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La AmiSTAD (de Vriendschap) straalt weer als nooit tevoren!

Van 5 tot en met 15 september werd er in de Oosterpoort hard en met veel plezier gewerkt aan de 
restauratie van de muurschildering La AmiSTAD (de Vriendschap). Echt een staaltje Stedenband, 
waarbij Groningen en Nicaragua elkaar letterlijk ontmoetten! 

In 2021 besteedde het wijktijdschrift de Oosterpoorter uitgebreid 
aandacht aan de muurschildering op het plein bij het Poortershoes. 
Velen kenden de afbeelding, maar wisten niet waarom het er hing 
en wat het nu eigenlijk was. De Oosterpoorter ging op onderzoek 
uit en kwam bij de Stedenband terecht. 
Het artikel was het begin van verschillende ontwikkelingen: in 
samenwerking met de Oosterpoorter en het Poortershoes schreven 
we een wedstrijd uit om een naam voor de schildering te verzin-
nen. De nieuwe naam voor de schildering werd La AmiSTAD (de 
Vriendschap), bedacht door zowel Ellen Fleurke als Kirsten Bos. 
Bij de Stedenband wakkerde het artikel opnieuw de wens aan om 
het kunstwerk te restaureren, wat leidde tot een crowdfundingsac-
tie. Deze leverde een bedrag op van € 423. Naast deze bijdrage is de 
Stedenband op zoek gegaan naar extra fondsen om de restauratie te 
bekostigen. Het enthousiaste verhaal van onze portefeuillehouder 
Simone zorgde ervoor dat zowel Buurtoverleg Oosterpoort als Ge-
biedsteam Zuid van harte bereid waren om een bijdrage te leveren. 

Daarmee waren de fondsen bijeen om de activiteit uit te voeren.
De restauratie stond onder leiding van Miguel Ruiz, een Nica-
raguaanse kunstenaar die in Groningen woont en met wie wij 
al veel vaker met plezier hebben gewerkt. Hij werd bijgestaan 
door de onvermoeibare vrijwilligers Jeen Jelsma, Lolkje Krol en 
Natasja Venema. Ook Richard Peña, kunstenaar uit San Carlos 
die in Nederland woont, kwam enkele dagen meewerken aan de 
restauratie. Hij was in 2011, net als Jeen, ook al betrokken bij de 
toenmalige opknapbeurt van het werk. 
We zijn dit geweldige team ongelooflijk dankbaar! Wat een werk 
hebben ze verzet en wat is de schildering weer fantastisch mooi 
geworden! Hopelijk kan ze, net als de vriendschap tussen Gronin-
gen en San Carlos, weer jaren mee!
La AmiSTAD werd op 23 september door burgemeester Schuiling 
heronthuld in het bijzijn van wijkbewoners en genodigden. 
Op het middenblad van dit nummer zijn foto’s van de restauratie 
te zien. 

Stedenband Groningen - San Carlos

Stedenbandwebshop! Restauratie in beeld Dichtershoek - José 
Coronel Urtecho
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Microkrediet biedt perspectief!
De Stedenband voert, in samenwerking met partnerorganisatie ASODELCO, sinds 2015 het 
microkredietproject EmprendeMujer in San Carlos uit. Het programma is bedoeld voor vrouwen in het 
plattelandsgebied en de stadskern die een zeer laag inkomen hebben.  
De ondernemingen zijn zeer divers: van tortillaverkopers en het zaaien van bonen of maïs tot de 
verkoop van tweedehands kleding of een winkel aan huis. 
Ondanks de Corona-pandemie, de klimaatverandering en de politiek-economische crisis in Nicaragua, 
werken de betrokken kredietneemsters hard om hun bedrijf draaiend te houden. En met succes! 

In 2022 ontving de Stedenband twee verslagen van ASODELCO: 
één voor een versterkingsproject om het microkredietproject 
beter in te bedden in de organisatie en betere uitvoeringsvoor-
waarden te scheppen, en één van het project zelf.  

Versterkingsprogramma
Het versterkingsprogramma was er op gericht om betere rand-
voorwaarden de scheppen voor de ontwikkeling en uitvoering 
van EmprendeMujer. In eerste instantie had het project, naar 
wens van de oorspronkelijke donateur die het kredietprogramma 
heeft mogelijk gemaakt, andere voorwaarden en een andere 
werkwijze dan de kredietprogramma’s van ASODELCO zelf. In 
2018 ontving ASODELCO voor de laatste keer fondsgeld volgens 
die voorwaarden voor het projectjaar 2019-2020. Sinds die tijd 
draagt de Stedenband bij aan de jaarvergoeding voor de coach 
en wordt het project steeds beter ingepast in de portefeuille van 
ASODELCO. 

De volgende activiteiten maakten deel uit van het versterkings-
project:
1. Training aan kredietneemsters in de stadskern van San Car-

los op het gebied van ondernemerschap en bedrijfsvoering. 
2. Uitwisseling van ervaringen tussen vrouwengroepen uit het 

plattelandsgebied en de stadskern.
3. Bijscholingsactiviteiten voor het personeel van ASODELCO.
4. Het uitvoeren van een analyse van het project, waarbij sterk-

ten, zwakten, bedreigingen en kansen werden onderzocht.
5. Trainingsactiviteiten op het gebied van landbouw en veeteelt 

aan de kredietneemsters in het plattelandsgebied. Onder-
werpen waren onder meer: het prepareren van de grond, de 
beste manier en tijd om te zaaien en te oogsten, het voor-
komen, herkennen en bestrijden van plagen en ziekten, het 
maken van organische mest, het voorkomen en behandelen 
van ziekten bij varkens, duurzame veeteelt, agrobosbouw en 
aanleg en onderhoud van moestuinen bij huis. 

De Stedenband droeg in totaal € 4678 bij. Het bedrag is op-
gebouwd uit drie grote donaties en de donateursactie van de 
Stedenband. 

EmprendeMujer
Het verslag van het project zelf, betrof de periode 1 april 2021 
tot en met 31 maart 2022. In dat jaar ontving ASODELCO geen 
fondsgeld meer, maar droeg de Stedenband bij in de vorm van de 
jaarvergoeding voor de coach. Dat betreft een bedrag van onge-
veer € 3300. De coach vormt een heel belangrijke schakel in het 
project: hij helpt de vrouwen bij het aanvragen van de kredieten, 
bezoekt de vrouwen en hun bedrijfjes regelmatig, voorziet hen 
van informatie en nieuwe kennis, stuurt de bedrijfsvoering bij 
als dat nodig is, en dient als vraagbaak voor de kredietneemsters. 
Daarnaast speelt hij een rol bij het innen van de kredieten.

Tijdens de verslagperiode zijn er vier nieuwe solidaire groepen 
met een hypothecaire garantie gevormd in Santa Isabel, Melcho-
rita en Cruz Verde, gemeenschappen op het platteland. Er werden 
tien nieuwe individuele kredieten verstrekt met onderpand en 
hypothecaire garantie. Deze kredietneemsters wonen allemaal in 
San Carlos stad, in de wijken 30 de Mayo, Viviendas Progresivas, 
Proyecto Habitacional en Sector Número Dos. Totaal betreft het 
25 nieuwe kredietneemsters. 

Gedurende de looptijd van de kredieten worden de bedrijfjes 
bezocht, gemonitord en geëvalueerd. Tijdens dit proces worden 
er technische en praktische aanbevelingen gedaan en wordt er 
bijgestuurd als dat nodig is. 

Het maken van organische mest was één van de onderdelen van het 

versterkingsprogramma microkrediet.
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Vanwege de verschillende ontwikkelingen in het land (sociaal-
economisch, gezondheidstechnisch, en klimatologisch) heb-
ben enkele vrouwengroepen hun aanbod gediversifieerd. Zo 
was er een groep op het platteland die krediet had gevraagd 
voor landbouwactiviteiten (zaaien van maïs en bonen), maar in 
de problemen kwam door de hevige regenval in oogsttijd. De 
kredietneemsters hebben vervolgens hun bestaande activiteiten 
aangevuld met andere, waaronder fokken en slachten van varkens 
en de verkoop van nacatamales, brood en producten van melk. 
Ook hebben ze een verkoopstal op de markt in San Carlos, waar 
ze hun producten verkopen. 

Ondanks de ongunstige omstandigheden in Nicaragua de af-
gelopen jaren, lukt het de meeste vrouwen hun bedrijf in leven 
te houden, inkomen te genereren voor het gezin, en het krediet 
met rente terug te betalen. Soms lukt dat niet. Met die vrouwen 
spreekt ASODELCO altijd een betalingsregeling af, zodat ze op 
langere termijn toch kunnen voldoen aan de verplichtingen, zon-
der dat dit ten koste gaat van het bedrijf of het gezin. 

We zijn ontzettend blij dat dit project nog steeds springlevend is 
en zijn ASODELCO ontzettend dankbaar voor het werk dat zij 
namens ons in San Carlos verzetten! Dat laatste geldt ook voor 
de donateur die het programma oorspronkelijk mogelijk maakte. 
Nog elk jaar krijgen we van haar een donatie, die een mooie 
bijdrage levert aan het fonds voor de jaarlijkse vergoeding van de 
coach.  

Eenkele vrouwen uit het microkredietproject hebben een 

verkoopkraam op de markt van San Carlos.

Één van de vrouwen uit het kredietproject met haar gezin.  

Ze verbouwt ayote, een pompoenachtige vrucht.

In Cruz Verde wordt er door verschillende kredietneemsters maïs 

verbouwd en verwerkt.
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Stedenbandwebshop!
Sinds oktober van dit jaar heeft de Stedenband een webshop. Nog bescheiden en zeer eenvoudig, maar 
al onze prachtige producten kunnen nu online bekeken en gekocht worden. Hoe leuk is dat? 
De pagina is te vinden via www.groningensancarlos.nl/webshop. Hieronder zie je de producten die nu 
te koop zijn. In het nieuwe jaar zullen we nog andere dingen toevoegen, zoals sieraden, keramiek en 
tassen uit Nicaragua.
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Let op: de kantoorsluiting voor de kerstvakantie (15 december tot en met 8 januari) pakt net wat onhandig uit met de publicatie van 
deze ¡Enlace! Bestellingen die we uiterlijk 14 december ontvangen, worden 15 december nog verstuurd. In de genoemde vakantie-
periode verzenden we geen bestellingen. Niettemin wilden we in deze editie toch graag aandacht vragen voor de webshop.
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Jhonny Gutiérrez voor vierde keer  
burgemeester van San Carlos
In Nicaragua vonden er op zondag 6 november 2022 verkiezingen plaats voor het burgemeesterschap 
en de gemeenteraden. Namens de Sandinistische partij FSLN waren de huidige burgemeester Jhonny 
Gutiérrez en zijn loco-burgemeester Digna Áviles voor de vierde keer kandidaat.

Voor de wetswijziging van 2010 was het verboden om meer dan 
één termijn burgemeester te zijn. Dit had onder meer te maken 
met de kans op corruptie; hoe langer in het zadel, hoe groter de 
kans dat er corruptie of ‘favouritism’ zou ontstaan. Een burge-
meester kon dat systeem ‘omzeilen’ door een jaar voor het einde 
van de ambtstermijn af te treden. In dat geval mocht een kandi-
daat weer meedoen aan burgemeestersverkiezingen. Zover wij 
weten, kwam dit in San Carlos nooit voor. Elke burgemeester 
wilde graag zijn of haar ambtsperiode afmaken. 
Onder president Ortega werd niet alleen de wet gewijzigd voor 
(oneindige) herverkiesbaarheid van de president zelf, maar ook 
van burgemeesters.  

Naast de zittende (loco)burgemeester, deden in San Carlos, 
volgens de officiële kieslijsten van de overheid gepubliceerd in La 
Gaceta Nicaragua, de volgende kandidaten mee:

• Liberale Constitutionalistische Partij (PLC): Juan Granja en 
Rita Cano (loco). 

• Liberale Nicaraguaanse Alliantie (ALN): Alcides Mora en 
Claudia González (loco). 

• Alliantie voor de Republiek (APRE): Eugenia Rodriguez en 
Walter Boodyn (loco).

• Onafhankelijke Liberale Partij (APLI): Griselda Gurdián en 
Daniel Rivas (loco).

Partijen als UNAMOS, de partij van voormalig Sandinisten die 
fel strijden tegen de huidige Sandinistische regeringspartij FSLN, 
of de oppositiepartij Burgers voor de Vrijheid (CxL) deden niet 
mee aan de verkiezingen. Leden van de partijen worden door 

de regering stelselmatig lastig gevallen, bedreigd en/of gevangen 
genomen en de partijen zijn illegaal verklaard. De oppositiepar-
tijen die wel meededen, waren nauwelijks in staat om campagne 
te voeren of zijn inmiddels op één of andere manier toch gelieerd 
aan de regeringspartij, dat er van echte oppositie geen sprake is. 
De onafhankelijke organisatie Urnas Abiertas (‘Open Stembus-
sen’) liet ook weten dat de oppositiepartijen meer dan 1000 
‘nepkandidaten’ op de kieslijsten hadden staan, waarbij er sprake 
is van identiteitsfraude: namen van mensen staan op de lijst, maar 
de personen zelf hebben zich niet als kandidaten aangemeld. 

Volgens La Gaceta Nicaragua van 14 november was de uitslag in 
San Carlos als volgt:

FSLN 74,21%
PLC 11,15%
ALN 5,05%
APLI 4,8
APRE 4,79%

Daarmee was er een klinkende overwinning voor de zittende 
partij. Dit gold uiteindelijk voor alle 153 gemeenten in Nicaragua: 
de Sandinistisch partij FSLN won overal de burgemeesterspost. 

Voor San Carlos betekent het dat Jhonny Gutiérrez en Digna 
Áviles hun vierde termijn zullen inluiden volgend jaar januari.  

De oppositie in Nicaragua riep de bevolking op niet te gaan 
stemmen en liet via hun social media kanalen beelden zien van 
lege stembureaus. Volgens hen was de opkomst laag. Dit werd 
bevestigd door Urnas Abiertas die meldden dat de opkomst 
17,33% was. De overheid sprak echter van een goede opkomst en 
van transparante verkiezingen. Ortega liet weten: ‘Nicaraguanen, 
vrouwen en mannen, mannen en vrouwen weten dat deze stem 
een stem voor vrede is, ongeacht de partij waarop ze stemmen, ze 
stemmen voor Nicaragua, en door voor Nicaragua te stemmen, 
stemmen ze voor vrede’.

Bronnen: El 19 digital, 100% Noticias, CNN Español, La Gaceta 
Nicaragua, Havana Times, NOS, El País, en RTL Nieuws.

Burgemeester Jhonny Gutiérrez tijdens een werkbezoek in 2015.
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Doelshop: gratis doneren door online shoppen!
De feestdagen staan weer voor de deur en veel mensen zijn 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, reisor-
ganisaties en verzekeringsmaatschappijen. 
Bij elke aankoop op internet via Doelshop.nl kun je gratis do-
neren 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 Steden-
band en dus naar onze mooie projecten in San Carlos.  
Kortom: shoppen bij dezelfde winkels als je gewend bent en het 
kost je niets extra! Jij blij, wij blij!

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.

Donateursactie 2022 voor kerstviering   
In Nicaragua naderen de Kerstdagen, net als hier. Elk jaar dragen we vanuit Groningen bij aan een spe-
ciale kerstviering in onze zusterstad, die wordt georganiseerd door de Duitse zusterstad Erlangen. 

Gezinnen die het financieel zwaar hebben, krijgen bij de viering 
een goed gevulde mand met basisproducten, zoals olie, rijst, 
bonen, wc-papier etc. Voor de kinderen worden er cadeautjes ge-
kocht: speelgoed dat het gezin zich zelf niet kan veroorloven. Dit 
jaar is er gekozen voor de wijken Manantial en Viviendas Progre-
sivas. Daarnaast krijgen ook gezinnen in Papaturro (dat in het be-
schermd natuurgebied tegen Costa Rica aan ligt) cadeaus en een 

mand. De situatie in Nicaragua is na COVID en de economische 
neergang als gevolg van de crisis in 2018 alleen maar moeilijker 
geworden voor veel inwoners. We gunnen hen van harte een fijne 
kerst en maken dit graag, samen met Erlangen, mogelijk.  
Wil je daarbij helpen? Dat zou geweldig zijn! Je kunt een donatie 
overmaken op NL77INGB0000058095 t.n.v. Stedenband Gronin-
gen-San Carlos. Vermeld bij je donatie dat het om de donateurs-
actie gaat.
Via onderstaande QR-code kun je ook doneren. Het platform dat 
deze QR-code ondersteunt en voor ons mogelijk maakt, houdt 
wel een percentage van de donatie in. 
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Restauratie in beeld 
Van 5 tot en met 15 september werd het muurschilderij La AmiSTAD (De Vriendschap) in de 
Oosterpoort gerestaureerd, waarover we op de voorpagina al schreven. Op deze pagina’s een kleine 
impressie van dit bijzondere proces. 

Elke plekje in de schildering heeft wel wat om eindeloos naar te 

kijken. Er zijn zoveel verschillende details!

Let op de details: de korte broek aan de waslijn heeft de kleuren van 

de Nicaraguaanse vlag gekregen.

Burgemeester Schuiling heronthulde het muurschilderij samen met 

Stedenbandvoorzitter Hub Hermans.

Een prachtig detail: Natasja schilderde deze papagaai, die je heel vaak 

in San Carlos tegenkomt.

Deze collage laat goed het verschil tussen voor en na de restauratie zien.
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Natasja werkt nauwgezet aan de 

brug waar een vissertje op zit.

Wat een geweldig mooie schildering is het weer geworden. We zijn er ongelooflijk trots op!

Richard (staand) en Jeen  

overleggen over de beste techniek  

om de brug te schilderen.

Soms moet je ook even ontspannen en poseren…Miguel en Lolkje 

nemen daar even de tijd voor.

Het nieuwe bordje bij de schildering vertelt aan iedereen waarom het 

prachtige werk er hangt.

Miguel en Jeen hangen het onthullingsdoek op dat we na veel 

inventiviteit en noest strijkwerk wisten te maken.



10     

Verrassend resultaat bij pubquiz
Op dinsdag 8 november was het tijd voor onze tweede pubquiz van het jaar. Gelukkig konden we ook 
deze keer weer een live quiz organiseren.

Er streden 11 teams mee met in totaal 50 deelnemers. De meeste 
teams zijn trouwe of regelmatige bezoekers van onze quiz, maar 
we zijn ook blij dat er nog steeds nieuwe mensen aanhaken. Er 
waren deze editie meerdere debuterende deelnemers; het nieuwe 
Team Woke bestond zelfs helemaal uit middelbare scholieren!  
Met een flinke portie enthousiasme en fanatisme streden alle 
nieuwelingen tegen de oudgedienden. Dat resulteerde in een 
spannende strijd, want de tweede ronde bleek een struikelblok te 
zijn. Toch liet niemand zich uit het veld slaan. 
De quiz wordt elke keer gemaakt door onze coördinator Muriël 
en haar man Erik. Na 14 quizzen blijft het elke keer weer een 
uitdaging om nieuwe vragen te verzinnen, maar dat leek ook deze 
keer toch weer aardig gelukt. 
Na drie vragenrondes met in totaal 27 vragen waren er 93 punten 
te verdienen. Het bleef spannend tot het eind, maar uiteindelijk 
kwamen er zelfs twee  winnaars uit de bus! Een unicum in de 

geschiedenis van onze pubquiz. Team Capibara en De Tovenaars 
van Tatabáyan scoorden allebei 64 punten, net 1 punt meer dan 
de nummer 3! Omdat we van te voren geen shoot-out vraag 
hadden bedacht, besloten we, na overleg met alle teams, om 
beide teams tot winnaars te ‘kronen’. Eeuwige roem en een mooie 
Stedenband-goodiebag was daarvoor de beloning. Van harte 
gefeliciteerd! 
Deelnemers betalen entree om mee te kunnen doen. Dit geld 
gebruiken we voor onze projecten. Dit jaar gaat de opbrengst van 
beide quizzen naar ons Microkredietproject EmprendeMujer (zie 
elders in deze ¡Enlace!). In totaal leverden de twee avonden € 633 
op. Een super fijn resultaat! 
De volgende quiz is 18 april 2023. Heb je zin om mee te doen? 
Meld je dan aan via ons mailadres! Een team mag uit maximaal 5 
personen bestaan. 

Team Capibara De Tovenaars van Tatabyán
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Stedenbanden overleven motie tot opheffing
De gemeenteraadsfractie van het CDA diende schriftelijke vragen in bij het College voor het vragenuur 
van 27 oktober. De partij vroeg of het College het met hen eens was dat de Stedenband met San Carlos 
afgeschaft moest worden. 

De partij was van mening dat, in het licht van de politieke ont-
wikkelingen in Nicaragua en het feit dat we zelf in ons jaarverslag 
hadden gemeld dat ons werk in San Carlos steeds moeilijker 
werd, de gemeente de Stedenband zou moeten opheffen. Samen-
werken met een dictatuur was niet wat de gemeente zou moeten 
willen. Daarnaast vond het CDA dat de Stedenband de verbin-
ding, die in onze geschiedenis altijd zo belangrijk was, uit het 
oog verloren was. Wat volgde was een, voor ons doen, behoorlijk 
‘perscircus’; alle lokale media doken op het nieuws. Gelukkig 
kregen we uitgebreid de ruimte om te reageren en ons werk, ons 
standpunt en de situatie in Nicaragua toe te lichten. 
De reactie van het College in het vragenuur was voor ons ook 
positief: de wethouder die het woord voerde, zag geen reden om 
de Stedenband stop te zetten. We werken immers van bevolking 
tot bevolking, doen projecten via NGO’s en werken niet samen 
met de overheid. Ook in Groningen organiseren we projecten 
en activiteiten; de Stedenband is namelijk een band tussen beide 
steden en focust zich daarom niet alleen op San Carlos. 
Ondanks de reactie van het College dienden CDA en Stadspartij 
100% Groningen, tijdens de begrotingsvergadering van de Ge-

meenteraad op 9 november, een motie in om alle stedenbanden 
die een band hebben met landen met dubieuze regimes (Nicara-
gua, Rusland, China) stop te zetten. Rond half 11 ‘s avonds viel 
het verlossende woord: we konden door! In totaal 30 raadsleden 
stemden tegen de motie en 13 voor. 
We zijn ontzettend blij met en dankbaar voor de steun van de 
raad en met het feit dat we onze bijzondere relatie mogen voort-
zetten, ook in 2023!



12     

Dichtershoek - José Coronel Urtecho - deel 2

Door: Hub Hermans

In de vorige Dichtershoek hebben we een lang gedicht behandeld 
van José Coronel Urtecho (1906-1994). Dat gedicht was bedoeld 
als ode aan de beroemdste dichter van Nicaragua, Rubén Darío 
(1867-1916). Deze ‘Oda a Rubén Darío’ uit 1927 is echter eerder 
een anti-ode dan een loftuiting op Darío, en moet vooral gezien 
worden als kritiek op diens hang naar de schone vorm, naar 
esthetiek. Darío’s poëzie was namelijk gericht op de verfijndheid 
van het Europese ‘fin de siècle’, op westerse tradities dus, en had 
daardoor -in de ogen van de jongere dichters uit Nicaragua- wei-
nig van doen met de noden en idealen van het eigen continent. 
Urtecho’s ‘Oda a Rubén Darío’ is daarom niet alleen een afreke-
ning met Darío’s escapistische dichtkunst en met diens grote ego, 
maar tevens een roep om een nieuw geluid. Dat geluid kwam 
eind jaren twintig van Urtecho zelf, en de ‘Oda a Rubén Darío’ 
werd zo een soort manifest, het startpunt van een nieuwe avant-
gardistische beweging in Latijns Amerika. Urtecho groeide uit tot 

een der jonge, drieste gangmakers van een avant-garde die zich 
richtte op de snel veranderende nieuwe werkelijkheid, ook in de 
‘Nieuwe Wereld’. Auto’s, telefoons, fotografie, vliegtuigen, jazz en 
sport hadden de wereld veranderd, ook in Nicaragua: de poëzie 
mocht daar niet blind voor blijven, zo vonden de jonge dichters. 
In die jaren moet Urtecho ook een bezoek gebracht hebben aan 
het San Carlos van onze Stedenband. Een vrucht van dat bezoek 
is het gedicht ‘San Carlos’ uit 1931: een beschrijving van het 
stadje zoals dat er toen uit zag, nu bijna een eeuw geleden. In dit 
gedicht wil de dichter het straatrumoer van toen laten door-
klinken: dus geen omfloerste beschrijvingen van een ingeslapen 
provinciestadje, geen zachte kleurcontrasten of gekunstelde 
metaforen (zoals in de ‘decadente’ westerse poëzie van Darío), 
maar de gewone, harde werkelijkheid: het leven in een haven-
stadje, ergens in Nicaragua. Het draait niet om het geniale ‘ik’ van 
de kunstenaar, maar om het weergeven van wat daar te zien valt: 
geen vlucht in een gedroomde schoonheid, maar de objectieve 
weergave van zintuigelijke waarnemingen.

San Carlos

1. Esquina
2. del lago y del río.
3. Casas en zancos
4. trepando la colina como cabros.
5. Hasta las bombillas eléctricas parecen huevos de lagarto.
6. Huele a tabaco, a pescado salado.
7. San Carlos.
8. Puerto más puerto que los puertos de mar.
9. Asomado a sus aguas como la tripulación de un barco.
10. En cada estanco hay un fonógrafo desgañitado.
11. Una chica de cuerpo barato.
12. Y un chancho.
13. Yo me tomo un retrato
14. al estallido de magnesio de los rayos
15. (noche empapada. Frío de Río Frío)
16. en el muelle de Gustavo U. Shión, el chino.
17. Bajo mi capote ahulado
18. Palpitando
19. Aspirando
20. Expirando
21. Mi corazón
22. como un pescado
23. Vivo.

San Carlos

1. Haaks
2. op rivier en meer.
3. Huizen op stelten
4. klimmen als geiten heuvelop.
5. Zelfs gloeilampen lijken eieren van de hagedis.
6. Het ruikt er naar tabak, naar gepekelde vis.
7. San Carlos.
8. Haven, meer haven dan zeehaven.
9. Gericht op het water als de bemanning van een boot.
10. In elke bar staat een krassende fonograaf.
11. Een schaars geklede meid.
12. En een varken.
13. Ik laat een foto maken
14. met ontploffende magnesiumflitsen
15. (doorweekte nacht. Kou van de Koude Rivier)
16. op de kade Gustavo U. Shión, de Chinees.
17. In mijn waterdichte regenjas
18. Bibberend
19. Adem in
20. Adem uit
21. Mijn hart
22. als een vis
23. Levend.

Vertaling: Hub Hermans



Meteen al in de beginverzen neemt de dichter afstand van de ‘fin 
de siècle’-poëzie van Darío, waarin het vaak ging om Europese 
paleizen, met al hun marmeren zalen, hun gouden spiegels en 
prinsessen, hun strakke tuinen en vijvers met zwanen en het 
lichte blauw en wit van de wolken. Als voorbeeld een citaat uit 
Urtecho’s ‘Ode aan Rubén Darío’: [Ik zie het] ‘marmer onder het 
blauw in jouw tuinen/ waar ik ga wandelen met mijn geliefde/ en 
geen enkel respect voel voor de zwanen’. Urtecho rekent in deze 
(anti) ode definitief af met die op zuivere schoonheid gerichte 
beelden (hier gesymboliseerd door het ‘marmer’, het ‘blauw’ en 
de ‘zwanen’). In plaats daarvan wil hij de gewone, harde wer-
kelijkheid laten zien. Zijn beeld van San Carlos staat dan ook 
letterlijk haaks op die zuivere schoonheid: ‘Haaks/ op rivier en 
meer’ (…) ‘een schaars geklede meid’ (regels 1-2 en 11). Ook zien 
we niet langer de strakke, traditionele, klassieke versvormen die 
in het Europese ‘fin de siècle’ zo in de mode waren. Daarvoor in 
de plaats komen simpele, vrije versvormen, bevrijd van strenge 
regels en normen. In plaats van ingewikkelde metaforen gebruikt 
Urtecho ook heldere beelden, opsommingen en simpele verge-
lijkingen: ‘klimmen als geiten’ (4), ‘gloeilampen lijken eieren van 
de hagedis’ (5), ‘meer haven dan zeehaven’ (8),’als een vis’ (23). 
Weinig werkwoorden, weinig bijvoeglijk naamwoorden: alles 
rechttoe, rechtaan. Korte zinnetjes. Ook het rijm is eenvoudig, 
vrijwel afwezig zelfs. Wel valt op dat in veel verzen klinkerrijm 
aanwezig is, eindigend op -a en -o. Een paar willekeurige voor-
beelden: ‘lago’, ‘zancos’, ‘cabros’, ‘lagarto’, ‘tabaco’, ‘pescado’, ‘salado’, 
‘barco’. En het is waarschijnlijk niet toevallig dat al die woorden 
ook nog eens ‘rijmen’ op ‘San Carlos’… Eenvoudiger kun je het 
haast niet bedenken. Wat wel jammer is, is dat het ondoenlijk 
was om al die a’s en o’s ook in de vertaling terug te laten komen: 
excuses daarvoor.

Opvallend is dat Urtecho ook geen moeite doet om San Carlos 
mooier of lieflijker te doen lijken dan het is, maar ervoor kiest om 
afstand te nemen, en welhaast objectief (als via een camera), koel-
realistisch te registreren wat er te zien valt. Alles lijkt te draaien 
om het begrip ‘ruimte’, om wat je ziet en ervaart wanneer je vanaf 
het water San Carlos ziet liggen, tegen de bergen op. De typogra-
fische weergave van de eerste twee regels duidt daar al op. Vanaf 

het water zie je San Carlos als het ware liggen: haaks op het Meer 
van Nicaragua en de rivieren, Río San Juan en Río Frío. Het lijkt 
een stil plaatje. De ik gaat stilzwijgend op in het landschap. Zelfs 
het enige werkwoord in het gedicht dat echte beweging uitdrukt, 
lijkt stil te staan: ‘Huizen op stelten/ klimmen als geiten heuvelop’ 
(3-4). Je ziet de kenmerkende op palen gebouwde huizen van San 
Carlos voor je, maar anders dan de ‘geiten’ (waar die huizen in 
de ogen van de dichter op lijken) weet je dat huizen niet ‘klim-
men’, en dus stilstaan. Die op klimgeiten lijkende huizen zijn 
kenmerkend voor San Carlos, en van een zekere afstand lijken 
ze weerspiegeld te worden in het water; een beeld dat terugkomt 
in regel 8: ‘Gericht op het water als de bemanning van een boot.’ 
Het blijkbaar voor anker liggende schip beweegt niet, en zo 
ziet de bemanning zichzelf weerspiegeld in het water, net als de 
huizen. Met andere woorden: méér dan elders is San Carlos in 
alle opzichten versmolten met het water: ‘Haven, meer haven dan 
zeehaven’ (7). Alles lijkt tot stilstand gekomen.

Deze opgeroepen beelden nestelen zich op het netvlies van de 
lezer, waarbij het gebruikelijke hiërarchische onderscheid tus-
sen mensen, dieren en dingen, of tussen voor- en achtergrond 
wegvalt. Net als bij een kubistisch schilderij gaat het niet langer 
om een kunstmatige weergave van wat de schilder ziet als ‘de 
werkelijkheid’, en wat hij dan netjes uitwerkt volgens de regels van 
schaduwvorming en perspectief (waardoor het resultaat ‘net echt’ 
lijkt), maar om het uitbeelden van de meest elementaire vormen 
van die ‘werkelijkheid’ op het schilderslinnen, wetende dat het 
om een plat vlak gaat. Het gaat hen niet om het exact nabootsen 
van de werkelijkheid -want dat kon de fotografie immers sneller, 
en beter- maar om het scheppen, het schilderen zelf: het schilderij 
zelf werd hun doelwit: een rationele reductie van wat de kunste-
naar weet en waarneemt. Door op deze vernieuwende manier 
met vorm en kleur te werken, konden de kubistische schilders 
weer wedijveren met wat fotografen konden. De fotografie kon 
snel en uiterst realistisch de werkelijkheid weergeven, maar 
avantgardistische bewegingen als het kubisme hadden daar dus 
hun eigen antwoord op.   >>

     13

San Carlos op de hoek van het Meer en de rivier San Juan (de brede 

rivier links). De smallere rivier achter op de foto is de Río Frío.

Huizen op palen, zoals die vroeger, voor de grote brand van 1984, aan 

de boulevard van San Carlos te vinden waren.
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>>  Wat ik in mijn analyse van dit gedicht wil aantonen is dat 
Urtecho zich zowel door de fotografie als door het kubisme 
heeft laten inspireren. Hij lijkt een foto te maken van San Carlos, 
om vervolgens via een rationele opsomming van elementaire 
woorden vat te krijgen op wat hij waarneemt.  Door zo te werken 
ontstaat, ook bij de lezer, het idee van een plaatje in woorden, een 
foto waarop alles stil lijkt te staan, en waar het onderscheid tussen 
‘geiten’, ‘huizen’, ‘gloeilampen’, ‘hagedisseneieren’ of ‘bemanning’ 
er niet toe doet.  In het eerste gedeelte van het gedicht komen 
de tijd en het leven in San Carlos als het ware tot stilstand. Dat 
idee van een ‘stilstaand’ plaatje wordt enigszins verbroken door 
de verzen 10-12: ‘In elke bar staat een krassende fonograaf./ Een 
schaars geklede meid./ En een varken.’ Respectievelijk een ding, 
een mens, een dier. Met de dichter mee zie je iets, maar hoor je 
ook iets: ‘de krassende fonograaf ’. In deze derde strofe wordt dus 
niet alleen een beroep gedaan op wat je ziet, maar ook op een 
tweede zintuig: het gehoor. Het idee van de eerste, stomme zwart-
wit film, met muziek op de achtergrond.

Dankzij dat beeld van die ‘krassende fonograaf ’ lijkt er iets te 
gaan veranderen: door het krassende geluid dat uit de fonograaf 
schalt, worden de stilstaande beelden als het ware tot leven ge-
wekt. Dat idee was sluimerend al gewekt in regel 6 waar het ‘ruikt 
naar tabak [en] naar gepekelde vis’ , maar wordt pas echt tast-
baar in de vierde strofe, waar ineens het ‘ik’ van de dichter (13) 
verschijnt. Deze ik-figuur laat een foto van zichzelf maken, en 
wordt zo object en subject tegelijk. Hij die objectief verbeeldt (de 
‘fotografische’ beschrijving van San Carlos) is er zich ineens van 
bewust dat hij óók het op de foto objectief afgebeelde subject is. 
Door die ‘ontploffende magnesiumflitsen’ (14) wordt hij plots tot 
leven gewekt. En zo duikt dan de wereld van het gevoel op: ‘door-
weekte nacht’ (15). Naast het olfactorische [geur, red.], het visuele 
en het auditieve element, is er nu dus ook de tastzin, het fysieke 
gevoel: ‘doorweekte’, ‘kou’ (15). Zo komt alles samen, en wordt de 
dichter, via de aangesproken zintuigen, letterlijk onderdeel van 
het geobjectiveerde landschap, zee-schap misschien zelfs. Door 
dat moment van die ‘ontploffende magnesiumflitsen’ komt een 
‘dood’ object (de foto) tot ‘leven’ en wordt de op die foto afge-
beelde dichter zich bewust van de wereld van het fysieke gevoel: 
zijn vierde zintuig dus.

In de vijfde en laatste, uit zeven korte regels bestaande strofe 
wordt die tegenstelling dood-leven verder verbeeld. Terwijl de 
vierde strofe nog een zekere afstandelijke, haast objectieve waar-
neming was, wordt de vijfde strofe veel persoonlijker, subjectiever 
zelfs. De vergelijking van mens en vis dringt zich op: de mens 
‘bibberend’ in een regenjas, en de ademende vis. De mens ademt 
in en uit, maar de gebruikte termen zijn op zijn minst dubbelzin-
nig: ‘aspirar’ betekent naast ‘inademen’, ook ‘aspireren’ (aspiraties 
hebben, ambiëren), terwijl ‘expirar’ naast ‘uitademen’ ook ‘expire-
ren’ (opraken, de laatste adem uitblazen) betekent (19-20). Leven 
naast dood dus. 

In de laatste strofe wordt duidelijk dat de lezer, al lezend mee-
leeft met de dichter: ‘Bibberend/ Adem in/ Adem uit/ Mijn hart/ 
[Klopt] als een vis’. (18-23) Mocht de dichter met dit laatste 
woord verwijzen naar de geurende ‘gepekelde vis’ uit regel 6 (wat 
wel voor de hand ligt), dan komt hiermee ook het vijfde zintuig, 
namelijk dat van de smaak, tot leven. Voor die interpretatie 
pleiten vooral de twee laatste verzen: ‘como un pescado/ Vivo’ 
(als een levende vis). In het Spaans maakt men onderscheid tus-
sen een ‘pez’ (de vis die zwemt in het water) en een ‘pescado’ (de 
gevangen vis die voor consumptie bestemd is). In het Nederlands 
heb je daar maar één woord voor. Door het te hebben over een 
‘pescado/ Vivo’ schept de dichter dus een -niet te vertalen- te-
genstelling tussen een te verorberen vis en een levend wezen, 
tussen (bijna) dood en leven dus. Dat wordt nog wat ingewik-
kelder doordat ‘Vivo’ (let op de ontregelende hoofdletter!) niet 
alleen gelezen kan worden als werkwoord (‘ik leef ’), maar ook als 
deelwoord of bijvoeglijk naamwoord: ‘levend(e)’, en dan ook nog 
grammaticaal gekoppeld kan worden aan zowel ‘corazón’ (hart) 
als aan ‘pescado’ (vis). Een behoorlijk poli-interpretabel gedicht 
dus.

Het kan zijn dat het gedicht ‘ San Carlos’ de lezer niet meteen 
overtuigt. Het kan ook zijn dat het stadje San Carlos de bezoeker 
niet op het eerste gezicht verleidt. Maar zowel San Carlos als het 
gedicht van Urtecho hebben in mijn ogen alles in zich om alle 
zintuigen aan te spreken en zo -wie daar voor open staat- te be-
koren. Het knappe van dit gedicht is dat dit niet alleen geldt voor 
de ‘ik’ van dit gedicht (de dichter zelf) die tot leven komt, maar 
vooral ook voor de lezer. Het is namelijk de aandachtige lezer die 
de ‘dode’ letters van het gedicht tot zich neemt, en tot zich door 
laat dringen, en zo de stad San Carlos tot leven wekt: ziet, hoort, 
ruikt, voelt, proeft, en vervolgens in zijn geheugen grift.
Na zijn eerste successen als vernieuwend dichter en schrijver in 
de jaren dertig, stortte José Coronel Urtecho zich in de jaren veer-
tig op de politiek. Hij nam een rechtse positie in, en gaf steun aan 
het Somoza regime. Al gauw zou hij ook, zowel binnen Nicaragua 
als daarbuiten, belangrijke publieke en diplomatieke functies 
bekleden. In 1959 stapte hij echter uit de politiek en vestigde hij 
zich met zijn echtgenote in Los Chiles, een grensstadje in Costa 
Rica. Op een landgoed van haar familie bouwden ze daar een 
eigen huis, ‘Las brisas’. Daar wonend zou de dichter met de jaren 
afstand nemen van het Somoza-regime, en vervolgens zijn steun 
betuigen aan het Sandinistische FSLN. 

Los Chiles ligt per boot op slechts twee uur varen van San Carlos, 
stroomafwaarts via de Río Frío. Met de auto, via La Azucena, is 
dat 34 kilometer, een dik half uur rijden slechts. Dat riviertje, de 
Río Frío (Koude Rivier), zien we terug in regel 15. De Río Frío 
stroomt door een van de mooiste natuurreservaten van Costa 
Rica om bij San Carlos dus uit te monden in het reusachtige Meer 
van Nicaragua.  >>
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>>  José Coronel Urtecho wijdde diverse gedichten aan zijn 
vrouw María Kautz Gross, die in 1992  aan de gevolgen van kan-
ker overleed. Zelf zou hij twee jaar later ook overlijden, geestelijk 
en lichamelijk ernstig verzwakt; het verlies van zijn grote liefde 
nooit te boven gekomen. Omdat hij zijn poëzie pas in 1970 voor 
het eerst bundelde in een boek -met de Homerische titel Pól-la 
D’anánta Katánta Paránta- is het moeilijk te achterhalen wanneer 
precies hij de hieronder afgedrukte liefdesgedichtjes schreef, maar 
zeker is dat ze uit de jaren in Los Chiles stammen. De rebelse 
toon van de ‘Oda a Rubén Darío’ en het avantgardistische expe-
riment van ‘San Carlos’ zijn volledig verdwenen. Voor de dichter 
en zijn vrouw zijn de jaren gaan tellen, maar de band tussen hen 
beiden is alleen maar hechter geworden. Wat overblijft is tijdloze, 
voor iedereen toegankelijke liefdespoëzie, die dan ook geen ver-
der commentaar behoeft.

Dos canciones de amor para el otoño  
I
Cuando ya nada pido
Y casi nada espero
Y apenas puedo nada
Es cuando más te quiero.   
 
II
Basta que estés, que seas
Que te pueda llamar, que te llame María
Para saber quién soy y conocer quién eres
Para saberme tuyo y conocerte mía 
Mi mujer entre todas las mujeres.

Twee liefdesliederen voor de herfst
I
Wanneer ik niets nog vraag
En nagenoeg niets verwacht
En nauwelijks iets nog vermag
Is wanneer ik meest naar je smacht.

II
Wat volstaat is dat je bestaat, er bent
Dat ik je kan roepen, je Maria noem
Om te weten wie ik ben en wie jij bent
Om mij de jouwe te weten, en jij van mij
Mijn vrouw onder alle vrouwen.

Aan de randen van het ‘Centraal Park’ van San Carlos, nabij het 
uit 1724 daterende fort dat over het stadje en het water uitkijkt, 
ligt het ‘Centro Cultural José Coronel Urtecho, La Fortaleza’. Het 
is gewijd aan de geschiedenis en de flora en fauna van de Río 
San Juan, maar ook is daar materiaal te vinden over het leven en 

werk van Urtecho. Sinds kort is in het oude fort het ‘Museum van 
de Revolutie’ ondergebracht. In Managua is het nieuwe ‘Centro 
Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho’ opgericht, in het 
voormalige gebouw van de beroemde krant ‘La Prensa’.  <<

Het voormalige fort van San Carlos is nu een museum en cultuurhuis. 

Buiten is een tentoonstelling over de geschiedenis en de flora en 

fauna van Río San Juan te zien.

De Río Frío.

Het naambordje bij de entree van het voormalige fort van San Carlos.
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Op naar een licht en warm 2023

¡Enlace! is een uitgave van 
 Stedenband Groningen-San Carlos
Postbus 268, 9700 AG Groningen
Bezoekadres Harm Buiterplein 1
Open maandag t/m woensdag
T (050) 367 61 69
E  sancarlos@groningen.nl
I www.groningensancarlos.nl

Twitter @GrunnSanCarlos
Linkedin-groep   Stedenband 
Groningen-San Carlos
Instagram grunnsancarlos 
Like us on Facebook
facebook.com/GrunnSanCarlos
IBAN NL77 INGB 0000 0580 95
 

Samenstelling en hoofdredactie 
Muriël Duindam
Bijdragen Muriël Duindam 
Hub Hermans
Opmaak Maaike IJpenberg
Ontwerp Maaike de Laat 
Oplage 500 stuks 
 

Fotografie Archief Frank Ochomogo
Archief Stedenband, ASODELCO
Doelshop.nl, Muriël Duindam
Miguel Angel Ruiz Rivera
Stephanie Tameling, 
Anouk Tuininga, Petro van der Veen
Natasja Venema
Vrijwilligersteam Fiesta Navideña

Net als 2021 was ook 2022 weer een bewogen jaar: na de strenge Corona-regels mochten we weer 
‘gewoon’ naar het werk, school…de maatschappij weer in, mensen ontmoeten. Dat was natuurlijk heel 
fijn en bood ons de mogelijkheid weer meer ‘naar buiten te treden’, zoals op de verschillende markten 
waar we dit jaar stonden met een kraam met prachtige Nicaraguaanse producten.

Maar het was ook het jaar dat de oorlog in Oekraïne uitbrak, met grote gevolgen 
voor ongelooflijk veel mensen. Het was het jaar waarin klimaatverandering steeds 
meer zichtbaar en voelbaar werd. Het jaar waarin het voor ons als organisaties die 
met Nicaragua samenwerken steeds duidelijker werd wat de nieuwe wetten in ons 
zusterland voor ons werk betekenen. Dat maakt het niet altijd gemakkelijk om met 
optimisme naar de toekomst te kijken. De huidige situatie, met repressie, politieke 
gevangenen, schijnprocessen en -verkiezingen, aanvallen tegen de katholieke kerk 
en angst onder de bevolking, doet ons met heel ons hart hopen op betere tijden. Niet 
alleen voor Nicaragua, maar voor alle landen waar mensen hun hoofd nog maar net 
boven water kunnen houden en waar het een dagelijkse strijd is waardig te leven.
Want dat is waar de Stedenband om draait: waardig leven, hoop bieden voor de 
toekomst, van elkaar leren, met elkaar optrekken, elkaars cultuur en tradities erva-
ren, elkaars hart raken, praten, lachen, proeven van elkaars leven. We zijn immers 
allemaal mensen die hun stinkende best doen iets van het leven te maken en in dat 
proces is niets mooiers dan ‘calor humano’ (menselijke warmte) met elkaar te delen, 
waar dat maar kan; dichtbij en ver weg. Dat betekent ook dat je er voor elkaar bent 
in slechte tijden; samen worstelen, elkaar bevragen, luisteren, en samen zoeken naar 
oplossingen en lichtpuntjes in het donker… dat maakt óók de Stedenband.
We wensen u allen veel warmte, licht en alle goeds voor 2023!

Sluiting kantoor kerstperiode
In de kerstperiode is het kantoor van de Stedenband gesloten van donder-
dag 15 december 2022 tot en met zondag 8 januari 2023. Vanaf 9 januari 
zijn we weer van maandag tot en met woensdag geopend.


