie en daar maakt onze coördinator 
ook graag gebruik van. 
Vanwege de normale sluitingsdagen op donderdag en vrijdag, en de genoemde vakantie, is het kantoor 
gesloten van donderdag 21 april tot en met zondag 8 mei. 
Mails kunnen uiteraard gewoon verstuurd worden, maar worden pas vanaf 9 mei beantwoord. 

Jaarverslag gepubliceerd en online
Onze stichting heeft een jaarlijkse verantwoordingsplicht richting de Gemeente Groningen die ons een 
exploitatiesubsidie verstrekt, en de Belastingdienst, in het kader van de ANBI-status van de stichting. 

Stichtingen die als Algemeen Nut Beogende Instelling door de 
Belastingdienst (ANBI) zijn goedgekeurd, zijn verplicht om hun 
jaarstukken online te publiceren. Dat gaat tegenwoordig middels 
een speciaal formulier.
Daarnaast moet het beloningsbeleid van de Stichting ook worden 
gepubliceerd.
Op onze website www.groningensancarlos.nl hebben we een spe-
ciale pagina over onze ANBI-status. Daar zijn alle documenten 
die we openbaar moeten maken, opgenomen. 
De ANBI-status zorgt ervoor dat giften aan de Stedenband aftrek-
baar zijn bij de aangifte Inkomstenbelasting. 

2021 ‘Microkredietjaar Stedenband’ succes!
In december stond onze jaarlijkse donateursactie in het teken van het microkredietproject 
EmprendeMujer dat door ASODELCO voor ons wordt uitgevoerd in San Carlos. Dit programma 
stelt vrouwen in de gemeente San Carlos in staat hun bestaande bedrijfje uit te bouwen of een nieuwe 
onderneming te beginnen.

Er worden zowel solidaire groepskredieten als individuele kre-
dieten verstrekt. De deelnemers betalen in vastgestelde termijnen 
de lening terug plus een percentage aan rente. Zo vloeit er altijd 
weer geld terug in het fonds, waarvan andere vrouwen dan weer 
gebruik van kunnen maken of waaruit vrouwen die al een krediet 
kregen uit het fonds, een nieuw krediet kunnen krijgen. 

We ontvingen in totaal € 975 aan donaties via de decemberactie. 
Deze bijdrage en alle andere fondswervende activiteiten tijdens 
ons jubileumjaar 2021 maken het mogelijk dat we het project van 

1 oktober 2021 tot en met december 2022 kunnen ondersteunen. 
Hiervoor was een bedrag van € 3500 nodig.

Onze bijdrage bestaat uit het mogelijk maken van de coach die 
de kredietneemsters met raad en daad terzijde staat, monitort en 
aanstuurt; een functie die enorm bijdraagt aan het succes van de 
ondernemingen en het project.
We bedanken iedereen heel hartelijk voor de bijdragen die we 
mochten ontvangen!
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Sporen van Sandino in Groningen

Social media…voor sommigen een bron van ergernis, voor anderen een schat aan (des)informatie. 
Soms komen er toch leuke dingen boven drijven. Zo volg ik een pagina op Facebook met foto’s van 
Groningen uit de jaren ’60, ’70 en ’80. En wat schetst mijn verbazing: er verschijnt in januari een 
foto van twee mensen voor Café Sandino. Dat prikkelde natuurlijk meteen mijn nieuwsgierigheid; 
kennelijk heeft Groningen een kroeg gehad die genoemd was, tenminste daar ging ik vanuit, naar 
de Nicaraguaanse held Augusto César Sandino. Daar lag, hoopte ik, ineens een beetje Nicaragua-
geschiedenis in Groningen dat ik nog niet kende. En zo startte mijn zoektocht naar sporen van Sandino 
in Groningen. 

Door: Muriël Duindam

Augusto C. Sandino
Maar, voor we inzoomen op mijn zoektocht, kijken we eerst naar 
Sandino: wie was hij en wat betekende hij voor Nicaragua?
Augusto Nicolás C Sandino wordt op 18 mei 1895 geboren in Ni-
quinohomo, in het departement Masaya. Hij is de onwettige zoon 
van de, dan nog, ongetrouwde Gregorio Sandino, een geziene 
grondbezitter van Spaanse komaf, en de inheemse Margarita 
Calderón, die in dienst is van de familie Sandino. 
Augusto woont een deel van zijn kinderjaren in armoedige 
omstandigheden bij zijn moeder. Pas later, als hij 11 jaar is, gaat 
hij bij zijn vader wonen, die inmiddels is getrouwd en een eigen 
gezin heeft. Augusto heeft in het gezin niet dezelfde positie als 
zijn halfbroer Sócrates; hij werkt en verblijft bij de bedienden. 
Ook de relatie met zijn stiefmoeder verloopt niet bepaald soepel 
en liefdevol. 
Sandino gaat naar school, maar zijn schoolcarrière duurt niet 
lang. Hij gaat al jong aan het werk voor zijn vader. 
In 1921 vindt er een schietincident met, vermoedelijk, een poli-
tiek tegenstander plaats, waardoor Sandino, om gevangenisstraf 
te ontlopen, naar het buitenland vlucht. Hij verblijft in Honduras, 
Guatemala en later in Mexico. In het laatstgenoemde land maakt 
hij kennis met de revolutie en begeeft hij zich in communistische, 
anti-imperialistische en anarchistische kringen. 
Nicaragua wordt van 1912 tot 1933 getekend door de constante 
strijd tussen de Liberalen en de Conservatieven. Interventies van-
uit de VS zijn, met een onderbreking in 1925-1926, strijk en zet in 
die periode. Die omstandigheden, en zijn kindertijd, drukken een 
stempel op Sandino als het gaat om sociale en politieke verhou-
dingen. De ontmoetingen die Sandino in Mexico heeft, voeden 
zijn anti-Amerika gevoel en zijn wens voor veranderingen in zijn 
thuisland. 

Na zijn omzwervingen in de naburige landen en nadat de 
aanklacht tegen hem is komen te vervallen, keert Sandino in 
1926 weer terug naar Nicaragua. De strijd tussen de Liberalen 
en Conservatieven is dan net weer opgelaaid. Gevoed door de 

revolutionaire ideeën uit Mexico en met de wens (land)hervor-
mingen in Nicaragua te bewerkstelligen, kiest hij de kant van de 
Liberalen, hoewel hij, onbeduidend als ze hem vinden, door de 
elitaire partijleiding niet persé met open armen wordt ontvangen. 
Wat volgt is een steeds gespannen verhouding tussen Sandino en 
de liberalen, al vochten ze in de basis voor hetzelfde doel. 
Als de VS in 1927, na een korte onderbreking, opnieuw interve-
niëren, trekt Sandino zich met een klein legertje, voornamelijk 
mijnwerkers en boeren, terug in de bergen in het Noorden van 
Nicaragua en start van daaruit een guerrilla tegen de VS, en later 
ook tegen de net opgerichte Nationale Garde. In datzelfde jaar 
richt Sandino een nieuw leger op: de EDSNN, het Verdedigings-
leger van de Nationale Soevereiniteit van Nicaragua. De manier 
waarop het leger is gestructureerd en een goed opgezet inlichtin-
gennetwerk zorgen ervoor dat Sandino goed op de hoogte is van 
de bewegingen en plannen van de mariniers. 
Naast vaste krachten en parttime strijders, kende het leger ook 
kindsoldaten en buitenlandse strijders, vooral uit Midden en 
Zuid-Amerika.
In de tussentijd stellen de VS een vredesplan voor. Dit wordt door 
iedereen, ook de liberale opstandelingen, geaccepteerd, behalve 
door Sandino. Hij wil de imperialistische VS hoe dan ook het 
land uit hebben. Zijn acties wekken wereldwijd sympathie op 
onder communisten, sociaaldemocraten en nationalisten.
In 1928 vinden er, onder toeziend oog van de VS, verkiezingen 
plaats. Sandino doet verwoede pogingen die te saboteren, maar 
dat mislukt. Moncada, liberaal en door de jaren heen persoonlijke 
vijand van Sandino geworden, wint. Voor de verkiezingen is met 
de VS overeengekomen dat de parlementsverkiezingen van 1930 
en de presidentsverkiezingen van 1932 óók onder supervisie van 
de VS zullen plaatsvinden. Afspraken die Sandino een doorn in 
het oog zijn. 
De strijd gaat, ondanks dat er nu een liberale president in functie 
is, onverminderd voort, waarbij de EDSNN zo veel mogelijk 
wordt gemarginaliseerd en tegengewerkt. Intussen wordt de Nati-
onale Garde steeds sterker. 
In de periode 1930-1932 boekt Sandino met zijn leger diverse 
successen. In Nicaragua en de VS is het politieke spectrum in-
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tussen echter veranderd: de liberaal Sacasa wint de verkiezingen 
in 1932 en in de VS komt Roosevelt aan de macht, die de Good 
Neighbour Policy lanceert. Vanwege het onnodige bloedvergie-
ten en sneuvelen van Amerikaanse soldaten in Nicaragua is de 
publieke opinie in de VS zeer negatief over de jarenlange inter-
venties. Ook de Grote Depressie, die de VS economisch aan de 
afgrond brengt, legitimeert het niet langer om geld uit te geven 
aan oorlogen op andermans grondgebied. Ook in de EDSNN 
ontstaat een tegengeluid: nu de door Sandino gewenste Sacasa is 
verkozen, is het toch tijd om de strijd te staken? 
Zowel aan de kant van de president als bij Sandino groeit, om 
verschillende redenen, de behoefte aan vredesbesprekingen. 
Dat leidt in januari 1933 tot een overeenkomst, waardoor het 
terugtrekken van de mariniers wordt vergemakkelijkt. Maar met 
hun vertrek laten de VS de door hen opgerichte en invloedrijke 
Nationale Garde achter; een organisatie zonder wettelijke basis. 
Generaal Anastasio Somoza staat aan het hoofd en heeft zelf 
politieke ambities.
Somoza vertrouwt Sandino en zijn oud-strijders voor geen 
cent en de relatie blijft uiterst gespannen, waarbij de Garde met 
regelmaat tot gewelddadigheden overgaat. Ook de relatie tussen 
Sacasa en de Nationale Garde verslechtert snel en Sacasa is bang 
voor een staatsgreep vanuit de Nationale Garde. Sandino roept 
Sacasa op om actie te ondernemen met betrekking tot de Natio-
nale Garde en dit leidt tot het besluit van Sacasa om de juridische 
status en de manier van bevelvoering te wijzigen. Dit leidt bij 
Somoza en de Garde tot grote woede en tot plannen om Sandino 
uit de weg te ruimen. 
Op 21 februari 1921 worden Sandino en twee van zijn generaals, 
op de terugweg van een bezoek aan het presidentieel paleis, in 
de val gelokt en niet lang daarna gefusilleerd door de Nationale 
Garde. De lichamen zijn nooit teruggevonden. 
Twee jaar later pleegt Somoza een staatsgreep. Als ‘gekozen 
president’ (zonder tegenkandidaat) verandert hij Nicaragua in 
een dictatuur en zal de Somoza-dynastie het land 40 jaar lang met 
harde hand regeren. 

Sandino’s politieke denkbeelden en erfenis (al zijn die lang niet 
altijd zo eenduidig) worden in 1963 geclaimd door het in 1961 
opgerichte Nationale Bevrijdingsfront: zij voegen ‘Sandinistisch’ 
toe aan hun naam en heten vanaf dat moment Frente Sandinista 
de Liberación Nacional (FSLN), dat in 1979 de Somoza-dictatuur 
omver weet te werpen. 
In 2010 wordt Sandino door het congres benoemd tot ‘nationale 
held’. Tot op de dag van vandaag, en zeker onder het huidige San-
dinistische regime, is zijn beeltenis is op vele plekken in Nicara-
gua te zien Zijn betekenis voor Nicaragua is onmiskenbaar.  >>

Een ietwat ongemakkelijke foto van Somoza en Sandino niet lang 

voordat de Nationale Garde Sandino fusilleerde.

Jarenlang prijkte deze beeltenis van Sandino op de sporthal van  

San Carlos.

 In Managua torent dit silhouette van Sandino boven alles uit.
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Café Sandino
Terug naar Groningen. 
Café Sandino zat aan het Gedempte Kattendiep 23. Tegenwoordig 
zit daar restaurant Cervantes. Naast Sandino zit de Kattebak; een 
café met een zekere reputatie. Vooral voor kunststudenten van 
Minerva, begrijp ik. Heb je geluk, dan kun je als gast van zo’n 
student, na het betalen van een gulden, mee naar binnen. 
Het Groninger Poparchief schrijft op haar website het volgende 
over Sandino: In Café Sandino spelen geen bandjes, maar de zaak 
wordt bevolkt door muzikanten, beeldend kunstenaars en andere 
gasten die ook wel in zaken als Baboen, Speak Easy, Pakhuis en 
Adje komen. De voornaamste trekkers zijn dat Jan Hekert er werkt, 
dat de coole zilverkleurige inrichting van de hand van Henri de 
Wolf is en dat het naast nachtsociëteit De Kattebak zit. Sandino 
wordt wel gekscherend ‘de wachtkamer van De Kattebak’ genoemd.

Mijn vraag over het ontstaan van de kroeg op de eerdergenoemde 
Facebookpagina levert een flink aantal reacties op. Dat blijken 
vooral foto’s, herinneringen en anekdotes te zijn en de eighties-
sfeer spat eraf! Heel even ben ik de vlieg op de muur van het café, 
zie ik feestjes voorbijkomen en veel dezelfde gezichten, maar het 
blijft slechts fragmentarisch voor mij als buitenstaander. 
Er zijn in de reacties ook beweringen die onderling worden te-
gengesproken, bijvoorbeeld over wie de eigenaar was. Hoe leuk ik 
het ook vind om al die herinneringen te lezen - het biedt immers 
veel informatie over wat er zich in de kroeg afspeelde - het brengt 
me helaas niet naar het antwoord op mijn basisvragen: wie was 
de naamgever van de kroeg en waarom koos hij/zij voor Sandino?  
Ook eigen speurwerk op internet levert maar weinig informatie 
op. Maar ik geef me niet meteen gewonnen. 

In eerste instantie is het onduidelijk wie nu precies Sandino heeft 
opgericht en wanneer. De één noemt Henri de Wolf, andere bron-
nen noemen Jan Hekert. Ook de naam Diddo Steen wordt in dit 
verband genoemd. Henri en Diddo zijn helaas al overleden en 
kan ik dus niet benaderen met mijn vragen. Jan Hekert probeer 
ik via Facebook te bereiken, evenals twee andere namen die mij 
als ‘informatiebron’ worden genoemd. Helaas reageren die niet of 
verwijzen naar de reacties die ze op mijn vraag op de Facebook-
pagina al hebben gegeven, maar die gaan niet in op de vragen 
over het ontstaan en de naamkeuze van het café.

Volgens het Nieuwsblad van het Noorden, dat in 1981 in een arti-
kel aandacht besteedt aan kunstexposities in kroegen, is Jan  
Hekert de eigenaar en oprichter van Café Sandino en is de kroeg 
in augustus 1979 geopend. Dat is echt heel vlak na de over-
winning van de Sandinisten op de dictatorsfamilie Somoza in 
Nicaragua, die op 19 juli 1979 een feit was. Op zich niet vreemd, 
want de solidariteitsbeweging in Groningen dateert al van voor 
de overwinning op Somoza; zo werd het Nicaragua Komitee 
Groningen in 1978 al opgericht. 

Iemand op Facebook zegt dat de naam door Jan en Henri samen 
is bedacht, omdat ze, links geëngageerd als ze waren, de strijd in 

Nicaragua een warm hart toedroegen. De link met Sandino lijkt 
dus zo goed als bevestigd. 

Het Groninger Kroegenboek uit 1981, dat ik via internet weet te 
bemachtigen, zegt ook dat het café is vernoemd naar de Nicara-
guaanse held, naar aanleiding van ‘de bevrijding van Nicaragua’. 
Tot slot krijg ik via Facebook nog een foto toegestuurd van een 
poster van het café en inderdaad, daar staat een grote foto van de 
vrijheidsstrijder uit Nicaragua op. Daarmee kan ik in elk geval 
concluderen dat het café, zoals verwacht, naar de Nicaraguaanse 
held is genoemd, uit solidariteit en affiniteit met de strijd destijds 
in Nicaragua. 

Of de zaak verdere verwijzingen naar Nicaragua, Sandino of 
de Sandinisten herbergde, weet ik niet te achterhalen. Iemand 
meende zich te herinneren dat de er op één van de wanden van 
het café de datum van de overwinning van de Sandinisten op 
Somoza te zien was, maar wist dat niet meer zeker. Ik vind helaas 
ook nauwelijks foto’s van het interieur op internet en de foto’s die 
in de Facebookgroep worden gedeeld, laten vooral de gasten zien. 
Wat we wel weten over het café is dat Henri de Wolf de binnen-
wanden met blik of aluminium had bekleed, kennelijk omdat 
zilver zijn lievelingskleur was. Het Groninger Kroegenboek 
schrijft: ‘Sandino is een koel, smaakvol ingericht café. De wanden 
zijn bekleed met alluminium platen waarop altijd werk van jonge 
kunstenaars hangt. De tafels en stoelen zijn zwart.’ 
De voorliefde van De Wolf voor zilver is, zo lees ik, prominent 
aanwezig in zijn werk. We zien het ook terug in de grote metalen 

Op het internet vond ik een afbeelding waar Henri de Wolf en Sandino 

direct gelinkt zijn
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‘5 mei vlag’, die in 1982 in Groningen werd geplaatst en nu voor 
Forma Aktua in de Nieuwstad staat. Die vlag prijkt ook enkele 
jaren op de kaft van de krantjes van het Nicaragua Komitee Gro-
ningen, want, zo staat in één van de krantjes, de vlag is geplaatst 
‘als herinnering, als waarschuwing en als opwekking. Om te 
blijven strijden tegen het fascisme. Hier in Nederland en waar 
ook ter wereld.’ Nicaragua was destijds het bewijs dat fascisme 
overwonnen kon worden en daarmee een voorbeeld voor ‘alle 
onderdrukte volkeren van Latijns Amerika’, aldus de uitgave van 
het Nicaragua Komitee Groningen. 

Tot slot ben ik natuurlijk ook benieuwd of er Nicaragua-gerela-
teerde activiteiten plaatsvonden in de kroeg of bleef het slechts bij 
de verwijzing naar de Nicaraguaanse held? Behalve de eerder-
genoemde poster met Sandino, vind ik daar niets over terug. De 
vele anekdotes die ik lees naar aanleiding van mijn vraag, en de 
foto’s die daarbij worden geplaatst, wijzen niet op solidariteits-
activiteiten in of vanuit het café. Ook vind ik niets terug over 
solidariteitsactiviteiten in of vanuit het café in het archief van het 
Nicaragua Komitee dat we bij de Stedenband hebben. Dat wil 
natuurlijk niet zeggen dat ze er niet waren, maar bewijs daarvan 
vind ik niet. 
Wat gebeurde er dan wel? Volgens de vele Agenda-vermeldingen  
in het Nieuwsblad van het Noorden gebeurt er van alles in Sandino.  

Er worden tussen 1979 en 1985 aankondigingen gedaan van exposi-
ties, cabaret, theater, strijkkwartetten, goochelaar Willy Magnetika, 
travestieshows en optredens van zangers. Ook vindt er een reeks 
videovertoningen plaats van allerlei concerten. Dit doet Sandino in 
samenwerking met Wichers en Wicherts Video Produkties, destijds, 
en ook nu nog als ik het goed begrijp, mensen van naam. De reeks 
trapt af met een concert van Herman Brood. Dat was waarschijnlijk 
niet zomaar: Piet Wichers was goed bevriend met Herman en in 
verschillende bronnen lees ik dat Herman Brood de Kattebak en 
ook Sandino regelmatig bezocht als hij in Groningen was.
En daarnaast natuurlijk, getuige de foto’s en anekdotes die na 
mijn oproep verschijnen, wat er in elke kroeg gebeurt: vrienden 
ontmoeten, sterke verhalen vertellen, drinken, roken, hangen 
aan de bar, opbloeiende romances, feestjes…Ook lees ik dat Café 
Sandino één van de eerste kroegen in Groningen is waar cocktails 
geserveerd worden. Op de Facebookpagina wordt een foto van 
de cocktailkaart gedeeld. De kaart, met daarop een tekening die 
gebaseerd is op het personage Fester Bestertester uit het cult-
tijdschrift MAD, de anekdotes over de cocktails, maar ook de 
activiteiten en feesten die er plaatsvonden, roepen de sfeer op 
van een alternatief, kunstzinnig en cult-achtig café. Grappig en 
licht ontnuchterend is het dan vervolgens om in een artikel van 
Jacques d’Ancona in het Nieuwsblad van het Noorden van 24 juni 
1985 te lezen: ‘Nette belegde broodjes 3 piek. Tekst in eenvoudig 
lettertype boven een bar. Dat moet een vriendelijk café zijn. Is het 
ook: Sandino aan het Gedempte Kattendiep in Groningen.’

Nette broodjes, vriendelijk café, liederlijke kroegavonden,  
cocktails, cult? Ik had er graag eens een borrel gedronken… <<

Bronnen: Groninger Poparchief; www.wijtwerderheerd.nl;  
www.oostwold.com; www.altcountryforum.nl;  www.delpher.nl; Het 
Groninger Kroegenboek, Dineke de Zwaan, 1981; Landenreeks Nicaragua, 
Philip Huysegems, 1998; Culture smart! Nicaragua, Russell Maddicks, 2019; 
Groningen Binnenstad Zuid Solidair Nicargua San Carlos (uitgave Nica-
ragua Komitee), 1982; Kogels, dollars en ambities, JanGeert van der Post, 
2021; www.britannica.com; www.mo.be; encyclopedia.com; vianica.com; 
Facebookpagina ‘Groningen in de jaren 60/70/80’ en sandinoscafebar.com. 

 De bijzondere cocktailkaart van Café Sandino

De poster van het café die duidelijk maakt dat het café echt vernoemd 

is naar de Nicaraguaanse held
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Wat begon met een artikel in wijkkrant de Oosterpoorter mondde, via een bericht op de Facebookpagina 
van het Poortershoes, uit in een heuse prijsvraag: verzin een naam voor de Stedenband-muurschildering 
op het plein van het Poortershoes. Dat bleek niet tegen dovemans oren gezegd; we ontvingen maar liefst 
17 inzendingen! Veel namen hadden iets met verbinding, Groningen en San Carlos, de Oosterpoort of 
vriendschap te maken. Maar er kon er natuurlijk maar één de winnaar zijn…

Door: Muriël Duindam

Nou ja… het werden twee winnaressen, want we ontvingen de 
winnende inzending twee keer. Een klein comité van het Poor-
tershoes, de Oosterpoorter en de Stedenband staken op 31 janu-
ari de koppen bij elkaar om de beste naam te kiezen. En unaniem 
werd er gekozen voor La AmiSTAD (De Vriendschap). Deze 
naam werd ingezonden door zowel Ellen Fleurke als Kirsten Bos, 
waarmee we twee winnaressen mogen feliciteren!

Waarom La AmiSTAD? Het Spaanse woord ‘amistad’ betekent 
vriendschap en het heeft ook nog de bijnaam van Groningen 
(Stad) in zich! Een gouden greep, vonden we! Maar niet iedereen 
spreekt natuurlijk Spaans. Daarnaast wekte de naam bij sommi-
gen ook de vervelende associatie op met de film Amistad, over 
een opstand op een Spaans slavenschip. Daar willen we natuurlijk 
geen link mee leggen. Vandaar dat we ervoor kozen de Neder-
landse vertaling er meteen achter te zetten en deel te laten zijn 
van de naam: La AmiSTAD (De Vriendschap). 
En vriendschap, dat is waar de Stedenband om draait; tussen 
mensen en organisaties, al sinds de jaren ’80!

We willen iedereen bedanken die de moeite heeft genomen ons 
een leuke inzending te sturen! We waren echt verrast dat er zoveel 
respons kwam. Ook mailde één van de deelnemers dat haar hele 
gezin al 20 jaar elke dag met plezier langs de schildering fietst 
en dat ze blij was toen we het werk in 2011 opknapten. Dat zijn 
natuurlijk hartstikke leuke dingen om te lezen! En het heeft ons 
extra gesterkt in de wens om de schildering, die de laatste jaren 
weer veel te lijden heeft gehad van weer en wind, opnieuw te gaan 
restaureren. We zijn druk bezig hiervoor fondsen te werven (zie 
voorpagina). We hopen dat je hieraan wilt bijdragen!

Vriendschap leidraad voor naam muurschildering

Prijsvraagwinnaressen Kirsten Bos (l) en Ellen Fleurke voor 

de muurschildering


