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Vierentwintig Nederlanders,
een Eneelsman en een
Spaanse vertellen over hun
ervaringen met Nicaragua In
de afgelopen tien Jaar. Ze
zijn leder op verschlllende
manieren betrokken
geweest bij het Nieuwe
Nicaragua. Een scala van
schrijvers komt aan het
woord: van burgemeester tot
Journalist, van
solidarlteltswerker tot
ambassadeur, van
theatermaker tot
landbouwadvlseur.
"Nederlanders naast
Nicaragua - tien Jaar
revolutie beleefd" geeft
geen theoretische analyse,
maar schetst een
kaleldoscoplsch beeld van
de revolutie, van het
enthousiasme, de pijn en
moeite van een volk dat aan
haar toekomst werkt. De
betrokkenheid bij dit land
blijkt voor een leder een
diepgaande belevenis en
ervaring. Het Nicaraguaanse
volk blijft onze solidarltelt
waard, nu en In de toekomst.
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INLEIDING
'Vóór 1969 leefden we in een bedonderde situatie. Sinds de overwinning lukte het ons
om de zelfstandigheid te veroveren, maar daarmee waren onze kopzorgen nog niet
voorbij; eerlijk gezegd, ze begonnen net te komen, maar op een andere manier... en nog
veel moeilijker... onze wittebroodsweken duurden slechts 24 weken', aldus comandan
te Bayardo Arce in 1983.
De snelheid. en de omvang van de veranderingen die de doorsnee-Nicaraguaan
heeft meegemaakt sinds de val van Somoza in 1979 is moeilijk voorstelbaar. De
herwonnen vrijheid en waardigheid van het volk kreeg zijn uitdrukking in de nationale
alfabetiseringscampagne, de landhervormingen, de gezondheidszorgcampagnes en
vele andere projecten. Het revolutionaire proces was gericht op wederopbouw en
ontwikkeling. De manier waarop de revolutie werd ingevuld was niet gebaseerd op een
'top-down' benadering, maar op actieve participatie van onderop. Met volle overtuiging
werkten boeren, arbeiders, vrouwen en intellectuelen aan een nieuwe maatschappij.
Tot 1983 was het nog mogelijk nieuwe wegen in te slaan, zonder het directe gevaar
van een oorlog. Daarna werden de ontwikkelingen steeds meer bepaald door de
groeiende tegenstellingen met de regering van de Verenigde Staten, die in Nicaragua
een bedreiging voor hun belangen in de regio zagen. De strijd tegen de sabotage en
terreur van de door de VS gesteunde contras gingen het leven in Nicaragua steeds meer
bepalen.
Het streven van de Nicaraguanen voor het recht hun eigen weg te gaan ging gepaard
met grote repercussies. Veel boeren, vrouwen, technici, arbeiders en kinderen vonden
de dood en het land liep enorme materiële verliezen en een grote ontwikkelingsachter
stand op. De schade en hoge militaire uitgaven vanwege de voortdurende oorlog, de
economische boycot door de VS, de dalende marktprijzen voor exportprodukten veroor
zaakten onder meer een hoge inflatie, een reële daling van de salarissen, tekorten van
de meeste basisgoederen, een toename van de zwarte handel en een grote uitstroom
van Nicaraguanen, die hun heil elders zochten. Tegelijkertijd namen ook de interne
politieke spanningen toe, waarbij vooral de groeiende conflicten tussen de kerk, de
politieke oppositie en de sandinisten de aandacht trokken. De Nicaraguaanse regering
moest haar beleid vanaf 1985 in belangrijke mate wijzigen van een 'ontwikkelingsstra
tegie' naar een 'overlevir:,gsstrategie'. Als extra ramp trof in .1988 de orkaan Joan
Nicaragua en richtte er voor miljoenen schade aan.
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Toch is het revolutionaire proces niet stil komen te staan. Temidden van de agressie gaf
de regering grond uit aan de kleine boeren, die zich steeds meer in coöperaties
organiseerden. Juist in de oorlogszones speelden zich werkelijk fundamentele verande
ringen af: in de decentralisatie van de produktiemiddelen en de veranderingen in de
economische politiek, maar ook in de rol van vrouwen.
De democratisering zette zich door. In 1984 vonden de eerste vrije verkiezingen
plaats en in 1989 staan de volgende verkiezingen gepland.
Ook de tienduizenden buurtorganisaties, het project voor de autonomie van de
Atlantische kuststreek, de inspraak van honderdduizenden Nicaraguanen bij de vast
stelling van de nieuwe grondwet en de honderden 'Cara al Pueblo' -bijeenkomsten, waar
burgers discussiëren met de leden van de regering, zijn voorbeelden van dit democrati
seringsproces. Het revolutionaire proces kan rekenen op een brede basis van in de
samenleving. Nu, na tientallen jaren strijd en tien jaar bevrijding zijn de idealen verre van
verwezenlijkt, maar zeker is wel dat de bevolking van Nicaragua niet van plan is om haar
vrijheid gemakkelijk op te geven.
De sandinistische revolutie heeft niet alleen in Nicaragua veel weerklank gevonden.
Internationaal hebben de Nicaraguanen de afgelopen tien jaar op een brede solidariteit
en betrokkenheid kunnen rekenen, ook in Nederland.
Nicaragua is dan ook een uniek ontwikkelingsland, waar vanwege het sociaal-economi
sche beleid van de regering en de enthousiaste participatie van de bevolking hulp
inderdaad terechtkomt bij de armsten en bijdraagt aan economische zelfstandigheid.
Dit boek gaat over die Nederlandse betrokkenheid in al zijn facetten en diversiteit.
Over de verworvenheden, de problemen en de verwachtingen voor de toekomst op het
gebied van cultuur, gezondheidszorg, landbouw, onderwijs; over de rol van vrouwen en
de plaats van kinderen; over de activiteiten van het Nicaragua Komitee Nederland daar
en hier; over de Nederlandse hulp en de Nederlandse politiek; over de verbreding van de
solidariteit via de stedenbanden en over de mensenrechtendiscussie en de rol van de
kerken.
Vierentwintig Nederlanders, een Engelsman en een Spaanse vertellen over hun
ervaringen met Nicaragua in de afgelopen tien jaar. Ze zijn ieder op verschillende
manieren betrokken geweest bij het Nieuwe Nicaragua. Zo komt een scala van
schrijvers aan het woord: van burgemeester tot journalist, van solidariteitswerker tot
ambassadeur, van theatermaker tot landbouwadviseur.
'Nederlanders naast Nicaragua - 10 jaar revolutie beleefd' geeft geen theoretische
analyse, maar schetst door de ogen van Nederlanders een kaleidoscopisch beeld van
de revolutie, van het enthousiasme, de pijn en moeite van een volk dat aan haar
toekomst werkt. De betrokkenheid bij dit land blijkt voor een ieder een diepgaande
belevenis en ervaring. Het Nicaraguaanse volk is onze solidariteit waard, nu en in de
toekomst.
De schrijvers ervoeren Nicaragua ieder op hun eigen wijze of zoals Daniel Ortega
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tegen een van de schrijvers zei: 'Wanneer je weer voor het bord staat, in Den Haag, met
je krijtje in je hand, zul je je realiseren dat al je economische ontwikkelingstheorieën niet
voldoen. De enige werkelijkheid vind je in Nicaragua waar je de geschiedenis hebt
beleefd.'

Erik-Jan Hertogs
Marc Lammerlnk
Margriet van Weelden
Rolf Wljnstra
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Jan Schmeltz
Nlcara11ua I• al meer dan 10
Jaar nieuw•. Som• op de voor
pa#lna, •teedii meer op pa/llna
3 of 4. Jan Sct,meltz wa• een
van de eer•t• ll'edtJrlandH Jour
nalf•ten die vers/al deden van
de revolutie. HIJ was van 1979
tot 1987 co"espondent voor
VARA/IKON/Trouw/De Tijd.

MANAGUA, NICARAGUA
Hotel lntercontinental

De bunker van Somoza, het hoofdkwartier van de Nationale Garde, ligt nog geen
tweehonderd meter van Hotel lntercontinental. Maar de middag van 21 juni 1979 is zo
heet dat zelfs het lopen van deze korte afstand me het zweet over de rug doet lopen. Ik
heb het dagelijks perscommuniqué van Somoza opgehaald. Ondanks de vele gevech
ten verspreid over Nicaragua blijft de tekst hetzelfde: 'De Nationale Garde heeft het
hele land onder controle.· Op de oprijlaan van het hotel zie ik een groepje kinderen
nieuwsgierig samenscholen rond een busje, Die hebben blijkbaar geen last van de hitte.
Langzaam loop ik in hun richting.
De ochtend is voorbijgegaan met een bezoek aan een in opstand gekomen volkswijk
van Managua. In het hele land zijn tienduizenden mensen de barricaden opgegaan.
Nicaragua wil dat Somoza vertrekt. Op de band heb ik een interview met een vrouw. Zij
vertelt hoe haar buurt een dag eerder werd gebombardeerd door de luchtmacht van
Somoza. Dat bombardement heb ik trouwens met mijn collega's vlak voor de avond
schemering gadegeslagen vanaf het dak van lntercontinental. Duikende en opstijgende
vliegtuigen die hun dodelijke lading laten vallen op een burgerbevolking die weliswaar in
opstand is gekomen, maar geen enkel verweer heeft tegen de aanvallen uit de lucht.
Het gevoel van machteloosheid op het dak was groot. En toen wij 's ochtends langs de
smeulende lichamen van de slachtoffers liepen was er ook woede. Hoelang zal het
geweld nog duren? Hoeveel doden zijn er gevallen door de terreur van Somoza?
Hoeveel slachtoffers moeten er nog vallen? Is het Sandinistische Bevrijdingsfront sterk
genoeg om tegen de wil van de Verenigde Staten de Nationale Garde van Somoza te
verslaan? De sandinisten hebben in ieder geval de steun van de bevolking, maar is dat
genoeg? Zoveel vragen, zoveel onzekerheid._ Ik hoop dat mijn collega's nog op
reportage zijn. Dan zijn er in ieder geval telefoonlijnen vrij om mijn bericht zo snel
mogelijk naar Nederland te sturen.
Een van de kinderen begint mij aan mijn broek naar het busje toe te trekken. Ik zie
dat het een pers-auto is. Aan de zijkanten zijn groot de letters 'TV' en 'PRENSA' geplakt.
De kinderen zijn opgewonden. Als ik het busje inkijk, begrijp Ik waarom. Onder een
bebloed laken ligt het lichaam van een man. Voorzichtig til ik het laken op. Geen twijfel
mogelijk, het is Bill Stewart, de correspondent van de Amerikaanse televisiemaatschap
pij ABC. Geschokt loop ik lntercontlnental binnen. De gevolgen van de dood van Stewart
zijn groot. In het hotel blijkt dat de cameraman, tijdens het instellen van de camera,
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onbedoeld de Nationale Gardist heeft gefilmd die Stewart in koele bloede doodschiet.
Enige uren later worden de beelden over de hele wereld uitgezonden. De aarzelende
publieke opinie in de Verenigde Staten slaat om. De Organisatie van Amerikaanse
Staten, op dat moment bijeen om de situatie in Nicaragua te bespreken, neemt na het
zien van de beelden een motie aan die aandringt op het aftreden van Somoza. Het lot
van de dictator is bezegeld. Somoza komt in een internationaal isolement en verlaat
nog geen maand later het land. De sandinisten trekken zegevierend Managua binnen.

Tien jaar later bekruipt me nog altijd een gevoel van onbehagen als ik denk aan de
gebeurtenissen na de dood van Stewart. Hoewel de Nicaraguanen zelf er al lang van
overtuigd waren dat Somoza moest vertrekken gebeurde dat pas toen ook het
buitenland er zo over dacht. De internationale publieke opinie is voor de ontwikkelin
gen in Nicaragua blijkbaar even belangrijk als de mening van de Nicaraguanen zelf.
Daar komt nog bij dat de omslag in de publieke opinie niet plaatsvond op basis van
de al maanden aanhoudende berichtenstroom over de tienduizenden-doden-tellen
de Somoza-terreur tegen de burgerbevolking maar op basis van een incident, de
dood van Stewart. Nicaragua bleek dus in 1979 al zeer afhankelijk van de internatio
nale beeldvorming. Bovendien wordt deze beeldvorming blijkbaar meer bepaald door
incidenten dan door achtergrondinformatie. Het zij zo. Dit keer pakte het voor
Nicaragua nog goed uit.
Maandenlang blijft het feest in Nicaragua. De gekortwiekte pramide van Hotel lntercon
tinental, die als een vreemde vogel oprijst in het verder niet-bestaande centrum van
Managua, wordt het meest bekende gebouw van Midden-Amerika. De Regering van
Wederopbouw heeft er voorlopig zijn burelen gevestigd. Buitenlandse gasten stromen
in en uit. Internationale ontwikkelingsorganisaties proberen met ongekend jeugdige en
enthousiaste bestuurders de prioriteiten te bepalen voor de hulpprojecten in een door
oorlog vernietigd land. Het gonst van de activiteiten rond de nationale alfabetiserings
campagne die de helft van de bevolking in één klap moet leren lezen en schrijven. Op
het platteland moeten consultatiebureaus komen. En gezondheidscentra. En scholen.
In de barr/os, de volkswijken, is gebrek aan goed drinkwater en redelijke woningen. En er
moet nog veel meer gebeuren. Er moet een nieuwe samenleving opgebouwd worden. In
de wolk van euforie die boven Nicaragua hangt lijkt in 1979 en 1980 alles mogelijk.
Toch zijn er ook al schaduwen. Op een avond, de revolutie is nog geen drie weken oud,
komt Comandante Toms Borge, de minister van Binnenlandse Zaken, opgewonden de
hal van lntercontinental binnen. Hij vraagt de buitenlandse pers naar zijn kantoor te
komen. In het Amerikaanse Congres is de nieuwe regering beschuldigd van massa
moord op de gevangen genomen Nationale Gardisten. Borge is zichtbaar woedend:
'vergeleken met andere revoluties, is dit een revolutie van engelen.' Dat klopt, althans
voorzover ik dat heb kunnen nagaan in die eerste woelige weken na de overwinning. De
regering heeft er alles aan"gedaan om een bijltjesdag te voorkomen. Afgezien van een
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aantal gevallen van persoonlijke wraakneming, zijn de buitenlandse pers geen berichten
over moord op de krijgsgevangen Nationale Gardisten ter ore gekomen. Berge wenkt
naar een man die tot dan onopvallend in een hoek van het kantoor heeft gestaan. 'Dit is
de man die mij tijdens mijn gevangenschap gemarteld heeft', zegt hij tegen de
journalisten. 'Mijn beul-dus.' Tegen de man: 'In het congr�s zegt men dat u dood bent.
Klopt dat?' Het antwoord van de man moge duidelijk zijn. Desgevraagd ontkent hij ook
dat er andere krijgsgevangen verdwenen of vermoord zijn. De man mag weer vertrek
ken. Tomás Berge besluit de persconferentie met de mededeling dat de normalisering
van het in rep en roer verkerende land snel vordert: 'Heren, vanavond hebben wij een
verkeerspolitie gevormd. Dus, wilt u op de stoplichten letten?'
Journalist

Ondanks het theatrale karakter van de bijeenkomst vind ik het ook nu nog altijd een
belangrijke avond. De machtswisseling in Managua was in de hele wereld enthou
siast ontvangen. De Nicaraguaanse revolutie vertegenwoordigde niet alleen voor de
Nicaraguanen maar ook voor vele Latijnsamerikanen de hoop op een betere
toekomst. Overal ontstonden solidariteitsbewegingen. Ook in Nederland was links
en rechts het er over eens dat de sandinisten gesteund dienden te worden. Maar
ondanks de massale internationale solidariteit was er nog geen drie weken na de
overwinning al weer een nieuwe oorlog begonnen: de Amerikaanse propaganda
oorlog tegen het Nicaraguaanse experiment. Die oorlog zou niet meer stoppen.
In 1982 zijn de wittebroodsweken voor de Nicaraguaanse revolutie definitief voorbij. De
berichtgeving in de Verenigde Staten en Europa wordt steeds negatiever. De Regering
van Nationale Eenheid is uit elkaar gevallen. De Verenigde Staten beschuldigen de
sandinisten ervan het democratische pad verlaten te hebben en een totalitaire,
communistische koers te zijn ingeslagen.
Volgens de binnenlandse oppositie worden de persvrijheid en het pluralisme beknot.
Bovendien hebben de sandinisten het land uitgeleverd aan de Sovjetunie en Cuba.
Tegen de stroom in blijft de Nicaraguaanse regering erop hameren dat zij op zoek is naar
een Latijnsamerikaanse vorm van democratisch socialisme. In de onherbergzame
grensstreek met Honduras worden de invasielegertjes van de contras steeds actiever.
De wederopbouw van Nicaragua wordt weer afgebroken.
De legerhelikopter blijft even boven Tasba Pri hangen. Spelende kinderen houden de
landingsstrook naast de nieuwe Miskito-nederzetting bezet. Vastgesnoerd in het
bankje tegenover mij wacht de Duitse schrijver Günter Grass op de landing. In januari
1982 heeft het leger 8.000 Miskito's uit hun traditionele woongebieden bij de Hondure
se grens verplaatst naar het binnenland. Volgens de regering kon vanwege de voortdu
rende contra-invallen de veiligheid van de Indianen niet meer gegarandeerd worden.
Sindsdien zijn de Miskito's een bron van alarmerende berichten. Volgens Verenigde
Staten hebben de sandinisten bij de gedwongen verplaatsing hele Indianendorpen aan
de grensrivier Rio Coca uitgemoord. De verplaatste Indianen zouden worden vastgehou-
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den in concentratiekampen zoals Tasba Pri. Reden genoeg voor Günter Grass om naar
de omstreden nederzetting te reizen. Als de helikopter geland is, worden we ontvangen
door een in sandinistisch uniform gestoken antropoloog. Hij legt uit dat de Miskito's
voor hun verplaatsing in afgelegen oorden woonden. In hutten, zonder drinkwater,
medische voorzieningen en onderwijs. Als wij door de nederzetting lopen blijkt dat
allemaal in Tasba Pri beter geregeld. Maar wij merken ook al snel dat de Miskito's niet
veel moeten hebben van de sandinistische revolutie. Zij zijn boos omdat zij niet bij de
beslissing over hun verplaatsing betrokken zijn. Bovendien hebben zij heimwee. Zij
willen terug naar hun oude dorpen, al dan niet lastig gevallen door de contras. Voorlopig
laat de regering hun terugkeer niet toe.
In de helikopter op de terugweg naar Managua vraag ik Günter Grass naar zijn
indrukken. 'De verplaatsing van een stam is altijd een gewelddadige actie, ook als die
voorzichtig geschied', vindt hij. 'Het resultaat kan niet bevredigend zijn. Indianen
hebben conservatieve banden met hun grond. Zij zijn in hun dorp opgegroeid en worden
dan weggerukt. Ik geloof dat Nicaragua alles heeft gedaan om hun lot draagbaar te
maken. Zij hebben nu betere huisvesting en medische verzorging. Maar de sandinisten
hebben het over materiële vooruitgang terwijl de Indianen hun thuisland hebben
verloren. Dat is niet te vervangen. De Miskito's zijn het slachtoffer geworden van
politieke ontwikkelingen die zich buiten hun invloed voltrekken. Ik vind het onjuist de
regering de schuld in de schoenen te schuiven. De dreiging gaat uit van de Verenigde
Staten die de invallen van de contras vanuit Honduras mogelijk maken. Er zijn grote
fouten gemaakt. Dat geeft de regering ook toe. Maar door de oorlogssituatie meen ik
dat een meer bevredigende oplossing dan Tasba Pri nu niet mogelijk is.' Terug in
Managua blijkt dat er onderhandelingen aan de gang zijn tussen de vertegenwoordigers
van de Miskito's en de regering. De sandinisten verklaren te weinig begrip opgebracht
te hebben voor de eigen cultuur van de Miskito's. Inmiddels zijn de Miskito's met
regeringssteun teruggekeerd naar hun oorspronkelijke dorpen.
Ondanks de door de sandinisten gemaakte fouten blijft het complexe Miskito
probleem voor mij een van de schoolvoorbeelden van tendentieuze berichtgeving
over de Nicaraguaanse revolutie. Vele westerse media hebben klakkeloos de foto
geplaatst waarop de sandinisten de lichamen zouden verbranden van vermoorde
Miskito·s. Later moest het State Department toegeven dat de foto stamt van vóór
de revolutie: Nationale Gardisten verbranden de slachtoffers van de Somoza-terreur.
En er zijn vele voorbeelden van berichtgeving die de Nicaraguaanse werkelijkheid
niet dekt. De sandinisten zijn zeker geen heiligen. Het gaat om de macht. De
hervormingen botsen met de belangen van de traditionele elite. En om de macht van
die elite te breken bestaat er in Nicaragua perscensuur, er zijn politieke gevangenen
en de vrijheid van organisatie is soms ingeperkt. Maar zonder de context van de
Amerikaanse agressie, de contra-oorlog, de hervormingen en de weerspannigheid
van de elite gaan al die· verhalen, die Nicaragua afschilderen als een dictatuur, over
een ander land dan het Nicaragua dat ik ken.
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Het is november 1984. Hotel lntercontinental is opnieuw gevuld met internationale
waarnemers en buitenlandse pers. Er dreigt geen Amerikaanse interventie noch wordt
Managua gewekt door de supersonische knallen van Amerikaanse spionagevliegtuigen
die het Nicaraguaanse luchtruim schenden. Er zijn gewoon algemene presidentsverkie
zingen. Zelfs een half jaar éérder dan gepland. De sandinisten zijn volop in campagne.
Er zijn nog maar weinig dorpen waar hun kandidaat Daniel Ortega geen feestelijke
bijeenkomsten heeft toegesproken. Ook de oppositie is aanvankelijk enthousiast. Zij
heeft immers zèlf op vervroeging van de verkiezingen aangedrongen. Als hun verkie
zingsbijeenkomsten echter maar matig bezocht worden, keert het tij. De oppositie
begint de sandinisten ervan te beschuldigen gebruik te maken van overheidsgelden om
hun campagne te betalen. Verder heeft zij weinig toegang tot de media om verkiezings
propaganda te maken. En sandinistische jeugdbendes verstoren de verkiezingsbijeen
komsten van de oppositiekandidaten zodat zij hun achterban niet kunnen bereiken. Als
een paar weken vóór de verkiezingen duidelijk wordt dat de oppositie geen enkele kans
heeft om de verkiezingen te winnen besluiten de rechtse partijen tot een algehele
verkiezingsboycot: 'Onder de sandinisten zijn in Nicaragua geen vrije en eerlijke
verkiezingen mogelijk.·
Het is al avond als in lntercontinental de uitslagen langzaam beginnen binnen te
stromen. Zoals voorspeld winnen de sandinisten. Zij behalen 67% van de stemmen.
Dat is minder dan verwacht maar toch een ruimschootse overwinning. Bovendien blijkt
de opkomst ondanks de boycot van de oppositie hoog: 79% van de stemgerechtigde
Nicaraguanen is inderdaad naar de stembus gegaan. Dat betekent dat Ortega door zo'n
53% van de kiesgerechtigde bevolking tot de nieuwe president is gekozen. In de
Verenigde Staten wordt president Reagan twee dagen later door 31 % van de stemge
rechtigde Amerikanen herkozen. Toch verklaart het Witte Huis de Nicaraguaanse
verkiezingen tot 'een klucht' omdat de oppositie niet heeft meegedaan. De meeste
waarnemers en journalisten, die ·s ochtends de stembureaus bezocht hebben, zijn
echter van mening dat de verkiezingen, zeker voor Latijnsamerikaanse begrippen, wel
degelijk vrij en eerlijk zijn geweest. Ook de waarnemers van de Nederlandse regering zijn
tijdens een persconferentie in lntercontinental positief over het verloop van de verkie
zingen: 'Hoewel de verkiezingen niet alle problemen in Nicaragua zullen oplossen,
vinden wij, dat de toekomstige regering van dit land via democratisch en legaal verlopen
verkiezingen aan de macht is gekomen.· Dàt is dus de huidige regering van Nicaragua
onder leiding van president Daniel Ortega.
Tot op de dag van vandaag lijkt die legitimiteit van de Nicaraguaanse regering in het
buitenland niet aanvaard te worden. De verkiezingen in 1984 waren immers niet vrij
omdat de oppositie niet meedeed. En zo kan de vicieuze cirkel nog jarenlang
doorgaan. tedere keer weer kunnen de contras en de binnenlandse oppositie in de
internationale pers hun verhaal kwijt dat zij strijden tegen een totalitair regime. De
verkiezingen van 1984 worden voor het gemak niet meer gemeld. Rechts Nicaragua
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wist heel goed dat ze de verkiezingen niet konden winnen. En door mee te doen en
te verliezen zouden ze de revolutie van de sandinisten legitimeren. Dus beter een
boycot. Dan kun je jarenlang in naam van de democratie moorden.

1i

Een paradijs is Nicaragua na tien jaar revolutie zeker niet. Integendeel. Het land verkeert
opnieuw in een ernstige economische crisis. Enthousiasme voor de revolutie is in de
hoofdstad dan ook nauwelijks nog te ontdekken. Hoofdthema van gesprek is de
economische crisis. De mensen lijken ontredderd door de laatste noodmaatregelen van
de regering. Alle subsidies op de basislevensmiddelen zijn afgeschaft om het financie
ringstekort terug te dringen. Ook de wisselkoers van de dollar is vrijgegeven om de
zwarte markt aan te pakken. Na tien jaar experimenteren met een gemengde economie
wordt onder druk van de dalende produktiviteit en de toenemende schaarste langzaam
de vrije-markteconomie weer in ere hersteld. Het bedrijfsleven en het Internationale
Monetaire Fonds hebben op deze koerswijziging zeer positief gereageerd. De bevolking
merkt voorlopig alleen dat door het afschaffen van de subsidies alles veel duurder
wordt. De levensstandaard is gedaald tot het niveau van de jaren vijftig. De werkloos
heid is enorm en de bestaande banen betalen niet genoeg om van te overleven. In veel
gezinnen wordt nog maar twee keer per dag een beetje rijst en bonen gegeten. De
kinderen in de volkswijken gaan opnieuw niet naar school. Zij moeten net als onder
Somoza weer de straat op om schoenen te poetsen en kranten te verkopen zodat de
touwtjes in het gezin aan elkaar geknoopt kunnen worden. De regering heeft geen geld
voor gezondheidszorg en onderwijs. De helft van het overheidsbudget gaat naar
defensie. De in de eerste jaren van de revolutie op het platteland gebouwde scholen en
gezondheidscentra staan leeg of zijn door de contras vernietigd. Ook onder de bevol
king, die de revolutie enthousiast ondersteund heeft, neemt de onvrede toe. De droom
lijkt voorbij.
Een van de mensen die de revolutie teleurgesteld de rug hebben toegedraaid is Dr.
Moises Hassan. Twintig jaar lang was hij een vooraanstaand lid van het Sandinistisch
Bevrijdingsfront. Tijdens de opstand tegen Somoza was hij leider van de guerrilla
colonnes in Managua. Na de overwinning werd hij lid van de Regeringsjunta van
Wederopbouw en vervolgens burgemeester van Managua. In 1988 trekt hij zich terug
uit het FSLN. In zijn huis in Managua heb ik een lang gesprek met hem. 'Ik ben uit het
Frente gestapt omdat ik vind dat binnen de sandinistische partij te weinig ruimte is voor
zelfkritiek. De situatie op het ogenblik is heel moeilijk. Natuurlijk komt dat door de
oorlog. Maar alleen de oorlog de schuld geven is te gemakkelijk. Ook de regering heeft
veel fouten gemaakt. Zeker op het economisch vlak. Daar wordt te makkelijk overheen
gestapt. Ook reageert de partij steeds minder op kritiek vanuit de bevolking. Daardoor
worden gemaakte fouten minder snel hersteld. Omdat ik voor dat beleid geen verant
woordelijkheid meer wilde en kon dragen heb ik me teruggetrokken.'
Toch vindt Hassan nfet dat het revolutionaire experiment in Nicaragua is mislukt: 'De
situatie is kritiek. De mens"en zien dat de beloften van 1979 niet zijn waargemaakt. Zij
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begrijpen dat dit voor een groot deel komt door de agressieve politiek van de Verenigde
Staten en de contras. Maar je hoort ook steeds meer kritiek op het beleid van de
regering. Het Frente is veel van zijn steun onder de bevolking aan het verliezen. Dat wil
overigens niet zeggen dat die mensen zich aansluiten bij de contras of de rechtse
oppositie. Door de revolutie is het politiek bewustzijn gestegen en de armen beseffen
dat zij de oplossing in ieder geval niet bij rechts en de rijken moeten zoeken. Zij zijn
teleurgesteld en gefrusteerd en zitten nu in een politiek vacuüm. Door de economische
crisis aan te pakken kan de regering die verloren steun terugwinnen. Absolute voorwaar
de is wel beëindiging van de contra-oorlog.·
De discussie tussen de journalisten in Hotel lntercontinental is als gebruikelijk fel.
Het onderwerp is dit keer echter uitzonderlijk: vrede. In februari 1989 zijn de vijf
staatshoofden van Midden-Amerika, tijdens een topbijeenkomst in El Salvador in het
kader van de Esquipulas-vredesonderhandelingen, onverwacht tot een akkoord geko
men. De contras in Honduras zullen ontwapend worden. De Nicaraguaanse regering zal
in ruil daarvoor de voor november 1990 geplande presidentsverkiezingen met een half
jaar vervroegen. Maar er zijn vele vragen. Zal de nieuwe Amerikaanse president George
Bush dit voorstel steunen en meewerken aan de ontbinding van het contra-leger? En
zullen de sandinisten, de oppositie en de contras zich aan het akkoord houden? De
meningen lopen uiteen. Opnieuw verlaten artikelen met verschillende strekking de
telefoons en telexen van Hotel lntercontinental. De discussie over de aard en inhoud
van de Nicaraguaanse revolutie zal net zo lang doorgaan als de revolutie zelf. Maar
zonder verdere buitenlandse inmenging bestaat er vlak voor de tiende verjaardag van de
revolutie een kleine kans op vrede met de mogelijkheid om een nieuw begin te maken
met de democratische en economische ontwikkeling van Nicaragua.
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De man met het camouflagejasje is Reijnaldo Reijes, een van de Miskitochiefs die al
jaren tegen de sandinisten hebben gevochten. Rafaga is zijn bijnaam, wat mitrailleursal
vo betekent. Het zilveren pistool aan zijn koppel is een cadeau van Tomás Borge.
Het was een historische dag. De onderhandelingen waren al een jaar eerder gestart,
maar nu was Rafaga dan in Yulu om een vredesakkoord met de regering te tekenen.
Weliswaar waren er nog veel Miskito's die de wapens niet hadden neergelegd. Maar de
basis voor vrede werd gelegd door het akkoord met de Indiaanse strijdgroep KISAN, van
nu af aan 'KISAN por la paz' genoemd.
Rafaga is een kleurrijk figuur. Terwijl we aan tafel zitten na de bijeenkomst om wat
rijst, bonen en gebakken banaan met bier naar binnen te werken, zet hij z'n zonnebril
met gespiegeld glas af, waarop de naam Michael Jackson staat. Hij vertelt me dat hij de
bril heeft gekregen in Miami.
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SOLIDAIR VANAF het BEGIN
In januari 1978 besloten Jannie van den Berg, Klaas Wellinga en ik, om de stichting
Kultuur Kollektief Latijns Amerika (KKLA) te gebruiken om het Nicaragua Komitee
Nederland (NKN) gestalte te geven. Maar niemand van ons had gedacht dat het zo'n tijd
zou gaan duren.
We hadden enkele gesprekken gehad met Enrique Schmidt en Hermann Schultz. De
een was vertegenwoordiger van het FSLN in Noord-Europa, de ander oprichter van het
eerste steuncomité in Europa in Wuppertal, West-Duitsland. In samenwerking met de
Studenten Uitgeverij Amsterdam (SUA) kwam er een boek uit met gedichten van
Ernesto Cardenal en met een politiek voorwoord waarin uitvoerig werd ingegaan op de
achtergronden van het verzet tegen Somoza. In die maand verscheen ook voor het eerst
een kleine oproep in een aantal dagbladen om het FSLN te steunen in haar strijd tegen
de dictatuur. We gebruikten daarvoor het gironummer van het KKLA. Daarna raakte
alles in een stroomversnelling. Ons huis in de Van Speijkstraat in Utrecht, met alle
bewoners waaronder Nico Holvast, vrijwilliger van het eerste uur, werd een actiecentrum
voor Nicaragua.
Niet alleen in Nederland maar ook in andere Europese landen werden steuncomités
voor het FSLN opgericht. In Nederland hadden we het geluk erg dicht bij een FSLN-bron
te zitten wat ons goede informatie opleverde. De media waren ons bovendien gunstig
gezind in de zin dat we konden aankloppen als wij vonden dat we 'nieuws' hadden. En
dat hadden we in die tijd al snel. Via Enrique kwamen de verschillende vertegenwoordi
gers van het volksverzet regelmatig naar Nederland. Ik herinner me nog goed dat we
halfgemaskerde mannen en vrouwen in de bossen om en nabij Hilversum lieten
wandelen, terwijl er dan een tv-interview werd gemaakt. Het werd er spannender door
en het kwam dan beter over. Maar het was ook echt nodig want verzetsstrijders tegen
een dictatuur mochten natuurlijk niet herkend worden.
In september 1978 stond de internationale pers bol van informatie over Nicaragua:
de september-opstand was uitgebroken. De comités waren terughoudend naar de
media toe met betrekking tot speculaties over een ·overwinning'. Ook de schermutse
lingen tussen de guardia, het leger van Somoza:· en de FSLN in Estelf in februari 1979
bekeken we nog met scepsis. De eindoverwinning lag nog in een verre toekomst. Maar
nog geen maand later steeg onze hoop. De richtingenstrijd tussen de drie fracties die
het FSLN verscheurd had, werd met de ondertekening van een intern akkoord bijgelegd.
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Een uiteindelijke zege van het Frente, gesteund door de bevolking, leek naderbij te
komen.
De eerste Europese solidariteitsbijeenkomst was het gevolg van het falen van de
opstand van september 1978. Zo'n twaalf landen waren eind september 1978 in
Madrid vertegenwoordigd. Opvallend was het grote aantal Nicaraguaanse burgers dat in
de verschillende landen een stimulerende rol hadden gespeeld bij het tot stand komen
van comités, vooral in de Zuideuropese en Scandinavische landen. In Nederland
hadden wij, voor zover ik me herinner, daar niet mee te maken.
Alhoewel, ik kan me nog goed herinneren dat ik in mei/juni 1979 een Nicaraguaan
op mijn advocatenkantoor in de Amsterdamse Pijp op bezoek kreeg die een beroep
wilde doen op politiek asiel. In die periode protesteerde de Nederlandse regering
slechts af en toe tegen de dictatuur van Somoza. Voor mij leek het daarom een
buitenkansje de misdaden van het Somoza-regime aan te klagen. Maar na het
aanhoren van zijn 'vluchtverhaal en de geleden ontberingen' vond ik echter dat het
geen sterk geval was. Maar hoe nu te handelen? Op grond van een medische indicatie
werd er niet direct over de zaak beslist. De 19e juli 1979 was niet alleen bevrijdingsdag
voor de Nicaraguanen maar ook een beetje voor mij. Ik kon mijn cliënt zijn aanvraag
laten intrekken. Als er iemand in Nederland zou zijn die nu bij de opbouw in Nicaragua
wilde gaan werken dan moest dat toch 'mijn Nicaraguaanse vluchteling' zijn.
De verandering
Na de omwenteling besloten we om als Nicaragua Komitee Nederland door te gaan met
solidariteitswerk. Het zou natuurlijk anders worden. Je steunde geen gewapend verzet
meer maar een bevrijd volk met een officiële leiding: de Junta de Gobierno. Doelstellin
gen werden enigszins aangepast en vol goede moed zagen we de opbouwperiode
tegemoet. Toch zou niet alles zo eenvoudig lopen de eerste maanden. Vaak halen we
met vrienden van het eerste uur nog allerlei herinneringen op.
Een herinnering die in mijn geheugen gegrift staat, blijft de komst van de eerste
officiële delegatie vanuit Nicaragua. De actie die het NKN gevoerd had ter ondersteu
ning van de alfabetiseringscampagne in Nicaragua was enorm aangeslagen en we
besloten die af te sluiten met een grote bijeenkomst in het Muziekcentrum Vredenburg
in Utrecht. Via de telex zonden we een uitnodiging naar Nicaragua omdat we een
spreker op die manifestatie wilden hebben. Het antwoord vanuit Nicaragua was
schokkend: op onze uitnodiging zouden komen Bayardo Arce, beroemd guerrillastrijder
en een van de negen commandantes, Sergio Ramfrez, lid van de regering en met een
aantal andere hooggeplaatste regeringsfunctionarissen in zijn gevolg. We wisten niet
hoe we het hadden. Na van de eerste schrik bekomen te zijn, volgde er koortsachtig
overleg met Managua. Arce zou delegatieleider zijn, maar was het niet veel handiger
Ramfrez delegatieleider te maken? Dan zouden wij een ingang hebben om een officiële
ontmoeting met de Nederlandse regering te regelen. Na veel dubben en heen-en-weer
praten was men er in Nicatagua van overtuigd geraakt dat deze weg bewandeld moest
worden.
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In die periode heb ik veel geleerd over het onderhandelen met de Nederlandse
regering. Wij hadden dan uiteindelijk wel tegen de Nicaraguanen gezegd dat zo'n
ontmoeting mogelijk zou zijn, maar het moest nog wel geregeld worden. Uiteindelijk is,
met steun van enkele ambtenaren op het departement van Buitenlandse Zaken alles in
kannen en kruiken gekomen en zijn ze ontvangen çioor minister De Koning van
Ontwikkelingssamenwerking. Er is zelfs nog een diner aangeboden van Nederlandse
zijde. Nu ik dit schrijf vraag ik me af of kamerlid Weisglas zich dit nog allemaal herinnert.
Hij was de toen secretaris van minister De Koning. Ik herinner me zijn houding tegenover
de Nicaraguaanse delegatie als uiterst geïnteresseerd en hulpvaardig. Maar dat zal wel
gelegen hebben aan het feit dat hij toen apolitiek zijn functie uitoefende. In de manier
waarop hij zich als VVD-kamerlid uitlaat over Nicaragua, herken ik de in mijn herinnering
levende kwalificaties niet meer terug.
Klaas Wellinga en ik zouden de, nu officiële, delegatie gaan ontmoeten. Ze waren in
Frankrijk geweest en daarna in België. Met de Nicaraguaanse ambassadeur in België,
solidariteitswerker van het eerste uur uit het comité van Antwerpen, was alles goed
doorgesproken. Zij hadden een bus gehuurd en wij zouden de delegatie treffen bij het
station in Breda. Ik heb nooit begrepen wat de Nicaraguanen zich voorgesteld hebben
van de ontvangst bij dit eerste semi-officiële bezoek aan Los Paises Bajos maar het
moet meer geweest zijn dan wij boden.
Dat wist ik zeker toen Klaas en ik de bus instapten en de Nicaraguanen welkom
heetten op Nederlandse bodem. Je zag Arce, Ramfrez en andere delegatieleden de
wenkbrauwen fronsen. Enfin, de begroeting liep wat stroever dan was verwacht. Nadat
we echter de gelegenheid hadden gehad om het programma - keurig gestencild en in
mapjes - uit te leggen ontdooide alles een beetje. Arce was heel eerlijk toen hij tekst en
uitleg had gehad over het hoe en waarom van het programma. Hij wees op het feit dat
we natuurlijk niet op dezelfde voet konden blijven doorgaan als vroeger. Er was nu toch
sprake van een regering, gesteund door het FSLN zodat het belangrijk was om op dat
niveau contacten te hebben en te leggen. Van hem en van Ramfrez pikten wij dat. Maar
van sommige Nicaraguanen uit de delegatie gingen we bijna door het lint. Vooral toen,
voor het bezoek aan Den Haag een van de Nicaraguanen er op aandrong dat Ramfrez
toch niet in mijn privé-auto kon gaan. Wij hadden ons op het standpunt gesteld dat afgezien van enige kleurdissonantie tussen mijn toenmalige rode Peugeot 304 en de
groene Toyota Corolla van Klaas - de beide voertuigen zonder probleem de touringbus
uit België met de andere delegatieleden vooraf konden gaan. Uiteindelijk, na veel
geruzie en gekrakeel, hebben we maar voor de lieve vrede gekozen en voor het huren
van twee zwarte Taunussen. Maar niet voor de gewenste Mercedes. Kregen ze toch niet
helemaal hun zin. Zowel Ramfrez als Arce stonden overigens buiten deze discussie.
Trouwens, vanaf het moment dat op Buitenlandse Zaken werd besloten dat er iets
officieels zou zijn met de delegatie uit Nicaragua hebben we ook mogen genieten van de
veiligheidsmaatregelen tijdens het bezoek. De Nicaraguanen hadden namelijk zonder
aankondiging hun eigen bewaking meegenomen. Achteraf is het maar goed dat ze bij
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Breda de grens zijn overgekomen. Op Schiphol was zeker groot alarm geslagen. De
heren hadden allerlei wapens bij zich zonder de vereiste toestemming. Tijdens de
manifestatie in Vredenburg heb ik Arce ervan weten te overtuigen dat het niet
noodzakelijk was dat zijn 'veiligheidspersoneel' de toegang tot het Muziekcentrum zou
controleren, met het oog op 'elementos subversivos y peligrosos para la seguridad del
miembro de gobierno Ramfrez y el Comandante Arce' {gevaarlijke en subversieve
elementen voor de veiligheid van regeringslid Ramfrez en comandante Arce). Niet alleen
wij hadden dus aanpassingsproblemen na de 19e juli, maar ook de ex-guerrilleros, zo
bleek.
Na drie dagen ging de delegatie verder, met een eersteklasrijtuig vanaf Utrecht
Centraal, naar Bonn. Via, via heb ik vernomen dat bij aankomst rijkspolitie en zwarte
Mercedessen klaar stonden.
Aprll In Managua.

Iets opzetten en meemaken vanaf het begin is altijd erg belangrijk voor me geweest. Ik
verkeer dan ook in de gelukkige omstandigheid dat ik wat dat betreft mijn hart heb
kunnen ophalen binnen de solidariteitsbeweging. Op grond van het feit dat ik lid was
van het Europese secretariaat van Solidariteit met Nicaragua, kon ik nogal eens in
contact komen met instanties en personen die Nicaragua een warm hart toedroegen.
Vandaar dat een, in principe onrealiseerbaar, project uiteindelijk toch tot stand is
gekomen. Ik doel hierbij op het vredesconcert 'April in Managua'. In een betrekkelijk
korte tijd zijn mijn vriend Jan Kees de Rooy, die in Nicaragua woont en werkt en daar veel
contacten heeft, en ik erin geslaagd voldoende vertrouwen te winnen om een project
van een half miljoen gulden gefinancierd te krijgen: een vredesconcert door bekende
Latijnsamerikaanse artiesten in de hoofdstad van Nicaragua. Het concert zou voor
televisie gefilmd worden en de-live-muziek wilden we op een langspeelplaat uitbrengen.
Als ik er achteraf aan terugdenk dan moet ik eerlijk toegeven dat ik 'm dikwijls geknepen
heb. Ik had mezelf de functie van algemeen coördinator toebedacht en me in het begin
helemaal niet gerealiseerd wat dat allemaal inhield.
Een complete televisiestudio moest gehuurd worden en worden overgevlogen.
Daarnaast ging er een mobiele 24-sporen opnametruck naar Nicaragua met een
vrachtschip vanuit Nederland. In Managua werd een generator geïnstalleerd om niet
afhankelijk te zijn van het plaatselijke elektriciteitsnet waarin regelmatig storingen
voorkwamen. Onze geluidscoördinator, Piotr van Dijk, ging vooraf 14 dagen naar
Nicaragua en kwam terug met uitgewerkte statistieken over de vochtigheidsgraad en
kans op regen op of omstreeks de 24ste april. NOS-medewerkers werden voorgelicht op
het complex in Hilversum en een Duitse leverancier van de tv-studio moest worden
overgehaald zich niet alsnog terug te trekken toen hij in de gaten kreeg waar Nicaragua
lag. Bovendien moest IBERIA ons garanderen dat de retourvlucht op maandag 25 april
ook echt doorgang zou vinden.
Toen we met de crew van 34 mensen in Nicaragua aankwamen, bleek pas echt hoe
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warm het was. Het Ministerie van Cultuur vroeg of we via het Nederlandse comité niet
de vijf tickets konden regelen voor de begeleiding van Mercedes Soza, die nog in
Frankrijk was. Tussendoor werd ook nog meegedeeld dat de propaganda voor het
concert in Managua nogal wat te wensen overliet. Op de dag van het concert zelf zong
Ali Primera een uur in plaats van drie liedjes, moest Tqmás Borge van het podium
worden weggestuurd omdat het tijdschema in de war liep en brak Mercedes Soza de
kabel van een microfoon. De Braziliaan Fagner beschuldigde de Hollanders van gewe
tenloze uitbuiting, omdat hij niet had geweten dat er opnamen werden gemaakt en de
crew vroeg of ze, zoals afgesproken, er om zes uur mee op konden houden om alles op
tijd verzendklaar te krijgen voor de volgende dag, terwijl er op dat moment meer dan
100.000 Nicaraguanen aanwezig waren die naar de groepen luisterden via onze
geluidsapparatuur.
Uiteindelijk om acht uur heb ik, op verzoek van de Nicaraguanen, aangekondigd dat
het was afgelopen. Achteraf realiseer ik me waarom men mij had gevraagd de zaak af te
sluiten: iedere Nicaraguaan zou bekogeld zijn vanwege het zo abrupt en vroeg afbreken
van een dergelijk groots volksfeest. 'Voor buitenlanders toonden ze nog enig respect',
zo moet het Frente gedacht hebben. Ik kijk nog regelmatig naar de video en luister nog
met veel genoegen naar de dubbelelpee. Dan kan ik een gevoel van trots niet
onderdrukken. Ik denk dat dat geldt voor ie9ereen die bij het project betrokken is
geweest.
De ervaring.

Veel heb ik opgestoken in deze tien jaar naast Nicaragua en veel heb ik ontvangen aan
waardering. Een voorbeeld: door mijn eerste confrontatie met het Nicaraguaanse volk,
een eenvoudige speech tijdens de eerste in Nicaragua gehouden solidariteitsbijeen
komst, heb ik geleerd mijn schroom om me uit te drukken in een vreemde taal te
overwinnen. Die ervaring voor meer dan 50.000 dol-enthousiaste Nicaraguanen maak
te het een stuk gemakkelijker om later bij kleinere bijeenkomsten zoals de Europeese
Congressen van de solidariteit te speechen of vergaderingen voor te zitten. Een ervaring
die mij goed van pas is gekomen tijdens mijn reizen in Europa om solidariteitsactivitei
ten te stimuleren of op te zetten. Waardering kreeg ik niet alleen tijdens bijeenkomsten
maar ook van kennissen die ik via de solidariteit heb leren kennen en die vrienden van
me zijn geworden. Vrienden uit Engeland bijvoorbeeld waar het comité zonder subsidie
gegroeid is van een vrijwilligersorganisatie van zeven of acht mensen tot een instituut
met zo'n 60 werknemers. Wat een inzet; wat een lef in een land dat wat betreft zijn
buitenlandse politiek aan de leiband van de VS loopt!
Uit Frankrijk zal Gilles mij lang bij blijven. Hoe hij altijd moest opboksen tegen de
invloed van politieke partijen op de solidariteit. En dan de solidariteitsmensen uit
Baskenland die maar niet begrepen dat het uit politieke overwegingen voor het Frente
niet makkelijk was zich met hun zaak te identificeren. Ook zàl ik nooit de gezelligheid
van de solidariteit hier in Europa en daar in Nicaragua vergeten. De enorme 'flor de
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cana' -festijnen, de afscheidsfeesten, de verjaardagen van sommige comandantes
waarvoor je werd uitgenodigd en de ordinaire zuipavonden met bevriende Nederlandse
journalisten na dagen hard werken. Ervaringen die ik voor geen goud had willen missen.

solidariteitswe(ker
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Bert Beekman
De landtlervormlng Is een pl}ler
van de revolutie. Het groot
grondbezit werd na 1979 ver
deeld over tandloze boeren. De
organisatie van coöperaties
daarna t,ad echter nog heel wat
voeten In de aarde. Bert Beek
man, l11ndeio11wkundlg lnge
rileur, tra11 ,Pll•rbl) actief betrok
ken. vBn 1982 tot 1987 werk
te hl} als adviseur van het D1rectorsa t-Generaal voor de
tandherv,,rmlng In Nicaragua.
Daarvoor werkte hl/ vier Jaar In
het bu11rrand Honduras.

BOEREN in de REVOLUTIE
Op 22 augustus 1978 waren we bezig een irrigatiekanaal uit te zetten op de terreinen
van een boerencoöperatie in Santa Maria de Real, in de provincie Olancho in het
centrum van Honduras, zo'n 150 kilometer van de grens met Nicaragua. We werden in
het werk begeleid door melodramatische Mexicaanse rancheras, want een campesino
heeft, naast zijn onafscheidelijke machete, cumbo en hond altijd zijn transistorradio bij
zich.
Opeens werden we opgeschrikt door de opgewonden stem van de nieuwslezer:
'ûltima hora, ûltima hora!!!!!!'. Commando's van het sandinistische Bevrijdingsfront in
Nicaragua hadden op klaarlichte dag het Nationale Paleis bezet. Het voltallige parle
ment werd gegijzeld. Vanaf dat moment was er van werken geen sprake meer. Hoe zou
Somoza reageren? Wat zou voor hem zwaarder wegen? Het leven van de gijzelaars waaronder veel familieleden en persoonlijke vrienden van de dictator - in gevaar
brengen of het gezichtsverlies accepteren dat het inwilligen van de eisen van de
guerrilleros zou betekenen? Hij koos voor het laatste.
Somoza was erfgenaam en erfenis van de Amerikanen, die zo'n vijftig jaar eerder hun
interventietroepen moesten terugtrekken onder druk van het 'blote voetenleger' van
arme boeren en mijnwerkers onder leiding van de legendarische generaal Sandino; hij
was de laatste telg van een type dictatoriale dynastie die in de rest van Midden-Amerika
al was uitgestorven; hij was de verpersoonlijking van de geïnstitutionaliseerde repressie
in dienst van buitenlandse belangen. Zijn vader was de man waarover de toenmalige
Amerikaanse president Roosevelt zei: 'Somoza is a son of a bitch, but he is our son of a
bitch.'
De sandinisten waren de erfgenamen van het patriottisme van generaal Augusto
Cesar Sandino, en kregen daarom alle steun en sympathie van brede lagen van de
bevolking van alle Middenamerikaanse landen. Maar tot die tweeëntwintigste augustus
waren er weinigen in Nicaragua en daarbuiten die werkelijk geloofden in de mogelijkheid
dat de sandinisten de goed getrainde Nationale Garde van Somoza zouden kunnen
verslaan. Over het algemeen werden ze beschouwd als sympathieke, maar nogal
doldrieste idealisten, zoals er in de woelige geschiedenis van Latijns Amerika talloze
revolutionaire bewegingen zijn geweest, die zelden enig resultaat hebben geboekt. De
geslaagde commando-actie maakte in één klap duidelijk dat de sandinistische bevrij
dingsstrijd geen dwaze zelfmoordcampagne was.
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Vanaf dat moment leefde het hele land in de ban van de gebeurtenissen in
Nicaragua. Want de sandinisten in Nicaragua vochten tegen dezelfde grootgrondbezit
ters en kolonels waar men ook in Honduras de buik vol van had. Boeren, àrbeiders,
studenten en jongeren leefden gekluisterd aan de radio, om het gestoorde signaal van
Radio Sandino op te vangen. Iedere overwinning dáár werd gevierd als een eigen
overwinning; iedere nederlaag werd afgedaan als ongeloofwaardige propaganda van de
tegenpartij. Het deed me denken aan de indringende beschrijving van Franz Fanon van
de jaren vóór de Algerijnse revolutie in 'De verworpenen der aarde': de perceptie van de
realiteit werd in grote mate bepaald door de hoop en verwachting die men in het hart
koesterde.
Tegelijkertijd sloeg de morele steun en sympathie die men voor de muchachos
voelde massaal over in actieve ondersteuning, die niet ophield met de overwinning van
de revolutie op 19 juli 1979, maar onverminderd werd voortgezet, totdat de scherp
toenemende repressie in de omringende landen openlijke steun aan de sandinisten
onmogelijk maakte.
In 1982 kreeg ik de kans om naar Nicaragua over te stappen. Na bijna vijf jaar
gewerkt te hebben met de Hondurese boeren- coöperaties die tegen de verdrukking en
beter weten in probeerden om hun landhervorming tot een succes te maken. Het leek
me een uitdaging om in een land als Nicaragua een bijdrage te leveren aan wederop
bouw en ontwikkeling, waar de landhervormingswet niet alleen geschreven was maar
waar ook de politieke wil aanwezig was om hem uit te voeren.
Landhervorming In Nicaragua

In Honduras concentreerde de boerenbeweging zich voornamelijk op hun vertrapte
recht op grond. In de Nicaraguaanse context wordt onder landhervorming alles verstaan
dat te maken heeft met het doorbreken van bestaande machtsstructuren op het
platteland. De confiscatie van de bezittingen van de dictator met zijn kliek, de
nationalisatie van het bank- en kredietwezen, de organisatie van de staatsbedrijven, de
regulering van de handel in agrarische produkten bestemd voor de binnenlandse markt,
de afschaffing bij wet van het precaire grondbezit, en zelfs de massale alfabetisering
van de plattelandsbevolking, vormen onderdeel van de landhervorming. Maar ook al
bestond binnen de gelederen van het sandinisme overeenstemming over de globale
doelstellingen van het landhervormingsbeleid, de verschillen van mening over strate
gieën en methoden waren aanzienlijk.
Aan de ene kant stonden diegenen die betoogden dat de enige weg om de
onderontwikkeling te boven te komen een versnelde, geforceerde socialisatie van de
landbouw was, en de 'proletarisatie' van de kleine boer. Boerenlandbouw was ·achter
lijk', en een agrarische economie gebaseerd op kleinschalige produktie zou nooit in
staat zijn om de technologische ontwikkelingen te financieren die nodig werden geacht
om Nicaragua op het niyeau van de ontwikkelde landen te tillen. Zij waren degenen die
pleitten voor de versnelde ontwikkeling van grootschalige staatsbedrijven, op te
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bouwen op de erfenis van Somoza, onder de verzamelnaam van Area Propriedad del
Pueblo (APP), het 'Volkseigendom·. Het was duidelijk dat een groot deel van het kader
een socialistisch maatschappij-ideaal naar Cubaans model voor ogen had.
Aan de andere kant waren er diegenen die betoogden dat Nicaragua nog niet rijp was
voor dit soort radicale veranderingen, en dat de revolutie de realiteit onder ogen moest
zien dat de meerderheid van de bevolking boer is of zich boer voelt. De revolutie mocht
de belangen en wensen van de meerderheid van de plattelandsbevolking niet negeren
noch bruuskeren, temeer daar de campesinos toch al, net als in de andere Middename
rikaanse landen, de bevolkingsgroep is die, in cijfers uitgedrukt, het zwaarst te lijden
heeft gehad van de geïnstitutionaliseerde uitbuiting en repressie tijdens het somozis
me. Welvaartsindicatoren, of beter: armoede-indicatoren als kindersterfte, levensver
wachting, analfabetisme en inkomen per hoofd van de bevolking scoren vrijwel altijd het
slechtst voor de kleine boeren. Zij kunnen dus grote historische aanspraken maken op
de vruchten van de revolutie. Binnen het staatsapparaat was deze tendens vooral
aanwezig binnen het Directoraat-Generaal voor de Landhervorming, een van de acht
afdelingen van het Ministerie van Landbouw.
Uiteraard bestond er tussen twee stereotiepe uitersten een heel scala aan mengvor
men. Waardevrije wetenschap bestaat niet; 'waardevrije' ontwikkelingssamenwerking
is ook een illusie. In de ideologische discussie binnen het sandinisme over de te volgen
strategie sta ik dan ook aan de kant van de 'campesinisten'. Niet omdat de directeur
landhervorming mijn werkgever was, maar omdat ik ervan overtuigd ben dat een aantal
aspecten van het socialistische gedachtengoed botst met de realiteit.
De positie van de kleine boeren
De bevrijdingsstrijd was aan het grootste deel van de campesinos voorbij gegaan: 'Vóór
de overwinning van de revolutie was er geen contact met het Frente. Ik kan je zeggen
dat waar wij woonden (in de bergen ten zuiden van Nueva Guinea,) we nauwelijks iets
hebbben gemerkt van de bevrijdingsoorlog. Je hoorde wel van verhalen van gevechten
hier in de buurt, maar om nou te zeggen dat het oorlog was, nee. Wij hebben noch
Somoza, noch het Frente geholpen, gewoon omdat we niet voor de keus stonden', zo
zei Ubence Cundano, een lokale boerenleider uit Buena Vista, Rio San Juan.
Een aantal kleine boeren speelde wel een belangrijke, zelfs onmisbare ondersteu
nende rol in de periode vóór de overwinning van de revolutie: zij waren de gidsen die de
sluiproutes door de bergen kenden; zij waren het die hun zwijgen over de verblijfplaats
van de verzetsstrijders vaak met de dood moesten bekopen; zij waren het die de zwaar
gehavende en militair onbetekenende groepjes guerrilleros een veilige schuilplaats
boden, hen verzorgden en te eten gaven. Niettemin, de ondersteuning door de boeren
was altijd clandestien, en in grote delen van het land werden de campesinos pas
geconfronteerd met de revolutie na de overwinning in 1979.
Hun motieven om aan de strijd deel te nemen waren zelden of nooit expliciet van
politiek-ideologische aard, tenminste niet in de termen zoals wij daarover plegen te
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denken en te schrijven. Zij vochten niet tegen abstracte systemen maar tegen concrete
onderdrukkers: grootgrondbezitters, de woekeraar, de plaatselijke legercommandant
en voor concrete rechten en zekerheden als grond, veiligheid, onderwijs, een redelijk
inkomen en een redelijke prijs voor hun produkten; nu en voor de toekomst.
Ze steunden de guerrilla om praktische en emotionele redenen, want wat zij zeiden
sneed hout: zij vochten daadwerkelijk tegen de macht van de grootgrondbezitters die
keer op keer de boeren van de grond verdreven die zij vaak al generaties lang hadden
bewerkt; zij spraken van de noodzaak om de boeren te leren lezen en schrijven, om hen
de grond terug te geven zodat die weer zou produceren; zij spraken van gerechtigheid,
enz. En ze spraken er niet alleen over, maar voegden de daad bij het woord. Ze deelden
de armoede met de boeren in de bergen en besteedden avond aan avond aan de
moeizame alfabetisering van lokale boerenleiders onder de meest belabberde omstan
digheden, zij stierven voor hun idealen, vaak in de armen van een kleine boer.
Het was vooral het contact met en de praktijk van de verzetsstrijders die de boeren
hun historisch wantrouwen tegen mooie woorden deden verliezen en zodoende de
meest betrouwbare bondgenoten werden van de gue"illa. De theorie en de achterlig
gende ideologie die het handelen van de verzetsstrijders inspireerden ging - en gaat! grotendeels aan hen voorbij. En de politieke retoriek van de sandinistische leiders die
niet begrepen werd, was vaak een vruchtbare voedingsbodem waarin de contrarevolutie
later met succes verwarring en wantrouwen kon zaaien.
Maar afgezien van het zogenaamde 'lage bewustzijnsniveau' van de boeren waren
er andere gewichtige redenen om het rustig aan te doen met de socialisatie van het
platteland. De trotse, spontane en onafhankelijke aard van de latino laat zich moeilijk
combineren met de discipline die een centralistische maatschappijvorm vooronderstelt.
En het ontbrak ten enenmale aan voldoende financiële middelen en technisch kader om
èn het socialistische project van de grond te tillen èn de boeren aan hun (historische)
trekken te laten komen. Bovendien was de vanouds bepaalde minachting die veel
technische kaders koesterden voor de 'achterlijke' campesino die 'ontwikkeld' moest
worden een vrijwel onoverkomelijk obstakel om de problemen van die boeren te
begrijpen, laat staan op te lossen.
Het agrarisch beleid van de eerste Jaren

Tot 1983 hadden de 'campesinisten' relatief weinig te vertellen. Het gros van de
schaars beschikbare middelen werden in de territoriale expansie en economische
versterking van de staatsbedrijven gestoken. Er ontstond een nieuw soort tweedeling
van de economie, waarbij kapitaal, technologie en de produktie voor de export met
name waren voorbehouden voor het APP en de grotere particuliere bedrijven. De
laagtechnologische, arbeidsintensieve produktie van voedselgewassen voor de binnen
landse markt was met name het domein van de kleine boeren en de nieuwe coöpera
ties. In feite een continuering van de situatie zoals die altijd al had bestaan.
De verdeling van de beschikbare grond was navenant: de beste gronden werden in
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het kader van de landhervormingswet toegewezen aan de staatsbedrijven, terwijl die
stukken, die geacht werden niet rendabel te exploiteren te zijn door de staat, voor de
landloze kleine boeren werden gelaten. Maar dan nog ging dat niet zomaar. Er werd
gedurende de eerste jaren van de revolutie zware - politieke en economische - druk
uitgeoefend op de kleine boeren om zich te organiseren in co,öperaties, op basis van het
collectieve bezit van de grond, de collectieve organisatie van het arbeidsproces en een
gelijke verdeling van de inkomsten, ongeacht of je nu kort of lang, of helemaal niet
werkte. Duizenden kleine boeren werden zo min of meer gedwongen te functioneren in
organisatorische verbanden waar noch zij, noch het technische en politieke kader dat ze
in de overgang moest begeleiden, ook maar enige ervaring in hadden.
Bij gebrek aan ervaring hadden de kleine boeren in Nicaragua dan ook nauwelijks zelf
de aspiratie om zich te organiseren, maar ze waren bereid om dat te doen als dat hun
doel - het verwerven en verdedigen van hun nieuwe rechten - zou dienen. En velen
organiseerden zich in coöperaties omdat de sandinisten, in wie ze absoluut vertrouwen
stelden, hen zeiden dat dat goed was. Maar hoe dan ook, onder druk of vrijwillig, de
landloze boeren die grond verwierven door zich te organiseren, werden er beter van.
Deze collectieven van gewezen landloze boeren zouden dan ook in de loop van de jaren
een belangrijke pijler worden van de verdediging van de revolutie.
De rest van de boeren, en met name zij die wel grond hadden, gingen er echter
eerder op achteruit dan vooruit. Een groot deel van het technisch en politiek kader keek
de kleine boeren met de nek aan. Niet alleen omdat ze achterlijk zouden zijn (een
cultureel vooroordeel) maar ook omdat ze bourgeois zouden zijn (een politiek vooroor
deel). Uiteraard voelden de grote agrarische ondernemers zich ronduit bedreigd door de
sandinisten. De angst voor confiscatie en het gevoel van machteloosheid (in de
letterlijke zin van het woord) vertaalde zich in een ronduit vijandige houding, waarmee
de vicieuze cirkel werd gesloten. Het gevolg van deze politiek was dat een groot deel
van de plattelandsbevolking zich van de revolutie vervreemdde, in het bijzonder in het
onherbergzame berggebied.
De contrarevolutle doet zijn Intree
In 1983 begonnen de contras zich als een belangrijke politiek-militaire factor af te
tekenen, dankzij de massale bemoeienis van de VS op het punt van de financiering,
militaire training, bevoorrading, logistieke ondersteuning en militaire informatievoorzie
ning. Er was nu geen sprake meer van grensincidenten en provocaties, maar van een
complete militaire campagne. De contras begonnen zich in grote militaire eenheden te
bewegen tot diep in de Nicaraguaanse bergen, voorzien van de modernste wapens en
communicatiemiddelen. Maar de contra kon ook gebruik maken van de verwaarlozing
van de problemen van de kleine boeren door de revolutie, en de latente onvrede die
daardoor was ontstaan. Daardoor waren relatief grote groepen campesinos gevoelig
voor de politieke retoriek van de contras. Gecombineerd met groot militair machtsver
toon viel het de contras dan ook vaak niet moeilijk om de kleine boeren tot samenwer
king te bewegen.
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De strategie van de contras was doeltreffend. Terwijl ze de directe militaire confron
tatie met het Nicaraguaanse leger zoveel mogelijk ontliepen, legden ze zich toe op de
verwoesting van staatsbedrijven en coöperaties, en in het algemeen van alles wat
symbool was van de revolutionaire macht in de bergen: scholen, gezondheidsposten,
landbouwtechnici, elektriciteitsmasten, enzovoort. Duizenden burgers en milicianos
kwamen hierbij om; velen van hen waren boeren-coöperatieleden. Een aantal van mijn
beste vrienden is in deze jaren van contraterreur omgekomen in een hinderlaag of
tijdens de verdediging van een coöperatieve nederzetting.
De gevolgen beperkten zich niet alleen tot dood en verwoesting, die de tol zijn van
iedere oorlog. Het werd een hachelijke zaak lid te zijn van een coöperatie, tenzij die
verschrikkelijk groot en zwaar bewapend was. Van produceren kwam nauwelijks meer
iets, want de mannen werden op de meest ongelegen tijden gemobiliseerd, waardoor
vaak grote delen van de oogst verloren gingen. Over ontwikkeling sprak eigenlijk
niemand meer; het was een kwestie van overleven geworden.
Maar de oorlog had ook een aantal positieve effecten. De oorlog bleek een
weliswaar gewelddadige maar zeer effectieve leerschool voor de boeren, die voor het
eerst massaal betrokken werden in een politiek-militair conflict. De kleine boeren
werden gedwongen om een standpunt in te nemen, want voor beide partijen gold in het
heetst van de strijd: wie niet voor mij is, is tegen mij. Hierdoor werd de oorlog in politieke
zin een gevecht om de gunst van de kleine boer.
Uiteraard leerden ook de sandinisten van het conflict. De campesinos werden voor
het eerst gezien als een belangrijke politieke, economische en maatschappelijke
bevolkingsgroep met eigen legitieme eisen waarmee rekening moest worden gehou
den. Er was ook voor het eerst erkenning voor de boeren als revolutionaire klasse. De·
kleine boeren bleken veel beter dan de staatsbedrijven, bestand te zijn tegen de druk
van de overlevingseconomie en tot veel grotere inspanningen en opofferingen bereid
om de eigen grond en het vaderland te verdedigen tegen de contra-agressie.
De lessen van de oorlog en van de economische crisis hebben in de jaren vanaf
1985 geleid tot vergaande aanpassingen in de landhervormingspolitiek.
De opwaardering van het campeslnado

De erkenning van de kleine boer als revolutionaire kracht heeft geleid tot een aantal
vergaande beleidsaanpassingen. De expansie van de staatsbedrijven is een halt
toegeroepen. Bovendien worden nu aan staatsbedrijven dezelfde eisen van rentabiliteit
en efficiëntie gesteld als aan anderen. Veel van de staatsbedrijven die verlaten waren
als gevolg van de contra-aanvallen werden overgedragen aan de boeren, compleet met
inventaris en installaties (tenminste wat daarvan over was). De campesinos kregen
meer, maar vooral ook betere grond toegewezen, en ze werden veel ruimer bedeeld ook al was dat binnen de de steeds beperktere mogelijkheden - op het punt van
investeringskrediet, technologie, prijzen, enz. En vooral van belang was dat de kleine
boeren veel meer in vrijheid werden gelaten om die organisatievorm te kiezen die hun
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het best uitkwam. Ook werd de binnenlandse handel in agrarische produkten in
toenemende mate geliberaliseerd. Dit proces dat in 1984 is ingezet is nog steeds
gaande, naarmate de kennis van en het begrip voor wat er zich op het platteland
afspeelt groter wordt, en de economische crisis absurder.

landbouwad�1seur

Conclusies
Is de Nicaraguaanse landhervorming een succes? Hebben de sandinisten een nieuw
model ontwikkeld voor sociale verandering dat van toepassing zou kunnen zijn op heel
Latijns Amerika?
Voorlopig kan er geen zinnig woord over gezegd worden. Het Nicaraguaanse model is
nog in wording. Het is meer een kwestie van geloven dan van analyse. Tot nog toe is het
grootste succes van de landhervorming en van de politieke flexibiliteit van de sandinis
ten het feit dat het land nog bestaat, ondanks de opeenstapeling van economische
crisis, natuurrampen en agressie, die in relatieve termen aanzienlijk meer menselijke en
materiële schade heeft berokkend dan de Duitsers in Nederland tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Onder deze omstandigheden is overleven al een heldendaad.
De wapenfeiten van landhervormingen worden vaak afgemeten aan het aantal
grootgrondbezitters dat onteigend is, het aantal georganiseerde coöperaties en het
aantal geïrrigeerde hectares. Hoewel deze indicatoren op zich indrukwekkend zijn in het
geval van Nicaragua, zijn ze niet het meest typerende van het Nicaraguaanse model.
Daarom wil ik enkele karakteristieken van de Nicaraguaanse landhervorming benadruk
ken die heel specifiek zijn, hoewel ze soms niet voorzien waren in de plannen; resultaten
die soms bereikt zijn ondanks of in sommige gevallen ironischerwijs dankzij de contras.
De kleine boer in Nicaragua is een mondige boer, zelfs al is hij analfabeet. De
nederigheid die zo vaak het gedrag van de kleine boeren tekent heeft plaatsgemaakt
voor een zelfbewustzijn dat je in geen van de andere Middenamerikaanse landen zult
aantreffen. De centrale rol van de kleine boer in de verdediging van grond, familie en
vaderland tegen de contras uit eigen beweging heeft ertoe bijgedragen dat hij de last
van eeuwenlange vernedering van zich af kon schudden: hij kijkt de wereld en de
mensen nu - letterlijk - recht in de ogen. Dit is een verworvenheid die binnen een
generatie niet meer teruggedraaid zou kunnen worden, zelfs als de revolutie het niet zou
halen.
Een ander gevolg van de oorlog is de versnelde emancipatie van de vrouw.
Gedwongen door de omstandigheid dat de mannen een groot deel van hun tijd in de
verdediging moesten steken hebben de vrouwen belangrijke taken - zowel in kwantita
tieve als kwalitatieve zin - van de mannen in de produktie moeten overnemen. Dit heeft
een geleidelijk emancipatieproces op gang gebracht. Uiteraard betekent dat in eerste
instantie een nog zwaardere belasting van de vrouw die, zeker in de Latijnse macho
cultuur, toch al het slachtoffer is van dubbele of driedubbele uitbuiting. Maar het heeft
veel vrouwen ook nieuwe perspectieven gegeven. Ook deze tendens is waarschijnlijk
onomkeerbaar.
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Er is nu ook sprake van een veel groter wederzijds begrip en wederzijds respect
tussen boeren en sandinisten dan 10 jaar geleden. De woorden die generaal Sandino
schreef toen velen hem en zijn idealen in de steek lieten toen de strijd moeilijk werd,
beginnen nu te leven in Nicaragua: 'Alleen de kleine boeren en arbeiders zullen het tot
het einde toe volhouden.·
Kortom, er zijn nu veel betere voorwaarden aanwezig dan 10 jaar geleden om de
landhervorming in Nicaragua tot een succes te maken. Voorwaarde is dat het land nu
vrede krijgt. Vrede die de ruimte biedt om van de oude fouten te leren en nieuwe te
maken. Want zolang de wil om die fouten te herstellen aantoonbaar aanwezig is, zijn wij
de laatsten die het recht hebben om ze het maken van fouten aan te rekenen. Na bijna
500 jaar onder de fouten van de opeenvolgende westerse mogendheden die in Latijns
Amerika de dienst hebben uitgemaakt geleden te hebben, hebben nu de Nicaraguanen
het recht om hun eigen fouten te maken, en te corrigeren. Daarin verdienen ze onze
morele en materiële steun, nu net zo goed als tien jaar geleden.
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Half zes in de ochtend. Het is nog fris. De eerste zonnestralen breken door de
ochtendnevels die altijd lang in de dalen van Yale blijven hangen. De vrouwen van de
coöperatie Daniel Teller Paz zijn al een uur eerder opgestaan om het ontbijt, gebakken
tortillas, op het houtvuur klaar te maken.
De Zwitserse bouwbrigade, een initiatief van Yvan Leijvraz, logeert in de boerderij
van de coöperatie, waar voorlopig alle families bij elkaar wonen. Het is er flink druk,
overbevolkt kun je wel zeggen. 's Nachts zijn alle vloeren bedekt met slapende mannen,
vrouwen en kinderen. Het is te gevaarlijk om een paar families al te laten wonen in de
reeds afgebouwde huizen van de nieuwe nederzetting. Er zijn te weinig mannen om op
meerdere plaatsen gewapend de wacht te houden.
In mei 1986 werd de coöperatie aangevallen door de contras. Het schooltje werd in
brand gestoken, twaalf woningen met mortiervuur met de grond gelijk gemaakt. Op de
heuvel, vlakbij de moestuin waar de vrouwen van de coöperatie werkten, verschenen
vijftien eenvoudige withouten kruisen. Enkele maanden later werd Yvan samen met
twee andere ontwikkelingswerkers, de Duitser Bernard en de Fransman Joël doodge
schoten. Niet ver van Wiwili doorzeefden de contras hun jeep. Ook enkele Nicaraguanen
kwamen hierbij om het leven. De oorlog is dichtbij als je door de zoeker van de camera
ook je vrienden begraven ·ziet worden.
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Marc Lammerink
Bewustwording en participatie
zijn essentieel gebleken In het
actief betrekken van de Nicara
guanen bij het revolutionaire
proces. Bijvoorbeeld In onder
wijs en scholing door middel
van educaclón popular.
Marc Lammerlnk, econoom en
andragoog, werkte van J98J
tot 1982 en van 1984 tot eind
1987 in oen samenwerkings
project met de Centraal Ameri
kaanse Universiteit In Mana
gua. HIJ hield zich daarbij voor
al bezig met het acholen van
docenten, opzetten van onder
wl)aprogramma 'sen actieon
derzoek.

VISSERS en STUDENTEN
LEREN van ELKAAR
In het boek 'Honderd jaar eenzaamheid' van Gabriel Garcfa Márquez komt een dorp
voor, dat Macondo heet. De jaren komen en gaan en het lijkt alsof er nooit iets
verandert. De regeringen volgen elkaar op, maar in Macondo blijft alles hetzelfde. Zo'n
dorp was Masachapa, een vissersdorpje aan de kust van de Stille Oceaan, nog geen
zestig kilometer van Managua.
Die vergelijking van Masachapa met Macondo heb ik niet zelf verzonnen. Het was
Sigfrido Ampie, de dorpsarts uit Masachapa die de vergelijking maakte. 'Alles wat u hier
ziet was van Somoza, de mensen waren een soort gekoloniseerden. Nu hebben
protestantse sektes zich over deze 'zielen' ontfermd. (...) Vroeger werd hier op 3 mei
het feest van het Heilige Kruis gevierd. Gezellig hoor, met muziek, vuurwerk, praalwa
gens. Met spelletjes voor de kinderen, missen in de kerk, stieren - en heel veel guaro,
heel veel rum. Maar dat was vroeger. Het feest is al tien jaar niet meer gevierd. Alles
hield op, behalve de guaro. ·
De misère had het dorp in zijn greep. Er was drinkwater, maar het was slecht.
Latrines waren er veel te weinig. De huizen waren vervallen, het huisvuil werd zelden
opgehaald. Geen wonder dat de kinderen er aan diarree en malaria stierven. De
volwassenen waren voor het merendeel analfabeet. Alcoholisme en prostitutie waren
aan de orde van de dag. De dorpsarts: 'We hebben hier wel verpleegsters gehad. Maar
konden die ergens anders iets meer verdienen, dan gingen ze daarheen.' En of de
revolutie niets verbeterd had? 'Er zijn hier wel wijkcomités gevormd, maar die hielden
geen rekening met de bevolking. Ze kwamen met politieke richtlijnen, maar concrete
dingen hebben we nooit gezien. (...) Kijk naar het vuilnis: overal in het dorp ligt het, en
het interesseert niemand een sikkepit.'
Masachapa was niet het enige dorp waar de wijkcomités niet functioneerden. In
1985 deed Leticia Herrera, nationaal coördinatrice van de wijkcomités in Nicaragua,
een oproep om van de comités 'weer een buurt- en wijkbeweging te maken, die in staat
was om antwoorden te geven op de directe noden en problemen van de bevolking'. De
laatste jaren was de organisatie immers veel te veel gebureaucratiseerd en partijdig
geworden. Er moesten nieuwe verkiezingen voor de wijkcomités worden gehouden.
Toen die in 1985 plaatsvonden in Masachapa, kozen de bewoners iemand tot
voorzitter die zich jarenlang had ingezet voor het verbeteren van de leefomstandighe-
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den in hun dorp: de dorpsarts Sigfrido Ampie.
En de antwoorden op de 'directe noden van de bevolking'? Eén ding was duidelijk:
de voorzitter van de nieuwbakken bewonersorganisatie kon die antwoorden niet in zijn
eentje geven. En de bewoners van Masachapa voelden er weinig voor om zich te
organiseren en de problemen gezamenlijk aan te pakken. Sigfrido Ampie zou niet weten
hoe hij ze zover moest krijgen. 'Ik weet niets van opbouwwerk', zei hij.
Universiteit en Educac/6n Popular
In die tijd werkte ik aan de afdeling Welzijnswerk aan de Centraalamerikaanse Universi
teit in Managua. Ik was getroffen door de prima resultaten die in Nicaragua bereikt
waren door de toepassing van Educación Popular in allerhande projecten, waarin het
ging om scholing en organisatie van de bevolking. Onder meer door mijn werk op de
afdeling Volwassenenonderwijs van het Ministerie van Onderwijs, waar werd gewerkt
aan het vervolg op de alfabetiseringscampagne en door mijn deelname in 1981 aan
workshops over Educación Popular van CEPA, oorspronkelijk een voorlichtings- en
scholingscentrum ten behoeve van de landhervorming, kre:eg ik steeds meer zicht op de
toepassingsmogelijkheden.
Wat is Educación Popular eigenlijk? Het is een vorm van onderwijs, die vooral is
ontstaan vanuit het proces van scholing binnen georganiseerde acties van de bevol
king. Het wordt ook wel de educatieve dimensie van politieke actie genoemd. De
volgende doelen staan centraal: bevordering van actieve participatie van de bevolking
bij de vervulling van de directe behoeften; herwaardering van de eigen lokale geschiede
nis en (volks)culturele tradities en stimulering van een proces van (zelf)organisatie.
Kenmerkend is de lokale afstemming en het horizontale en wederkerige karakter van de
verhoudingen tussen de betrokkenen. De reële noden en behoeften van de mensen
vormen het vertrekpunt voor het proces van scholing en organisatie. Die eigen situatie
wordt gezamenlijk besproken, bestudeerd en geïnterpreteerd. Het moet leiden tot de
ontwikkeling van politiek bewustzijn en de toename van de culturele eigenwaarde.
Mensen krijgen oog voor de oorzaken, die aan de slechte sociale omstandigheden ten
grondslag liggen. De bereidheid groeit om daar gezamenlijk verandering in te brengen.
Vanaf 1984 op de UNAN en later op de Welzijnsafdeling van de Centraalamerikaan
se Universiteit stimuleerde ik de docenten om op verschillende manieren de principes
van de Educación Popu/ar toe te passen in het onderwijs. Dat betekende het voorko
men van hiërarchische verhoudingen in de lessituatie, het aansluiten bij de dagelijkse
realiteit van de leerlingen en theorie vanuit de praktijk. Een aantal onderwijsprogram
ma's was daar duidelijk door veranderd, maar projecten aan de basis hadden we nog
niet uitgevoerd, terwijl daar wel de oorsprong ligt van Educación Popular.
In januari 1986 kregen we een kans om vanuit de universiteit met de basis te gaan
werken. Een oud-bewoner van Masachapa kwam op mijn kantoortje. Hij had gehoord
dat wij aan opbouwwerk deden. Wilden we niet eens ideeën uitwisselen met de
mensen van de bewonersórganisatie in zijn geboortedorp? Men kampte daar met een
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heel ingewikkelde situatie: grote problemen, maar weinig bereidheid bij de overwegend
arme en conservatieve bevolking om te helpen die problemen op te lossen. Zo maakte
ik kennis met Masachapa en met Sigfrido Ampie. Hij vertelde mij hoe verwaarloosd het
dorp was, en weet dit aan de regering en aan de 3000 bewoners zelf. 'Het probleem van
de apathie komt misschien wel omdat hier vooral vissers wonen. Die hebben het eten
onder "handbereik" ...' Zouden jullie misschien kunnen helpen door de mensen te
scholen in de vaardigheden die nodig zijn voor gemeenschapsontwikkeling?' De
dorpsarts dacht vooral aan de jeugd. 'Die waren tenminste nog niet zo negatief...'
Toen ik verslag deed op de afdeling Welzijnswerk, ontstond bij de docenten het idee
om een gezamenlijk project te ontwikkelen met het vissersdorp, waaraan ook de
derdejaarsstudenten Welzijnswerk zouden deelnemen. Vanuit twee onderwijsprogram
ma·s, te weten Opbouwwerk en Sociaal Onderzoek, zouden docenten proberen om de
theoretische en praktische aspecten te verbinden met de specifieke werkelijkheid van
dit vissersdorp. Ik nam contact op met Sigfrido en sprak met hem zes bijeenkomsten af,
waarin de bewoners èn de studenten zouden leren wat gemeenschapsontwikkeling en
zelforganisatie betekenden.
En zo gebeurde het, dat vanaf april in het activiteitenplan van de school de
samenwerking met het wijkcomité van Masachapa was opgenomen. Samen met de
docente Opbouwwerk maakte ik een globaal plan voor zes werkbijeenkomsten van een
dag rond het thema organisatie. Daarnaast bereidden we de studenten voor op hun
taak als begeleiders van de werkbijeenkomsten in Masachapa.
Met de verantwoordelijke docente van Sociaal Onderzoek plande ik een kort
actieonderzoek. Vier groepjes studenten leerden hoe zij samen met de bewoners in het
dorp zo'n onderzoekje konden doen. De overige uren van de beide onderwijsprogram
ma's gebruikten we voor de verdere voorbereiding, scholing èn voor een ruimere
inkadering, evaluatie en theoretische reflectie op het project.
Opkomst zou groot zijn...

Op een van de eerste maandagen van mei kwam een universiteitsbusje met 28
zenuwachtig giechelende derdejaars studenten, twee docenten en ik, de chele, Masa
chapa binnenrijden. Men had ons al verzekerd dat de opkomst op de eerste bijeen
komst groot zou zijn. Van tevoren waren vrijwilligers alle huizen van het dorp langs
geweest. Op een open plek in het dorp, een ontmoetingsplaats voor de dorpelingen
vlakbij het haventje, zou het gaan gebeuren. Alleen... op het afgesproken tijdstip was er
nog niemand op komen dagen. Twee uur later ging het feest alsnog door. Er waren tien
dorpelingen gevonden om het bij te wonen... De dorpelingen vroegen zich achterdochtig
af waar al die plotselinge belangstelling uit de stad vandaan kwam. Het gerucht deed de
ronde dat we jongeren kwamen werven voor het leger.
Voor die eerste dag was een onderzoekje gepland. In kleine groepjes bezochten de
studenten, geleid door de deelnemende dorpelingen, elk een buurtje van Masachapa.
Hun opdracht om zicht te krijgen op de dagelijkse werkelijkheid en vast te stellen wat de
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belangrijkste problemen waren, bracht hen ook in de armoediger delen van het dorp.
Dàt waren de bewoners van stedelingen niet gewend. En toen die middag de eerste
indrukken op flappen werden geschreven, stonden er al nieuwsgierige dorpelingen op
een afstandje toe te kijken. In de volgende bijeenkomst was de deelname verdriedub
beld.
De dagelijkse werkelijkheid van Masachapa, vaststelling van de belangrijkste pro
blemen, deelname en organisatie van de bevolking, organisatie en planning van het
opbouwwerk: dat waren de hoofdthema's van ons werk in de daarop volgende weken.
Elke week was er een andere groep studentes, die samen met een docent de
werkbijeenkomsten begeleidde. Zoals dat met Educación Popu/ar de gewoonte is,
maakten we veel gebruik van theater en spelletjes. Op de open plek vlak bij het
haventje kregen we altijd veel bekijks van dorpsbewoners, die nog niet meededen.
In de onderzoekjes stelden de overige studentes zich op de hoogte van de
geschiedenis van het dorp aan de hand van mondelinge getuigenissen en leerden over
de economie in een vissersdorp. Ze keken hoe de familieverhoudingen functioneerden
en onderzochten kwaliteit en soort van de sociale instellingen. Dit ging in nauwe
samenwerking met de bewoners, die zo een nieuw inzicht in de problematiek van hun
dorp kregen. Het project breidde zich uit: er gingen steeds meer dorpsbewoners aan
meedoen. Ook de studentes kregen na een aarzelend begin steeds meer vertrouwen in
hun eigen kunnen en ontpopten zich als ware educadores populares en onderzoeksters.
Hetzelfde gold voor de twee docenten. In het begin lieten zij het bij de voorbereiding nog
wel eens afweten. In de loop van de tijd nam hun zelfvertrouwen toe en werden ze
steeds actiever.
Na drie bijeenkomsten planden de dorpelingen op de werkbijeenkomsten de eerste
acties. In de weken daarna maakten ze het dorp en het strand schoon, bereidden de
bestrating voor van een weggetje, dat naar de haven loopt. En ze probeerden een
visserscoöperatie op te zetten. Het wantrouwen van de dorpelingen verdween; we
verbaasden ons erover hoe snel de deelname aan ons project massaal werd.
Een pli'lata op z'n nlca's
Na zes weken werd het tijd om de dingen eens op een rijtje te zetten. Wat was er
allemaal gelukt, wat hadden we geleerd? We wilden dit in een levendige vorm aan de
overige bewoners presenteren. Vanaf 's morgens vroeg was het al een heel gesleep om
alles op tijd klaar te krijgen. De studenten hadden vroeg in de ochtend tekeningen
opgehangen en hadden een diaserie en toneelstukjes voorbereid. We wilden de
presentatie zo toegankelijk mogelijk maken, omdat veel bewoners niet konden lezen.
En de bewoners zelf? Ze hadden een restauranthouder zover gekregen dat hij zijn
terras aan het strand voor de bijeenkomst ter beschikking stelde. De vissers stonden
van hun vangst elk een vis of een kreeft af. Een groep vrouwen bereidde daarvan een
heerlijke vissoep, die halverwege de dag aan lange tafels werd opgediend. Dat was
nadat de eerste presentaties achter de rug waren. De dorpsbewoners maakten
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aanmerkingen op de verhalen van de studenten, vulden aan, discussieerden heftig.
Maar ook lieten zij de voortgang zien van de projectjes, die ze hadden opgestart in het
dorp.
Aan het eind van de middag volgde een vrolijke pinata op zijn nica's. Een surprise
pop, die voor deze gelegenheid door de studentes was vol gestopt met briefjes met
historische wetenswaardigheden over het dorp en natuurlijk met snoepgoed. De pop
werd aan een boom opgehangen midden op het terras en de aanwezigen moesten
geblinddoekt en al dansend met een stok proberen die kapot te slaan. Het is een oud
vastenavondgebruik. Op het hoogtepunt van het feest gooide een sterke aardschok
jammer genoeg roet in het eten. Binnen een mum van tijd was het terras volledig
verlaten...
Zo werd de pinata de voorlopige afsluiting van een collectief leerproces en een
dorpsfeest tegelijk.
Masachapa uit het slop
De bewonersorganisatie ging steeds beter functioneren. In het najaar van 1986 werd
het wijkcomité uitgeroepen tot 'Voorhoede in de organisatie' van de streek. De
regionale COS-organisatie wilde meteen alle dorpen in de omtrek een -dergelijke
scholing laten ondergaan ...
In Masachapa is er definitief iets veranderd. Er zijn nu verschillende comités en
basisgroepen. Een visserscoöperatie, een coöperatie van tortillaverkopers en van
vrouwen die vis verkopen, een vrouwencollectiefje en een oudervereniging van het
schooltje. Al die comités werken op de een of andere manier met het wijkcomité samen.
Masachapa uit zijn sluimer ontwaakt.
Onze horizontale, creatieve en op participatie gerichte werkwijze was succesvol
geweest doordat we afweken van de door de bewoners zo verguisde 'sandinistische
retoriek. We waren voor hen niet direct in te delen bij de ·marxistisch-leninistische
sandinisten', die 'zeep maken van de ouden van dagen en kinderen opeten...' Wij
waren ook niet in te delen bij de mensen die kwamen vertellen 'hoe het allemaal moest'
om vervolgens nooit meer terug te komen. Inhoudelijk was juist de verstrengeling van
meer algemene problemen met de specifieke problematiek van dit vissersdorp zo
belangrijk in het welslagen van het project.
Ook voor de docenten en studenten van de School voor Welzijnswerk was het project
een succes. Deze confrontatie met de alledaagse werkelijkheid in een armoedig dorp
maakte de studenten realistischer ten aanzien van hun toekomstige werkzaamheden
en zekerder van hun vaardigheden. Dat was goed te merken tijdens de presentatie van
hun onderzoeks-scholingsproject en audiovisuele programma op het jaarlijkse universi
taire Wetenschappelijk Concours, waarin onderzoeken van studentes worden beoor
deeld. Ze deden dit met zoveel kracht en enthousiasme, dat hen de hoogste beoorde
ling binnen de sociale wetenschappen ten deel viel.
De school is na het gebleken succes in Masachapa voortgegaan op de nieuw
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ingeslagen weg. In het voorjaar van 1989 waren docenten en studenten, volgens een
verslag van de directrice, betrokken bij l 7 vergelijkbare projecten in verschillende
wijken van Managua en de regio's. Die buurtgerichte projecten worden uitgevoerd in
nauw overleg en op verzoek van de CDS'en, die de nieuwe oriëntatie van de welzijns
werkers goed hebben ontvangen... Sedert de aanstelling van Omar Cabezas in
1988 als de nieuwe secretaris-generaal van deze volksorganisatie waait daar een
nieuwe wind. Zijn COS-trojka (zie Fuente 8, 1988) heeft ertoe geleid, dat binnen de
Nationale CDS het werken aan de bewustwording en organisatie van de bevolking
centraal is komen te staan. Zo stelt Omar Cabezas in een vraaggesprek met Ba"icada:
'Doordat er niet gewerkt is aan de meest directe problemen en behoeften van de wijken
is de betrokkenheid van de bewoners afgenomen. Dat wordt ook veroorzaakt door de
benadering van professionele medewerkers van de COS-organisatie, die "van boven
naar beneden" bepaalde taken opdroegen.(...) De wijken moeten zelf actief worden om
de eigen specifieke problemen aan te pakken. Het is schadelijk en bovendien onjuist de
mensen te gaan vertellen waaraan ze moeten werken". Zo is er een goede samenwer
king gekomen tussen de Nationale CDS en de School voor Welzijnswerk.
Het besproken voorbeeld staat overigens niet op zichzelf. Het is de uitwerking van
een beleid, dat al geruime tijd wordt gepropageerd. Sergio Ramfrez hield in 1985 een
toespraak voor de universiteit. Hij zei dat er in tijden van oorlog en schaarste weliswaar
minder middelen voor het onderwijs beschikbaar waren, maar dat dit niet ten koste
moest gaan van het onderwijs zelf. 'Het is juist een uitdaging om de onderwijsvoorzieningen niet in te krimpen, maar ze daadwerkelijk te verbinden met de reële behoeften
die het veranderingsproces van het land creëert. Educatie moet bereikbaar blijven voor
de grote meerderheid van de bevolking. Het vergt een vindingrijke aanpak, zoals die
kenmerkend is voor de benadering van Educación Popular. · Hij benadrukte ook het
belang om onderwijsmateriaal creatiever en optimaler te benutten. Een en ander zou
ook consequenties voor het universitaire onderwijs zelf moeten hebben.
De eerste Jaren na 1979
Vóór 1979 werd in Nicaragua op zeer kleine schaal geëxperimenteerd met Educación
Popular door instellingen die zich bezighielden met plattelandsontwikkeling. Ook
het Frente deed ondergronds reeds voorbereidend werk. Na de revolutie werden er
direct buitenlandse deskundigen ingeschakeld - waaronder Paulo Freire - om te
adviseren bij het opzetten van de grootscheepse alfabetiseringscampagne. De resulta
ten dwongen internationaal respect af. Later, bij de opzet van gezondheidszorgcampag
nes, maakte men dankbaar gebruik van de opgedane ervaringen. Zo werd een direct
beroep gedaan op actieve deelname en ervaringskennis van de mensen zelf. Maar
zowel in het onderwijs als in de gezondheidszorg ontwikkelde zich vervolgens een
grootschalige en meer gestandaardiseerde aanpak, die centraal werd geleid.
Om de zelfbouw en integratie te bevorderen in de nieuwe volkswijken en nederzettin-
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gen werd ook in de programma's voor woningbouw en huisvesting in samenwerking met
de wijkcomités aanvankelijk veelvuldig en met succes gebruik gemaakt van Educación
Popu/ar. Daarbij gesteund door het Middenamerikaanse netwerk voor volwassenenedu
catie ALFORJA. Maar ook hier werden in het kader van grootschalige beleidsvoering die
programma's voor een groot deel aan kant geschov�n. In de programma's van de
wijkcomité-organisatie {COS) worden de directe lokale belangen van de bewoners, zoals
waterleiding en elektriciteit, door de meer nationale belangen ten behoeve van de
verdediging en de produktie naar het tweede plan verwezen. Zo doen zich ook in andere
sectoren soortgelijke ontwikkelingen voor. Toch werd er, weliswaar meer incidenteel of
geïsoleerd, doorgewerkt met de benadering van Educación Popular binnen de Nicara
guaanse context.
andragoog

Ommezwaai In het beleid

In 1985 kwam er een ommezwaai. In allerlei sectoren werd steeds duidelijker, dat de
participatie van de bevolking tot een bedenkelijk peil was gedaald. En niet alles is
afdoende te verklaren met de oorlog en de economische situatie. Het leidde overal tot
discussies en herbezinning: in de onderwijsinstanties, de wijkcomité•organisaties, de
volkscultuurcentra. Allerlei nieuwe richtlijnen worden besproken en vastgesteld. Het
vraagt om een totale heroriëntatie, waarbij met name de benadering van Educación
Popularopnieuw in de belangstelling kwa_m. Om de mensen opnieuw te activeren is �r
iets anders nodig dan het afstandelijke eenrichtingsverkeer en de hoorcolleges, toe
spraken en gestandaardiseerde programma's, die weinig aanspreken of de mensen
boven de pet gaan. De 'sandinistische' retoriek wordt niet meer geaccepteerd. Het
ervaringsleren van Educación Popular is speelser en vertrekt van de eigen concrete en
aanschouwelijke praktijksituatie van de deelnemers.
Het voorbeeld van Masachapa lijkt een geslaagd experiment met zo'n aanpak. Het
bleek zowel voor studenten als voor bewoners een grote leerervaring. Op deze manier
werd de waarde van Educación Popular bewezen op zowel het universitaire niveau als
dat van de scholing van bewoners. Met weinig middelen werden twee vliegen in één
klap geslagen! Maar de vissers van Masachapa en de studenten uit Managua leerden
van elkaar, ieder op hun eigen manier, wat ze wilden leren.
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Het SCHIJNSEL van een KOPLAMP 6
Culturele bevrijding
op het Nicaraguaanse platteland

'Het Nicaraguaanse cultuurbeleid is als de koplamp van een fiets: je kunt maar zover
vooruitkijken als het licht schijnt. Als we verder willen zien, dan zullen we moeten
doortrappen.· Dat zei in 1984 Fransisco Lacayo, de onderminister van Cultuur, toe hij de
jeugdige volkstoneelbegelelders In opleiding toesprak. · Als cultureel werkers zijn jullie
voor ons land van enorm belang. Je moet niet alleen technisch bekwaam zijn op je
vakgebied. Het heeft ook iets van een roeping. Zeker als je ziet wat er op dit moment
materieel tegenover kan staan. Bovendien zijn jullie belangrijk als geschiedschrijvers.
Het is zaak om dagboeken bij te houden. Kronieken en documenten zijn juist nu nodig.
De eerste jaren van eit revolutionaire proces zijn als de eerste kinderjaren. Ze zullen
bepalend zijn voor ons verdere leven!'
Dat laatste is voor ons evenzeer het geval, ook al maken we die geschiedschrijving
slechts vanaf de zijlijn mee. Onze nauwe verwantschap met Nicaragua van bijna tien jaar
laat onuitwisbare indrukken achter. Ze staan gegrift in het geheugen of geschreven in
dagboeknotities, rondzendbrieven en artikeltjes of gesproken op talloze cassetteband
jes. Getuigenissen van mensen en meningen, vreugde en verdriet; illusies en werkelijk
heden over eenheid en verdeeldheid. Bovendien hebben we als echte westerlingen een
volle boekenplank mee het land uitgevoerd ...

Rien Sprenger

Onze 'kroniek' kan slechts fragmentarisch zijn. We beperken ons tot een geschied
schrijving In vogelvlucht, om daarna de Nicaraguanen zelf aan het woord te laten over de
betekenis van cultuur. Achtereenvolgens zijn dat een onderminister van cultuur, die het
beleid uitlegt, vrouwen aan de noordgrens, die hun levensverhaal verfilmden en een
jonge landarbeider Felix Pena die op de boerencoöperatie Cantimplora een eigen
theatergroepje heeft opgezet.
In 1980 beginnen we met Belgische en Nederlandse vrienden-en-vakgenoten aan
een cultureel project voor Nicaragua: we stichten 'De Krijtkring' ter voorbereiding op de
mogelijke start van een scholingscentrum voor volkstheater. In 1981 gaan we er heen
om de plannen voor te leggen aan het Ministerie van Cultuur. We maken kennis met
docent-theatermaker Alan Bolt, die een proefcursus in Managua leidt.
In 1982 brengt Bolt ons als toekomstig projectleider een tegenbezoek in België en
Nederland. Omdat Latijns Amerika geen Europa is, worden onze plannen drastisch
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gewijzigd. De geplande en voorgefinancierde bouw van een theaterschool in het
centrum van Managua blijkt maar niet van de grond te komen. Desondanks krijgen we
eind van dat jaar toch de uitnodiging om naar Nicaragua af te reizen via een 'duobaan·
bij SNV. In begin 1983 worden we verwacht om het centrum mee van de grond te helpen
en les te geven. Niet in de 'culturele hoofdstad' Managua zoals het plan was, maar aan
de rand van het provinciestadje Matagalpa, op het platteland in de noordelijke
bergstreek, waar kort tevoren de contras op nog geen 50 km een offensief zijn
begonnen. Als we aankomen zijn de gevechten aan de grens met Honduras nog in volle
gang.
Het kost een jaar lang praten, plannen maken, bouwen en improviseren met
Nicaraguaanse en Latijnsamerikaanse collega's voordat er schot in komt. We hebben
min of meer de rol van tweede opzichter en voeren de onderhandelingen met de
Belgische en Nederlandse instanties. Onderwijl worden bijscholingskursussen georga
niseerd. Felix is een van de cursisten. Het centrum wordt officieel geopend in augustus
1984. Het is dan regentijd. De avond tevoren is het terrein door de stortregens in een
zwembad veranderd. Een paar dronken elektriciens knopen de bedrading verkeerd aan
elkaar, zodat je geen hand voor ogen kunt zien. Maar het weerhoudt Ernesto Cardenal,
minister van Cultuur, er niet van om de volgende dag het groene licht te geven voor het
kleine landelijke scholingscentrum voor volkscultuur en theater.
We wonen als gezin op het terrein zelf. Enkele maanden na de opening was het
wachten op cursisten voor de langlopende cursus en op de Latijnsamerikaanse
docenten. We waren op dat moment eigenlijk alleen, omdat projectleider Alan Bolt er
inmiddels voor gekozen had om met zijn theatergroep een aantal kilometers verderop in
de bergen een experimentele landbouw- en theaterproduktiecoöperatie te beginnen. In
feite hielden we dus de wacht. Op een avond werd er geklopt. Het was omstreeks negen
uur. Dan is het pikdonker op het Nicaraguaanse platteland. Voor de gespannen
verhoudingen in Nicaragua een ongewoon tijdstip voor bezoek. Voor de deur stond een
vermoeide maar slagvaardige man. Pas later herkennen we Lacayo, de onderminister
van Cultuur in een gevechtspak en geweer op de schouder, in gezelschap van een
tiental ambtenaren van zijn ministerie. Onderweg van de koffieplantage - waar ze een
maand aan de jaarlijkse koffiepluk hadden deelgenomen - hadden ze pech gekregen
met de vrachtwagen. Ze vroegen onderdak in dit nieuwe onderkomen van het ministe
rie, dat zo mooi op de route lag. Het voorval typeert de verhoudingen in Nicaragua. We
kunnen ons moeilijk voorstellen ooit op zo'n manier kennis te maken met de ministers
Brinkman of Deetman of hun topambtenaren.
Is kunst geen luxe voor een land dat er dagwerk aan heeft om te overleven? Het
antwoord geven de Nicaraguanen zelf in de praktijk. Niet alleen de kunstenaars in
Managua, maar ook mensen die hun levenslied zingen of eigen biografie vertellen, zoals
Chana en Felix. En natuurlijk ook de mensen van het ministerie. Niet zozeer in allerlei
beleidsnota's, want die blijven nogal eens steken in de burocratische ambtenarij. Wel in
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de rechtstreekse ontmoetingen of in de geregelde toespraken. Dat de onderminister,
ondanks de constante dreiging op langere termijn wil denken blijkt uit een interview
tijdens de koffiepluk. We bezoeken hem op een van de plantages in het achterland van
Matagalpa. Aanleiding voor het vraaggesprek is het verzamelen van bruikbaar materiaal
voor de lessen pedagogiek en sociaal-cultureel werk. Op beide terreinen is hij een
goede vraagbaak. In 1980 was hij een van de coördinatoren van de alfabetiseringscam
pagne en daarna werd hij eerst onderminister van het volwassenenonderwijs. We zitten
op een matras tegenover elkaar in de slaapruimte van de koffieplukkende ambtenaren.
Ze hebben er net weer een dag opzitten. De avond tevoren was er een inval geweest.
We praten over culturele veranderingen in Nicaragua. Over het succes van de alfabeti
serings- en de gezondheidscampagnes in de beginjaren van de revolutie. Over de
moeilijke opgave om die 'overwinning op de onwetendheid' onder de gegeven omstan
digheden tot een blijvende verworvenheid te maken. Over de noodzaak om als
beleidsmaker van de boeren zelf te willen leren. Over de mogelijkheid om al werkende
op de plantage kleinschalige vernieuwingen door te voeren in de door tradities bepaalde
gewoontevorming op het platteland. En ook over het belang van een veelvormig en
flexibel kunstbeleid, dat regionaal verschillend moet worden uitgewerkt om aan te
sluiten bij lokale tradities, middelen en behoeften.
'We hebben op het vlak van de kunsbeoefening nog lang niet bereikt wat we zouden
willen. Het is een eerste aanzet. Voor een goed begrip moet je twee terreinen van
kunstbeoefening onderscheiden. Ze liggen in elkaars verlengde, maar vragen wel een
zeer verschillende aanpak. Er zijn culturele uitingsvormen die duidelijk hun wortels
hebben in onze Nicaraguaanse samenleving. Bijvoorbeeld de nationale folkloristische
dans en vormen van kunstnijverheid.
Daar tegenover bestaan er niet-inheemse kunstvormen, die in de laatste eeuwen
met name in Europa ontwikkeld zijn. Door de Europese en Noordamerikaanse overheer
sing hebben we ermee kennisgemaakt. De beoefening daarvan op grote schaal vereist
een technische ontwikkeling en materiêle welstand die ons land nog niet bezit. Om
geschoolde violisten en pianisten voort te brengen moeten we ons onderwerpen aan
internationaal gangbare technieken en maatstaven. Daar kunnen we voorlopig nauwe
lijks aan voldoen, maar het blijft onze aandacht houden. Op de korte termijn is het
binnen de gegeven materiële omstandigheden wel mogelijk om volksdans en volksmu
ziek te bevorderen onder brede lagen van de bevolking. Ballet daarentegen heeft in
Nicaragua, anders dan in Cuba, geen eigen traditie. Voorlopig kan dat dus alleen op
kleine schaal beoefend worden. Hetzelfde geldt voor al die westerse instrumenten, die
hier niet door onszelf gefabriceerd worden. Het ontbreekt ons daarvoor aan overgelever
de kennis en deskundigheid, omdat die instrumenten in dit land geen culturele en
historische wortels hebben.'
Maar er is ook de korte termijn. Lacayo's antwoord over de prioriteit van kunst en
cultuur in tijd van oorlog hebben we opgetekend tijdens een van zijn toespraken voor de
cultureel werkers en cursisten in 1985: 'Nationaal gezien ligt voor de komende periode
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de hoogste prioriteit bij de verdediging van de revolutie. Dat heeft consequenties voor
het cultuurbeleid. Het gaat er niet zozeer om wat uiteindelijk meer of minder belangrijk
is, want culturele veranderingen zijn van doorslaggevende betekenis voor het hele
proces. Maar we moeten pragmatisch zijn en prioriteiten stellen voor de korte termijn.
Voor de landsverdediging zijn aanvoerroutes van essentiële betekenis. Als de vijand nu
niet wordt tegengehouden, dan hoeven we straks geen enkel centrum meer te bouwen
en is het tevens met alle culturele vernieuwingen afgelopen. Naaimachines die be
stemd waren voor schooluniformen, danskostuums en sportpakken zullen nu in de
eerste plaats legerkleding moeten produceren. Voor de culturele sector betekent het,
dat we voorlopig geen cent extra hebben om nieuwe dingen te ondernemen, terwijl
'verbreiding van volkscultuur' dat wel veronderstelt.
Van belang is dat in ieder geval het ministerie kan blijven bestaan. Het kan
misschien beter georganiseerd worden, maar als structurele voorziening moet het
overeind blijven. Wat betreft het cultuurbehoud moeten we prioriteit geven aan wat
risico loopt om onherstelbaar vernietigd te worden. Een volkscultuurcentrum is weer op
te knappen of opnieuw te bouwen in betere tijden. Maar de archieven van ons cultureel
erfgoed en de kunstvoorwerpen die onze nationale identiteit uitdrukken, moeten tot
elke prijs bewaard blijven. Er is al zo weinig meer van over.·
Tien jaar culturele vernieuwing is gezien de tegenstand al langer dan je misschien
mocht verwachten. Maar veel te kort om te voorzien waar het op den duur toe zal leiden.
Sinds onze terugkomst in Nederland begin 1986 vragen we ons geregeld af hoe het de
mensen vergaat met wie we hebben samengewerkt. Wat er van alle culturele initiatie
ven moet worden nu het land in een permanente economische crisis verkeert. Af en toe
krijgen of sturen we een levensteken. Een gesproken brief die vertelt dat het scholings
centrum nog draait, maar niemand weet hoe lang nog. Een kranteïnterview met Alan
Bolt, waarin hij de overheid en de instanties in Managua fundamenteel bekritiseert wat
betreft de burocratie en de houding tegenover de boeren. En later een bericht dat hij
sindsdien op weinig overheidssteun meer hoeft te rekenen en moeite heeft om iets
gepubliceerd te krijgen. Een tijdschrift waarin de nieuwe onderminister te kennen geeft,
dat het ministerie als gevolg van algehele inkrimpingsmaatregelen toch wordt opgehe
ven, maar dat de activiteiten binnen het Ministerie van Onderwijs zullen worden
voortgezet. Het eerste echte boek dat Felix schreef en een kopie van de film met Chana
in de hoofdrol.
Vrouwen In de schijnwerpers

Een voor Nicaragua opmerkelijke ·getuigenis' is de vastlegging geweest van de
ontwikkeling die vrouwen doormaken in een oorlogszone vlakbij de grens met Honduras
in de vallei van Jalapa in de vorm van de gespeelde documentaire: de speelfilm 'Mujeres
de la Frontera'.
In 1982 maakte Iwan Argüello vanuit INCINE, het Nicaraguaanse instituut voor de
film, in deze streek eerder een documentaire toen daar heftig gevochten werd met de
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contras. Twee jaar later besloot hij terug te gaan, geïnteresseerd geraakt in het proces
dat vrouwen daar doormaakten; ze moesten zèlf het land bewerken en zorgen voor hun
eten, onderdak en veiligheid, aangezien de meeste mannen gemobiliseerd of gesneu
veld waren in de strijd. Zijn plannen om een film over hen te maken werden enthousiast
gesteund door AMNLAE, de organisatie van de Nicaraguaanse vrouwenbeweging en de
UNAG, de boerenvakbond. Drie maanden trok hij rond in de vallei van Jalapa, bezocht
landbouwcoöperaties, boeren, landarbeiders en maakte talloze interviews met vrouwen
in de vorm van mondelinge getuigenissen over hun geschiedenis, hoe het hen na 1982
was vergaan, wat ze vonden van de recente ontwikkelingen.
Iwan maakte op basis van al dit materiaal een script: het zou de eerste Nicaraguaan
se speelfilm worden, gespeeld door amateurs; een aantal bewoners van de coöperatie
La Estancia op zo'n 17 km van het stadje Jalapa. Als rode draad gebruikte hij het
levensverhaal van Feliciana Rivera, Chana genoemd. Zij is dan 21 jaar. In haar
geschiedenis en haar rol bij het organiseren van de vrouwen herkent en verweeft hij de
verhalen van de andere vrouwen. Zij zal zichzelf als Paulina - de hoofdrol in de film spelen, haar moeder de filmmoeder, haar man en broers doen ook mee.
In dit stadium vroeg de filmregisseur ons om met twee docenten mee te werken aan
de voorbereiding van de acteurs. Ze vroegen ons een workshop te organiseren waarin
zo'n twintig vrouwen, mannen en jongeren vertrouwd moesten raken met de verhaallijn
en de scènes uit het filmscript, het improviseren van de tekst en het natuurlijk spelen
voor de camera. We zouden gaan werken op een coöperatie in de vallei van Jalapa in
een huis aan de rand van de gemeenschap. Dit huis was verlaten na een aanval van de
contras en diende nu als vooruitgeschoven post in de verdediging. Aan de ene kant lag
achter het dal op 14 km afstand de grens met Honduras, drie minuten lopen aan de
andere kant en we waren in de kern van de cöoperatie: een schooltje, een eetzaal, een
grote schuilkelder, een verkoópplaats van basisartikelen en een gezondheidspost. Er
woonden 200 volwassenen en zo'n 400 kinderen.
Om de mensen zo min mogelijk te belemmeren in het spelen besloten we de
workshop 'op locatie' te doen. Veel scènes in en om het huis, soms op de landweg die
door de coöperatie liep. We zorgden voor reële attributen: spaarzaam meubilair,
keukenspullen, voorraadzakken, hangmatten. Allen waren voor twee maanden vrijge
steld door de coöperatie van het werken op het land met behoud van hun loon. De
anderen moesten dan maar wat harder werken. Aangezien er zoals altijd met een
extreem laag budget gewerkt moest worden, waren er toezeggingen gedaan door
andere coöperaties voor vlees, mais, rijst, bonen maar dat moesten we wel steeds zelf
bij elkaar scharrelen. We kregen een tractorbestuurster 'te leen' uit een andere
coöperatie - voor de scène waarin de echtgenoot het niet pikt dat een vrouw, zijn vrouw,
de tractor bestuurt en die haar sommeert de sleutels in te leveren en er af te komen.
'Wie moet er hier voor het eten zorgen, de tractor rijden als jij gemobiliseerd bent!' krijgt
hij als repliek en heeft v�rvolgens het nakijken!
Die eerste weken van liet werken aan de film zijn voor alle deelnemers vol betekenis
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geweest. Er was grote betrokkenheid van de spelers om de situatie zo duidelijk mogelijk
te spelen 'opdat de mensen uit Managua en buiten Nicaragua kunnen zien wat we
meegemaakt en bereikt hebben'. Maar zeker ook om hun doden de eer te bewijzen voor
hun aandeel in deze geschiedenis. We begonnen ·s morgens met dansen en zingen met
de gitaar, deden allerlei improvisaties over het leyen in de coöperaties met een
professionele acteur in de tegenrol, ensceneerden de belangrijkste scènes met hen,
gaven aanwijzingen in het spelen voor de camera.
Soms waren er emotionele momenten zoals bij het spelen van de begrafenis van
Chana·s vader en waren er gesprekken over hoe het in hun jeugd geweest was,
verhalen die ze soms van elkaar nog nooit gehoord hadden en die heel spannend waren
voor hen om te vertellen. Die gesprekken namen we op de band op en daarmee werd
het script later veranderd. Als filmploeg waren we onder de indruk van hun ervaringen,
hun inzet en hartelijkheid. We zagen hoe mensen die nog nooit film of toneel gezien
hadden in staat waren om situaties na te spelen, zich in te leven als ze maar gebruik
konden maken van hun ervaringen en hun eigen omgeving.
Toen veel later de film in première ging, kwam Chana als hoofdrolspeelster veel in de
publiciteit; het werken aan de film moet haar verwijderd hebben van haar wonen en
werken op de coöperatie, jaloezie van anderen om het vrijgesteld worden van het werk
op het land, een scheiding met haar man die niet duldde dat ze een liefesscène zou
spelen met een ander. Hoe zal zij deze laatste jaren beschrijven bij een volgende
ontmoeting?
En nu kunnen we hier 'Mujeres de la Frontera' zien. In Nederland kwalitatief niet
goed genoeg bevonden als bioscoopfilm. De film is te huur en wordt vooral in het
solidariteitscircuit gedraaid. Iwan Argüello: 'Verschillende internationale organisaties
wilden helpen met de financiering, maar zij eisten dat er gefilmd zou worden met
professionele acteurs. Wij wilden de film maken met de mensen waarover het verhaal
gaat, daarom begonnen we met een cursus toneelspel om ons idee te kunnen
uitvoeren. Deze vrouwen die nog nooit een filmcamera hadden gezien, gaven ons de
mogelijkheid in Nicaragua onze eerste nationale volwaardige speelfilm te maken.·

Het licht dooft niet meer

'Boer schrijft boek - cultureel feit zonder weerga!' vermeldt het ons toegestuurde
kranteartikel over Felix Pena van de landbouwcoöperatie Cantimplora in het zuiden van
Nicaragua. Felix leerde lezen en schrijven tijdens de alfabetiseringscampagne. Het zijn
beschouwingen over de organisatie van de plattelandsbevolking en over de veranderin
gen die de revolutie bij hem persoonlijk en die kleine boerengemeenschap teweeg
gebracht heeft. We hebben Felix een aantal keren ontmoet. Voor het eerst in 1981. We
waren onder de indruk van het werk, dat de muziek- en theatergroep van plattelandsjon
geren onder zijn leiding had verricht. In 1983 werden we opnieuw gastvrij ontvangen. Dit
keer als deelnemers aan het Internationale Congres voor Latijnsamerikaanse Theater-
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makers. Inmiddels hadden ze de bewoners ertoe kunnen bewegen om met steun van de
overheid een eigen school en een gezondheidscentrum te bouwen. In 1984 neemt Felix
deel aan een scholingscursus in Matagalpa over het gebruik van theater als middel bij
sociale veranderingsprocessen. In de daarop volgende jaren wordt Cantimplora een
voorbeeld voor volkseducatie op het Nicaraguaanse platteland, dankzij de steun van
een Middenamerikaans netwerk voor volwassenenonderwijs. Het levert boeiende ge
schriften, een dia-klankbeeld en een gefilmde documentaire op. Levendige getuigenis
sen die als leermateriaal dienen om elders het voorbeeld te volgen.
In begin 1986 bezoeken we de gemeenschap voor het laatst. Er heerst een bedrukte
stemming. Na alle hoopgevende veranderingen, die men al die jaren heeft doorge
maakt, werden alle jongeren gemobiliseerd. Daarmee is de cultuurgroep, die in zekere
zin de motor van de veranderingen vormde, opgeheven. Maar het boek vertelt ons dat
het licht niet is uitgegaan. De jongens hebben de dienstplicht achter de rug; een
moeilijke levenservaring rijker. Vastbesloten om verder te gaan op de ingeslagen weg.
Pas nu vernemen we al lezend hoe het allemaal begon. In 1975 kwamen Jaime
Wheelock - de huidige minister van Landbouw - en Alan Bolt onder een schuilnaam in
Cantimplora om het verzet tegen Somoza te organiseren. Felix verhaalt: 'De belangrijk
ste woorden die ze ons leerden schrijven waren: STUT, LICHT, GEZONDHEID, ONDER
WIJS, GROND. Ze gebruikten allerlei manieren om de mensen samen te brengen, want
we waren niet gewend aan vergaderingen. Feestelijke ontmoetingsavonden verander
den ongemerkt in clandestiene politieke bijeenkomsten. Er werd theater gemaakt door
de bewoners zelf. Ze lieten ons vrij in wat we maakten. Aanvankelijk speelden we
allemaal komische stukjes. Toen vertelde Jerónimo (Alan Bolt) ons: "Jullie maken ons
als kijkers aan het lachen terwijl we honger hebben. Dat is geen lach die blijdschap
uitdrukt, maar die de honger een masker voorhoudt. Het is beter om de problemen van
de gemeenschap te belichten, in plaats van ze weg te lachen. Door de armoede te
ontmaskeren, richten we onze blik op de vijand en worden we er echt mee geconfron
teerd." Daarom begonnen we stukken te spelen over het dagelijks leven en de
problemen van de gemeenschap. En zo ginge_n we die problemen eigenlijk vanzelf
aanpakken.·
In de gemeenschap van Cantimplora is het culturele en politieke bewustzijn ge
groeid. Er hebben zich allerlei veranderingen voltrokken en steeds weer nieuwe proble
men aangediend. Misschien is de honger nu weer even erg als vijftien jaar geleden.
Maar de manier waarop die nu belicht wordt spreekt boekdelen. Het is klaarblijkelijk niet
voor ni�ts geweest dat ze toentertijd het woord LICHT leerden schrijven.
Doortrappen
De verhalen van Chana en Felix doen ons realiseren dat het inderdaad slechts het begin
is van een heel lange weg. Wat ons te doen staat is dóórgaan met de ondersteuning van
hieruit. Niet zozeer in de vorm van afhankelijk makende 'culturele ontwikkelingshulp'.
Wat dat betreft liet theatermaker Bolt daar geen misverstand over bestaan: 'We
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moeten afleren om het Europese cultuurgoed als superieur te zien en tot ons voorbeeld
te maken. We moeten leren om weer respect te hebben voor wat we zelf aan cultuur
hebben voortgebracht. Wij willen als Nicaraguanen op basis van zelfbeschikking en onze
eigen culturele identiteit deelhebben aan en bijdragen tot de universele cultuur.'
Vanaf deze kant van de oceaan doorgaan met hün kant te kiezen: de kant van de
Nicaraguanen. Om voor de nieuwe Stichting Kunstenaars Nederland Nicaragua de
nodige nieuwe contacten te leggen hopen we bij de tiende verjaardag weer aan de
overkant te staan.
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NANDAIME, JULI 1988

fotograaf

Nandaime, het stadje dat in de wereldbelangstelling kwam omdat de demonstratie van
de oppositie door de politie met harde hand werd beëindigd. Ook dit keer waren er
auto's met nummerplaten cd 19 gesignaleerd; functionarissen van de VS-ambassade
dus. Er was toestemming voor de demonstratie, dus eigenlijk niet zo slim van de
autoriteiten om op een dergelijke manier in te grijpen. Het CIA-plan Melton was uitgelekt
dus meteen korte metten maken, dacht de regering. Nu was het al een tijdje bekend dat
VS-congresleden die Managua aandeden in hun bagage kant en klare spandoeken,
vlaggen en buttons meenamen om de diverse oppositiegroepen daarmee te voorzien.
Het duurde ook niet lang of de Amerikaanse ambassadeur Melton werd samen met
andere leden van het corps diplomatique het land uitgewezen op beschuldiging van
inmenging in de binnenlandse aangelegenheden. Dat het echt om een CIA-actie ging
werd later bevestigd door Jim Wright, de voorzitter van het Amerikaanse congres.
Een feestelijke menigte waaronder veel mannen, verkleed als vrouwen, trok in
optocht onder een spandoek door. 'El plan Melton se jodio' stond er op te lezen. Melton
ontmaskerd; de travestie in het middelpunt van de belangstelling op de dag van de
viering van de heilige Anna.
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Marlbel Otero
Tien Jaar ,evolutie Is niet denk
baar zonder de actieve deelna
me van vrouwen daarin. Marlbel
Otero, onderwijzeres van
Spaanse .oorsprong, woont
sinds 1980 In Nicaragua en Is
zeer actief binnen de vrouwen
beweging. Ze heeft In opdracht
van de Stichting Nederlandse
Vrl}wlmgers (SNVJ onderzoek
gedaan naar de positie van
vrouwen in Nicaragua en Is mo
menteE•I verbonden aan het
vrouwencfJntrum In M11say11.

VROUWEN van de MAIS
De manos saladas y boca sensual
De mirada serena y silenciosa
De pechos volcánicos y piés de gigante
Son, mujeres sencillas
Son, mujeres sabias
aullan ante el doler cual lobas heridas
pero no se amedrentan .
.. . la milpa está nacida
son, las mujeres del maîz
son, las mujeres de Nicaragua.
Met bevallige handen en sensuele mond
Met rustige en stille blik
Met vulkanische borsten en reuzenvoeten
Eenvoudige vrouwen zijn het,
Wijze vrouwen zijn het,
die huilen bij het ondergaan van de pijn als gewonde wolvinnen,
maar niet bang worden.
De maïs is opgekomen,
het zijn de vrouwen van de maïs,
de vrouwen van Nicaragua.
Op een middag na mijn werk besloot ik mijn vriendin Xochilt te bezoeken om een poosje
met haar te praten. Onderweg liep ik te denken: 'Wat een mooie naam voor zo'n mooie
vrouw.' Xochilt betekent namelijk 'bloem' in het nahuatl, een 'ndianentaal. De deur
stond open zodat ik zonder kloppen naar binnen kon gaan. Toen ik in de keuken kwam,
zag ik haar zoontje Camile met wijd opengesperde ogen de patio inkijken. Ik kwam
dichterbij en bleef naast hem staan met m'n ogen zo mogelijk nog wijder opengesperd
dan de zijne. Mijn stem stokte in een poging 'hallo!' te zeggen. Daar, aan het einde van
de patio, bij de wasplaats, werd mijn vriendin Xochilt door haar vriend in elkaar
geslagen. Ze hadden onze aanwezigheid nog niet opgemerkt en gedroegen zich als
hoofdrolspelers in een echt drama. Ik weet niet wàt me overkwam, maar ik kon niet
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reageren. Ik voelde het bloed naar m'n hoofd stijgen toen Xochilt in elkaar zakte van
pijn. Na een poosje kwam mijn geliefde vriendin binnen, haar pijn verbergend. Ze
maakte een gebaar naar ons dat op een glimlach leek...
Negen jaar na deze treurige ervaring zijn er veel dingen veranderd, bij Xochilt, in
Nicaragua en natuurlijk ook bij mij. De in deze periode opgedane ervaring bij het werk in
de wijk, bij het oogsten van koffie, met de vrouwen... kortom, in het leven van dag tot
dag met dit volk, is waarschijnlijk het duidelijkste, mooiste en meest wijze onderricht dat
ik kon krijgen in de 'school des levens·.
Prostltuêes

Met veel warmte denk ik terug aan het project dat wij, Marta Lorena, een Nicaraguaan
se, Rita, een Chileense en ik, in 1985 uitvoerden met prostituées uit Regio IV. Het had
de pretentie vrouwen die in het 'vak' zaten, te rehabiliteren en ze op te nemen in de
maatschappij door ze 'fatsoenlijk' werk te geven. Populair gezegd: we gingen ze
veranderen in 'fatsoenlijke' mensen.
We gingen van start met een stuk of dertig vrouwen. Aanvankelijk waren ze niet erg
enthousiast voor het project. Na enkele maanden werken, nadat we hun vertrouwen
hadden gewonnen, kwamen er meer vrouwen bij. Een jaar lang trokken we met hen op;
we werden vriendinnen en werden zonder dat te beogen, een toevluchtsoord. De
vrouwen deden een beroep op ons bij het oplossen van sommige problemen, ook als die
met hun werk te maken hadden, zoals bijvoorbeeld geslachtsziekten. Maar het begin
was moeilijk. We organiseerden alfabetiseringsbijeenkomsten en ontwikkelden the
ma's met betrekking tot hun werk en de oorzaken waardoor ze in de prostitutie terecht
waren gekomen.
In het begin hielden we de bijeenkomsten en de cursussen in de kantoren van het
INNSBI, het instituut voor maatschappelijk welzijn, omdat het project viel onder de
afdeling Rehabilitatie. Maar na enkele bijeenkomsten besloten we een andere ruimte te
zoeken. Er waren namelijk wat problemen gerezen met de mannen die binnen het
instituut werkten en die ons werk niet respecteerden. De vrouwen konden zich daardoor
niet goed concentreren. Ze hadden meer aandacht voor wat er buiten op de gangen
gebeurde, dan voor wat ze zelf aan het doen waren.
We vroegen hulp aan de vrouwen van de AMNLAE, de Nicaraguaanse vrouwenbewe
ging, aangezien de ruimte die zij hadden behoorlijk groot was en maar gedeeltelijk_
gebruikt werd. Ze lieten ons niet lang wachten op antwoord; het was: nee! 'De mensen
zouden ons met hen kunnen verwarren en het is niet verstandig onze reputatie in gevaar
te brengen', zeiden ze tegen ons. 'Ja, dat zou misschien wel kunnen', zeiden we.
Het leek of niemand ons wilde helpen. Na bijna een maand zoeken, gaf het
sandinistisch wijkcomité, COS, ons toestemming 's middags hun ruimte te gebruiken.
Deze ervaringen bij het zoeken naar een ruimte zette ons aan het denken over het
taalgebruik dat we gewoonlijk hanteren om verschillende soorten vrouwen van elkaar te
onderscheiden, ook binnen het project. We besloten uitdrukkingen als: 'fatsoenlijke
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vrouw·, 'vrouwen van twijfelachtig gedrag', 'vrouwen die slecht leven' ... , niet meer te
gebruiken, maar in het algemeen over vrouwen te praten en verder simpelweg hun
beroep te vermelden. Ook kwamen we tot de conclusie dat het 'prostitutieprobleem' als er al een probleem was - ook de mannen aanging omdat zij de prostitutie
bevorderen door hun seksuele losbandigheid. Zij zouden dus ook gerehabiliteerd
moeten worden. Dit zette ons aan het denken over de seksuele onderdrukking van de
vrouw.
Een van de problemen die de vrouwen het meest bezighielden, was de behandeling
die ze kregen van de politie, wanneer ze werden vastgehouden wegens 'verstoring van
de openbare orde'. We besloten de politie op te zoeken en met ze te praten over het
project. Ze waren werkelijk enthousiast over wat we vertelden en besloten zich aan te
sluiten bij het werk en serieus mee te werken. Zo werkten we samen een actieplan uit.
We begonnen ermee ze in te schakelen bij de workshops, zowel in Granada als in
Masaya. Dit werk moest er vooral toe leiden dat de agenten, in meerderheid mannen,
hun manier van denken zouden veranderen en de prostituée met meer respect zouden
bejegenen. Verder bezochten we met de politie de plekken waar de vrouwen werkten.
De agenten toonden hun positieve instelling, waardoor de prostituées minder bang
werden. Voor mij was het een bijzondere ervaring, want in welk ander land ter wereld zou
de politie naar ons hebben geluisterd en bovendien hebben meegewerkt?
Na een jaar moest het project worden stopgezet wegens gebrek aan menselijke en
financiële middelen, maar er waren wel wat dingen bereikt. Met de politie was
overeengekomen dat ze humaner zouden optreden tegenover de vrouwen, die hun
beroep uitoefenden. En bij arrestatie wegens 'verstoring van de openbare orde', zouden
ze niet meer mishandeld worden en niet meer dan één dag vast mogen zitten. Het
Ministerie van Gezondheid beloofde hen, op hun verzoek, speciale medische zorg te
geven en voorschriften te verstrekken over hygiëne, zowel de lichamelijke als die op de
werkplek. Er was dus wel vooruitgang op dat gebied. Aan het eind van het jaar verlieten
sommige vrouwen vrijwillig de prostitutie, anderen gingen ermee door. Voor ons was het
meest trieste het beëindigen van het werk, hoewel we het contact met de vrouwen niet
verloren. Trouwens op dit moment draait eenzelfde soort project in Managua en Corinto.

Onderzoek

Korte tijd na het verlaten van Granada vroeg de Stichting Nederlandse Vrijwilligers
(SNV), Dineke van den Oudenalder en mij, een studie te maken van de situatie van
vrouwen in Regio IV met als doel de mogelijkheden voor deelname aan vrouwenprojec
ten te inventariseren. We bezochten het regionale bestuur en andere organisaties om
hen hierover te peilen. Men was het eens over het belang van de studie en het voordeel
ervan voor de vrouwen, dus gingen we aan de slag. Eerst wilden we alleen de
arbeidssituatie onderzoeken. We dachten niet aan de huiselijke problematiek die, zoals
we merkten, toch in de analyse van de resultaten weerspiegeld bleek, omdat het een
onmogelijk los te zien is van het ander.

54

Het onderzoek begon bij de massale inlijving van vrouwen in de verschillende
produktieve sectoren van de regio. Wij wilden de oorzaken van dit verschijnsel en het
beleid van de verschillende organisaties ten aanzien hiervan, leren kennen. De studie
was gericht op de werkende vrouw in de nijverheid, de kleine industrie en de agrarische
sector. We bezochten 7 fabrieken (5 in Granada, 2 in Masaya), 3 grote coöperaties van
kleine industrie en enkele familiebedrijfjes (alleen in Masaya). Verder 4 dorpsgemeen
ten op het platteland en een suikerfabriek (in Rivas). We interviewden iets meer dan
200 vrouwen en enkele mannen.
Het was moeilijk, om tijdens de gesprekken met de vrouwen niet eraan te denken
dat het nog maar enkele jaren geleden was, dat Nicaragua onder zo'n corrupte en
repressieve dictatuur leefde, waarin denken alléén al een misdrijf was. Vrouwen leden in
die omstandigheden dubbel: op straat èn thuis. De man, de macho, was, en is nog
steeds, heer en meester. Toen de revolutie zegevierde en er meer mogelijkheden
kwamen voor iedereen, moesten vrouwen nog steeds veel harder werken om de macho
mannen ervan te overtuigen dat ze even geschikt waren voor welk werk dan ook bij de
opbouw van de nieuwe maatschappij.
Bij het analyseren van de resultaten van ons onderzoek, kwamen we tot de
conclusie dat de toename van vrouwenarbeid in de regio, en in het gehele land, een
gevolg was van de oorlog. De mannen vochten aan het front; hun arbeidsplaatsen
bleven onbezet en zouden pas veel later worden opgevuld door vrouwen. Dat had voor
en nadelen. Aan de ene kant zaten er nu ook vrouwen op plaatsen die traditioneel alleen
door mannen bezet werden. Maar doordat dit _niet bewust gepland was vanuit een
beleid voor ·gelijke rechten', maar uit nood geboren, had men niet gedacht aan de
problemen die het met zich mee zou brengen:
- De vrouwen waren niet voldoende geschoold. voor het werk waar ze aan begonnen;
dat moesten ze al doende leren. Hierdoor zakte de produktie, de kwaliteit was niet meer
hetzelfde en er vonden veel bedrijfsongelukken plaats.
- Voor vrouwen eindigde de werkdag niet bij thuiskomst, omdat het huishouden,
inclusief het zorgen voor de kinderen, traditioneel gezien tot haar taken behoort.
- Het gebrek aan tijd om te studeren, deel te nemen aan vakbondsactiviteiten in de
wijk, etcetera, maakte dat vrouwen apathisch leken.
- De zware belasting van werkdagen van soms wel 16 uur, maakte dat ze vaak ziek
werden.
Dit laatste probleem ergerde sommige bedrijfsdirecteuren zeer. Er waren er zelfs, op
het platteland, die beweerden dat menstruatie en zwangerschap ziekten waren.
'Daarom kunnen ze niet zo hard werken als wij', legden ze uit. Om alle problemen op te
lossen, kwamen de vrouwen zelf met alternatieven. Ze wilden geschoold worden op hun
eigen werkterrein binnen hetzelfde bedrijf, eventueel na werktijd. Ze vroegen om
crèches voor hun kinderen zodat die niet alleen thuis zouden hoeven te blijven en zodat
ze rustiger zouden kunnen werken. Ze vroegen ook vakbondsscholing om te kunnen
deelnemen aan vakbondsactiviteiten en er wat meer van te begrijpen. Zo vroegen de
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vrouwen, de een na de ander, om tegemoetkoming aan hun eisen.
Terwijl we dit onderzoek beëindigden, ging er een ander van start, met als titel: 'De
Nicaraguaanse vrouw', dat betrekking had op de problematiek van vrouwen in het
gehele land. Dit onderzoek werd later in boekvorm gepubliceerd. Dit keer namen er,
behalve de SNV-ploeg, twee Nicaraguaanse vrouwen deel aan het onderzoek, dat tot
stand kwam in samenwerking met het Instituut voor de Vrouw.
Gedurende de afgelopen twee jaar is de strijd van de vrouwen steeds vanzelfspre
kender geworden en heeft ze zich op specifieke thema's toegespitst. Op het platteland
bijvoorbeeld, worden de landarbeidsters nu, nèt als de mannen, opgeleid voor het
bedienen van nieuwe machines. Dit geldt evenzeer voor het terrein van de elektriciteit
en werktuigkunde.
Het debat over de specifieke problemen van vrouwen is ook overgenomen door de
media en het parlement. Zo werd bijvoorbeeld de wekelijkse televisie-uitzending van De
cara al pueblo een keer uitgezonden vanaf het congres over 'Vrouw en Wetgeving·,
waaraan vrouwen deelnamen uit heel Latijns Amerika en het Cara·1bisch gebied. In het
programma erkende President Ortega de bereikte vooruitgang van vrouwen in hun
specifieke strijd, die natuurlijk op geen enkele manier los is te zien van de revolutionaire
principes.
De debatten over mishandeling, de aanklachten wegens verkrachting, het hachelij
ke abortusvraagstuk, waren vooral in 1988 de belangrijkste thema's die de aandacht
van het publiek vroegen. In dat jaar werden er onafhankelijke centra in Masaya en
Managua opgericht om aandacht te geven aan vrouwen. Er werd een vrouwensecretari
aat ingericht bij de Vakbond van Hoger Personeel (CONAPRO), dat in augustus een
seminar over 'Vrouw en Wetgeving' hield. Hier presenteerde het vrouwencollectief uit
Matagalpa een voorontwerp voor een wet tegen mishandeling aan leden van het
parlement. Dit ontwerp was zelfstandig door vrouwen uitgewerkt.
De AMNLAE veranderde haar beleid en haar naam. Ze richtte vrouwenhuizen op in
het gehele land en concentreerde zich op specifieke vrouwenproblemen. Ze veranderde
van een vereniging in een beweging (MOLAE). Er wordt gebouwd in Nicaragua, er wordt
gecreëerd in Nicaragua; daarom lééft Nicaragua. Met zijn vrouwen, met zijn mannen, die
ondanks een wrede en onrechtvaardige oorlog dóórgaan met de revolutie, met bouwen
aan een nieuwe maatschappij.
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RELIGIE en REVOLUTIE
In 1986 raakte de machtsstrijd tussen kardinaal Obando y Bravo en de sandinistische
regering op een hoogtepunt. In een brief aan alle bisschoppenconferenties in de wereld
vroegen de Nicaraguaanse bisschoppen om steun. Hierin zetten ze hun grieven uiteen
tegen de regering, die naar hun mening steeds marxistischer werd. Zij klaagden over
schending van een aantal fundamentele rechten en vrijheden. De antwoorden die
binnenkwamen van vele bisschoppenconferenties, waaronder de Westduitse en de
Amerikaanse, werden door de Nicaraguaanse bisschoppen als ondersteuning ervaren.
Voor zover ik kan nagaan zijn de Nederlandse bisschoppen niet op het verzoek
ingegaan. Niet dat zij niet ongerust waren over bepaalde trends in de binnenlandse
politieke situatie van Nicaragua, maar waarschijnlijk vonden ze, gegeven de informatie
van goed ingevoerde organisaties en personen, het beeld van hun Nicaraguaanse
collega's te zwart-wit en te gepolariseerd. Ongetwijfeld is dit een van de redenen
waarom Nederland zijn ontwikkelingshulp aan Nicaragua handhaafde, terwijl de Bonds
republiek deze opschortte.
In 1984 waren tien buitenlandse priesters die in het aartsbisdom Managua werkten,
door de Nicaraguaanse regering het land uitgezet. Deze uitwijzing volgde op een
demonstratie waartoe kardinaal Obando had opgeroepen. De regering hoopte zo de
kardinaal onder druk te zetten, maar de bisschoppenconferentie zag de uitwijzing als
onderdeel van de strategie om de kerk te verzwakken en in diskrediet te brengen.
Vervolgens hief de regering de sociale ontwikkelingsorganisatie COPROSA van het
aartsbisdom op, omdat deze een trefpunt van oppositiepartijen zou zijn geworden. In
1985 werd het tijdschrift van het aartsbisdom in beslag genomen. In januari 1986
volgde de sluiting van Radio Católica. Dat was de straf voor het niet uitzenden van de
nieuwjaarsboodschap van de president, hetgeen wettelijk verplicht is. In juni 1986
mocht mgr. Bismarck Carballo, directeur van Radio Católica en woordvoerder van het
aartsbisdom, na een buitenlandse reis zijn land niet meer in. Op zijn reis had hij onder
andere een bezoek gebracht aan Miami, het steunpunt van de contras. En in juli 1986
werd bisschop Vega, de vice-president van de Nicaraguaanse bisschoppenconferentie,
het land uitgewezen. Dit volgde op een grote, door hem belegde, persconferentie voor
buitenlandse journalisten, waarin hij de goedkeuring van nieuwe financiële VS-steun
aan de contras rechtvaardigde.
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Jan ter Laak
De Nlcaraguanttn zijn een rell
gleu• volk. Chrl•tenen spelen
een belangrljlw rol In de revolu
tie. De room•·katholleke h/6rarchle In Nicaragua •taat ech
ter negatief ten opzichte van
de sandinist/se/Ie regering.
Tussen Nederlandse progres
sieve chr/stene11 en de katho
lieke basisbeweging In Nicara
gua bestaan 11e11I contacten.
De kerkelijke vredesbeweging
In Nederland vo11/t zich nauw
betrokken bij d�· mensenrech
ten en het vredesproces In Mid
den-Amerika. Jan ter Laak Is al
gemeen secretaris van Pax
Chrlstl Nederland. HIJ bezocht
Nicaragua In 15'83.

Veel wrevel had verder de gedwongen beëindiging van de wekelijkse televisieuitzen
ding van de Heilige Mis veroorzaakt. De regering rechtvaardigde deze maatregel met he
argument dat deze vieringen, waarin de kardinaal zelf voorging, voor aanvallen op d1
regering werden misbruikt. Het aanbod van de regering om de missen door verschillen
de bisschoppen te laten opdragen werd door de kerk afgewezen. Verder vormden d1
staatsbemoeienis met het leerplan voor godsdienstopleidingen en de dienstplicht voo
seminaristen heikele punten in de verhouding tussen kerk en regering.

pax christi nederland

In 1980 had het FSLN godsdienstvrijheid een onmiskenbaar recht genoemd ei
uitgesproken dat revolutionair zijn en gelovig zijn niet onverenigbaar zijn. De regerin
heeft meerdere malen verklaard geen problemen te hebben met gelovigen, maar we
met sommige leiders van de katholieke kerk die een politiek standpunt tegen d,
revolutie hebben ingenomen. Zo is een open conflict tussen kerk en regering ontstaar
De regering verwijt kerkleiders hun politieke optreden te verstoppen achter religieuz
motieven. Daarnaast heeft de regering meerdere malen verklaard geen onderdanige e
sandinistische kerk te willen hebben, maar een die zich aan de veranderinger
bewerkstelligd door een gelovig volk, weet aan te passen. Hierin weet de regering zie
gesteund door vele katholieken die aan de omverwerping van het Somoza-regim
hebben meegewerkt. Sommigen van hen, onder wie priesters, hebben zelfs veran
woordelijke posities in de regering en daaraan gelieerde organisaties ingenomen.
Deze katholieken voelen zich door de bevrijdingstheologie geïnspireerd en zijn zeE
actief in organisaties die samen de 'kerk van de armen' worden genoemd. Ee
belangrijk onderdeel daarvan vormen de 'basisgemeenschappen' waarvan er vele i
Nicaragua te vinden zijn. Een ander aspect van de 'kerk van de armen' vormen d
theologische instellingen. Een voorbeeld daarvan is het Centro Antonio Valdivieso, wa;
christenen die de gewapende revolutie hebben gesteund pastoraal begeleid worden e
in dialoog worden gebracht met hen die deze verbinding van geloof en revoluti
afwijzen.
Deze ontwikkelingen hebben de eenheid van de kerk verbroken. De bisschoppen e
met name de kardinaal veroordelen deze 'kerk van de armen'. Zij zien het als het mee:
gevaarlijke wapen van de sandinisten in hun strijd tegen de kerk. Volgens de bisschoI
pen gaat het bij deze volkskerk om een minderheid, die niet geloofwaardig geacht won
door de bevolking en geleid wordt door buitenlanders.
In 1985 werden drie priesters die deel uitmaakten van de regering geschorst. E
wereldwijd bekend is de foto waarop paus Johannes Paulus Il zijn vinger tegen Ernes1
Cardenal opheft. De volkskerk houdt vol met de bisschoppen in dialoog te zijn. Duideli
is dat lang niet alle bisschoppen zo afwijzend zijn ten aanzien van de 'kerk van c
armen' als kardinaal Obando y Bravo.
Het grote meningsverschil tussen de sandinisten en de bisschoppen was dat c
laatsten een dialoog tussen alle Nicaraguanen (in de VS, in de rijen van de contras
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waar dan ook ter wereld) tot stand wilden brengen, terwijl de regering alleen de contras
in het gesprek wilde betrekken als deze de gewapende strijd beëindigden. Verder
keurden de bisschoppen weliswaar in het algemeen inmenging van buitenlandse
mogendheden af, maar ze waren tegelijkertijd niet bereid de militaire steun van de VS
aan de contras te veroordelen.
De situatie polariseerde zo sterk dat buitenstaanders er bijna niet aan konden
ontkomen in het conflict voor een van beide partijen te kiezen. Een doorbraak ontstond
onder invloed van de nieuwe pauselijke nuntius in Nicaragua. Blijkbaar was het Vaticaan
tot de slotsom gekomen dat de sandinistische regering geen voorbijgaand verschijnsel
was en dat dialoog in plaats van oppositie een meer verstandige houding was. De
nuntius belichaamde deze veranderde opstelling. Op 27 februari 1986 ontmoetten
president Ortega en kardinaal Obando elkaar weer voor het eerst sinds twee jaar. Zij
besloten om een gezamenlijke commissie in te stellen die maandelijks in aanwezigheid
van de nuntius bijeen zou komen. Dat laatste gebeurde, maar concrete resultaten
leverden de ontmoetingen niet op. Waar de kerk eerst concrete geschilpunten wilde
oplossen, was de regering op een globaal akkoord uit. In mei 1987 schortte de kerk de
contacten op, maar in augustus van datzelfde jaar volgde een nieuwe reeks ontmoetin
gen waar beide partijen de r�sultaten van het Esquipulas-akkoord bespraken. De
regering nam daarop een belangrijke beslissing door kardinaal Obando te benoemen tot
voorzitter van de Nationale Verzoeningscommissie. Tot de instelling van een dergelijke
commissie had de regering zich in het akkoord verplicht. In deze commissie bleef de
kardinaal aandringen op algemene amnestie, de opheffing van de noodtoestand, een
volledige vrijheid van meningsuiting, de afschaffing van de dienstplicht en de teruggave
van privé-ondernemingen. De regering op haar beurt trok verschillende beperkende
maatregelen tegen de kerk in: mgr. Carballo en mgr. Vega mochten naar hun land
terugkeren en in de media werd aanmerkelijk milder over kerkelijke activiteiten geschre
ven. Dit alles leidde tot een verbetering in de betrekkingen tussen staat en kerk. Een
teken daarvan vormde het bezoek van president Ortega aan de Paus. Deze klimaatsver
betering betekent echter nog niet dat alle geschilpunten zijn opgelost.
Binnen Nicaragua bestaan er naast de katholieke geloofsgemeenschap ook protestant
se kerken. Vijftien procent van de bevolking rekent zich daartoe. De dialoog tussen deze
kerken en de regering is nooit afgebroken. Problemen ontstonden toen enkele kerken,
waaronder de Moravische broedergemeente, opkwamen voor de rechten van de
Miskito-indianen en Jehova's Getuigen en toen enkele sektes de militaire dienst
afwezen. Een belangrijke rol speelt het protestantse ontwikkelingsbureau CEPAD, dat
veel noodhulp verschaft en in feite als een soort protestantse Raad van Kerken
functioneert.
Voor katholieken buiten Nicaragua was het de afgelopen jaren niet zo eenvoudig positie
te kiezen in het machtsconflict in Nicaragua. Binnen Pax Christi bestond veel sympathie
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voor de 'kerk van de armen·. Met bijna alle stromingen ervan werden contacten
onderhouden. De onverzoenlijke houding van met name kardinaal Obando is door ons soms tot woede van het Vaticaan - openlijk bekritiseerd. Tegelijkertijd hebben we
echter gezegd dat weliswaar de kritiek van de kerk op de binnenlandse situatie niet
helemaal ten onrechte was. maar dat ons inziens de bisschoppen niet geloofwaardig
waren in hun protest, omdat ze nooit de Amerikaanse agressie openlijk afkeurden.
Uiteindelijk hebben gematigde krachten aan beide zijden - naast de reeds genoem
de nuntius moeten hier ook de namen van president Ortega en minister van Buitenland
se Zaken D'Escoto genoemd worden - aan invloed gewonnen.

pax christi nederland

In 1985 heb ik Nicaragua bezocht. Doel van de reis was om namens een aantal Pax
Christi-afdelingen uit West-Europa solidariteit te betuigen aan Miguel d'Escoto, priester
en minister van Buitenlandse Zaken die in een kerk in Managua veertig dagen vastte als
protest tegen de Amerikaanse agressie. In tien dagen tijd heb ik de belangrijkste
stromingen en personen binnen de 'kerk van de armen' ontmoet. Het was de tijd dat er
maandelijks honderden doden vielen door het optreden van de contras. Het meest
verbijsterend vond ik toen dat sommige priesters aan gesneuvelde soldaten een
kerkelijke begrafenis weigerden. Ook was ik verbaasd hoe sommige christenen die
gekozen hadden voor de revolutie geen woord van kritiek op de sandinistische regering
over hun lippen konden krijgen.
Ik verwonderde me erover hoe sommige sandinistische politici bij het tot stand
komen van de grondwet krampachtige constructies bedachten om er maar zeker van te
zijn dat de macht in handen van de sandinisten bleef. Omdat de kerkelijke hiërarchie
zich in haar kritiek op de regering zo nadrukkelijk identificeerde met de VS-politiek en
zichzelf 'een kerk onder marxistische vervolging· noemde, kreeg ik gaandeweg meer
sympathie voor de 'kerk van de armen'. Al zag ik ook dat in die kringen geloof en politiek
soms al te gemakkelijk vermengd werden. Juist doordat de kerkelijke hiërarchie haar
beeld van Nicaragua naar buiten bracht, verzwakte in West-Europa de sympathie voor
dit Middenamerikaanse land, en daarmee ook de bereidheid hulp te verlenen. Zelfs
toen Nicaragua door een zware orkaan getroffen werd, was dat te merken.
In Nederland is het niet zo eenvoudig in linkse kring mensen te winnen voor een
genuanceerde kijk op de positie van de Nicaraguaanse katholieke kerk. Groeperingen
die het sandinistische experiment ondersteunen bestaan vaak uit mensen voor wie kerk
en godsdienst in hun leven nauwelijks een rol spelen.
Bij hen ontstaat snel een beeld van kerkelijke leiders die aan de leiband van het
Amerikaanse kapitalisme lopen, terwijl ze de revolutionaire christenen als helden zien.
Soms wordt hier aan de 'kerk van de armen· een veel grotere invloed toegedacht dan
feitelijk het geval is. Ook valt het voor velen moeilijk te begrijpen dat het voor de meeste
Nicaraguanen onmogelijk was om met de bisschoppen met wie ze het oneens waren, te
breken.
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Voor mij zijn die Nicaraguanen die in deze gecompliceerde en gepolariseerde situatie
hun blik naar beide kanten bleven houden, van grote waarde geweest. Ik noem met ere
de jezuïet Xavier Garostiaga van het instituut CRIES. Kritisch loyaal aan regering èn
kerk. Misschien krijgt dankzij hen het woord jezuïtisch nog eens een goede klank.

pax christi llederland
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MANAGUA, 1 JANUARI 1988
fotograaf

La Plaza de Revolución. Het past in het rijtje van Place de la Bastille, Avenida Bolfvar, en
de President Allendelaan. Aan één kant begrensd door de katedraal die twee keer door
een aardbeving werd vernield en op een hoek het palacio nacional. Aan de andere kant
van het plein brandt de eeuwige vlam bij het gedenkteken van Carlos Fonseca, waar de
officiële bezoeken beginnen met een kranslegging. Een boek vol namen en handteke
ningen: Fidel Castro, Alan Garcfa, Jerry Rawlings, Desi Bouterse, Edward Koch, Ed van
Thijn.
Wie herinnert zich niet de foto's van de triomferende helden, de comandantes van
het FSLN, op 19 juli 1979 door tienduizenden op dit plein toegejuicht. Het plein blijft zijn
diensten aanbieden voor toespraken en demonstraties, muziekfestivals en religieuze
bijeenkomsten.
Op nieuwjaarsdag staan duizenden de mis bij te wonen die opgedragen wordt door
kardinaal Obando y Bravo. Hier in het gedrang werd mijn flitsapparaat uit mijn fototas
gestolen.
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9 GEZONDHEIDSZORG in NICARAGUA
Bevolkingsparticipatie
als essentieel element
arts

Françoiso Barten
Vooral In dt• beginjaren werden
er enorme �orderlnten ge
maakt In dl!· gezondhelduorg.
De actieve participatie van de
bevolking wa• van groot be
lang voor da res11/taten. Fran
çolH Barten werkt sinds 1980
als art• In Nicaragua, eer•t op
het el/and Ornetepe, daarna In
het zlekenhul• voor traumato
logie In Est,sff en vervolgen• In
de wijk SI/vla Ferruflno In Ma
nagua. Tuuen 1985 en 1988
leidde zij een onderzoek naar
loodvergln,glng bij kinderen.

De dag dat ik in 1980 in Nicaragua aankwam was toevallig de dag waarop de
alfabetiseringscampagne met een grootse manifestatie werd besloten. De tienduizen
den deelnemers, die verspreid tot in de verste uithoeken van het land maandenlang hun
landgenoten hadden leren lezen en schrijven, keerden terug en werden feestelijk
ingehaald in Managua. Het was mijn eerste kennismaking met massale bevolkingsparti
cipatie in Nicaragua. De daarop volgende jaren zouden me duidelijk maken dat ook in de
gezondheidszorg de participatie van de volksorganisaties essentieel was en van grote
invloed op de resultaten die werden behaald.
Internationaal kregen vooral de massale vaccinatiecampagne, de zogenaamde
Jornadas Populares de Sa/ud, veel aandacht. Deze campagnes waren de belangrijkste
factor in de snelle wijziging van het ziekte- en gezondheidspatroon van de Nicaraguaan
se bevolking. Immers, sinds 1982 komt kinderverlamming in Nicaragua niet meer voor
en behoren eenvoudig te voorkomen ziekten als mazelen, difterie en kinkhoest niet
langer tot de tien belangrijkste oorzaken van kindersterfte. En terwijl tien jaar geleden
een op elke vijf zuigelingen tijdens het eerste levensjaar stierf, was de zuigelingensterf
te in 1988 al gedaald tot 60 per 1000 levendgeborenen.
Participatie van de bevolking In de gezondheidszorg betekent echter meer dan de
jaarlijks terugkerende Jornadas Popu/ares de Sa/ud...
Sllvla Ferruflno

Langs de Carretera Norte, de drukke uitvalsweg naar het noorden van het land en aan
de oevers van het Meer van Managua, strekt zich het industriegebied van de hoofdstad
uit. Hier bevindt zich naar schatting 60 procent van de industrie van het land - zo'n 160
fabrieken en grote werkplaatsen - en woont een groot deel van de bevolking van
Managua. De nabijheid van het vervuilde meer, de concentratie van fabrieken, de open
riolen die het gebied doorkruisen en uitmonden in het meer, de gebrekkige sanitaire
voorzieningen, de armoede van de bewoners, dragen bij aan de ongezonde levensom
standigheden in deze dichtbevolkte arbeiderswijken.
De stroom vluchtelingen vanwege de oorlog deed het inwonerstal van de hoofdstad
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binnen zes jaar verdubbelen. Dit leidde ook in deze wijken tot allerlei 'spontane
nederzettingen·, die door gebrek aan drinkwater en hygiënische sanitaire voorzieningen
een groot gevaar vormen voor de volksgezondheid.
Onopvallend, aan een van de talloze stoffige zandwegen die naar het meer leiden,
staat het gezondheidscentrum Silvia Ferrufino, dat basisgezondheidszorg verstrekt aan
de ongeveer 135.000 inwoners van dit gebied.
Toen ik het voor het eerst zag, leek het me in niets te verschillen van drukbezochte
poliklinieken in andere ontwikkelingslanden. Hoewel he_t. erg vroeg was, stonden ook
hier al lange rijen wachtenden voor de verschillende kliniekjes waar artsen en verpleeg
sters spreekuur hielden.
De geschiedenis van dit gezondheidscentrum waar ik de komende jaren zou werken,
is recent en nauw verweven met de Nicaraguaanse revolutie. Het draagt de naam van
een verpleegster die in 1978 tijdens een hongerstaking voor de bevrijding van politieke
gevangenen om het leven kwam. Het is ondergebracht in een gebouw dat voor de
overwinning eigendom was van een somozistische kolonel en dienst deed als motel en
bordeel.
Vóór 1979 bestonden er voor de bewoners van dit gebied geen voorzieningen op het
gebied van de gezondheidszorg. In sommige fabrieken kwam weliswaar enige dagen per
week een arts voor de arbeiders van dat bedrijf, maar gezondheidszorg voor hun
gezinnen werd niet geboden. Tijdens de bevrijdingsstrijd was er zwaar gevochten in het
industriegebied en ontstond er een netwerk van ondergrondse klinieken waar door
talloze vrijwilligers eerste hulp geboden werd. Vanuit deze traditie begonnen in novem
ber 1979 leden van de wijkcomités en de vrouwenorganisatie het motel om te bouwen
tot gezondheidscentrum. Muren van nauwe slaapkamertjes werden afgebroken en in
maart 1980 werkten er al twaalf artsen en verpleegsters.
Na twee jaar op het platteland gewerkt te hebben, werd ik in 1983 aan dit centrum
toegevoegd om mee te werken aan de uitvoering van een nieuw plan voor de
basisgezondheidszorg, het zogenaamde Plan /ntegral de Actividades en Areas de Sa/ud
(PIAAS). In de regio Estelf waar ik toen vandaan kwam, was op het platteland al ervaring
opgedaan met deze werkwijze en was men erg enthousiast geraakt over de geboekte
resultaten. Het nieuwe plan was gericht op een meer continue vorm van bevolkingspar
ticipatie dan in de periodiek terugkerende Jornadas Populares de Sa/ud (JPS) en op een
actief beleid om ziekte op het niveau van de gemeenschap - en dus niet alleen op het
niveau van de individuele patiënt - te voorkomen en te controleren.
Op weg naar Si/via Ferrufino vertelde de voormalige directeur, die net benoemd was
tot regionaal verantwoordelijke, me in zijn auto wat over het gezondheidscentrum. En
ook dat het in Managua uitgekozen was voor experimentele invoering van het nieuwe
plan voor de basisgezondheidszorg, omdat het industriegebied aan de ene kant
economisch belangrijk was en de bevolking goed georganiseerd, maar aan de andere
kant de gezondheidszorg er kwalitatief juist bijzonder slecht was. Kortweg kwam het
nieuwe plan erop neer dar men niet langer passief in het centrum moest afwachten
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totdat de zieke zou komen, maar ernaar op zoek moest gaan in de wijken.
In het centrum werkten inmiddels zo'n 150 gezondheidswerkers en voor de uitvoe
ring van het PIAAS konden we enkele dagen per week beschikken over 17 hulpverpleeg
sters, sanitaire inspecteurs, de educadora popular, de maatschappelijk werkster en het
team van de malariabestrijdingsdienst.
De eerste stap was het in kaart brengen van de bevolking en het maken van een
wijkdiagnose. Het gebied werd verdeeld in sectoren van 3.000 tot 5.000 inwoners en
aan elke sector werd een hulpverpleegster toegewezen die de schakel naar de
volksorganisaties zou vormen. Deze eerste stap was tegelijk het eerste obstakel: er
waren 26 sectoren en slechts 1 7 hulpverpleegsters. Daarbij kwam nog dat de oude
hoofdverpleegster van het centrum, seflorita Perez, helemaal niet zo enthousiast was
over het idee dat 'haar' verpleegsters enkele dagen per week de wijk in zouden trekken
en in haar ogen het centrum onbezet achter zouden laten. Dat was ook wel te begrijpen,
als je iedere dag die lange rijen zieke mensen zag. De gezondheidszorg die sinds 1979
gratis verstrekt werd, leidde vooral de eerste jaren tot een gigantische vraag en
overconsumptie van de bevolking.
Mij bekroop vaak het gevoel dat we 'achter de kar aanliepen' en de feitelijke
oorzaken van ziekte in de gemeenschap niet of onvoldoende aanpakten. Het dilemma
tussen het verstrekken van zorg in het centrum en het veldwerk in de wijk zou nog lang
blijven bestaan. Trouwens, ook voor de hulpverpleegsters waren er vaak redenen te
over om liever in het centrum te blijven. Immers over vervoer beschikten we niet en het
eiste grote inzet om steeds weer te voet en in de hitte de vaak stoffige wijken in te
trekken op zoek naar kinderen met ondervoeding of diarree, patiënten met tuberculose,
malaria etc. Met vallen en opstaan redden we het toch. Zelfs seflorita Perez werd
uiteindelijk enthousiast.

Bevolklngsparticlpatie
Het bleek dat die verpleegsters, die als verantwoordelijk voor hun eigen woonwijk
aangewezen werden en de problemen van de gemeenschap uit ervaring kenden, vaak
het meest gemotiveerd waren. Bijvoorbeeld Hermelinda Castillo. Zij was als hulpver
pleegster verantwoordelijk voor de wijk Santa Rosa en tevens onze vertegenwoordigster
in de vakbond van gezondheidswerkers 'Fettsalud. Tijdens de bevrijdingsstrijd had zij in
haar wijk een actieve rol gespeeld in een ondergronds veldhospitaal. Die achtergrond
maakte dat zij het vertrouwen van haar medebewoners genoot.
In de sectoren werkten we samen met vrijwilligers, vaak huisvrouwen en studenten,
die in korte cursussen opgeleid werden tot (permanente) gezondheidswerkers, de
brigadistas de sa/ud. Daarnaast werkten we ook samen met de in de wijk aanwezige
vroedvrouwen, die na het volgen van een korte cursus een diploma haalden en zich
volksvroedvrouw, partera popu/ar, mochten noemen. In 1985 beschikten we in het
industriegebied over 1280 permanente brigadisten, bijna een procent van het totale
inwonersaantal. Vaak belegden we 's avonds vergaderingen met de verschillende
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wijkcomités en bespraken gemeenschappelijke gezondheidsproblemen en de mogelij
ke oplossingen daarvoor. Dat verliep niet altijd even soepel en soms kwam de
'discussie' met de wijkbewoners slechts neer op een monoloog van Sandra. Zij was van
1983 tot 1985 als verpleegster verantwoordelijk voor het PIAAS in Zone IX, zoals het
industriegebied bekend stond.
In de wijk Waspan bleek dat er in de laatste maanden van het droge seizoen al
verschillende kinderen gestorven waren aan diarree. En dat terwijl er dan altijd weinig
vliegen zijn en diarree dus veel minder voorkomt dan in de regentijd. Omdat te
verwachten viel dat in de regentijd het aantal sterfgevallen door diarree groter zou
worden, besloten we gezamenlijk tot een aantal preventieve maatregelen. In het
weekend mobiliseerden de brigadisten de bewoners van Waspan voor een schoon
maakcampagne om de illegale vuilstortplaatsen op te ruimen. Ook vormden ze een
commissie van buurtbewoners die met INAA, het gemeentelijk waterleidingbedrijf, de
mogelijkheid van een collectieve waterleiding zou onderzoeken en daarvoor geld zou
inzamelen. En met behulp van de brigadisten werden op een zaterdag in een zogenaam
de mini-jornada alle kinderen gevaccineerd. Bovendien zagen zij erop toe dat kinderen
met diarree op tijd naar de rehydratie-eenheid in het gezondheidscentrum werden
verwezen. De gegeven gezondheidsvoorlichting heeft, samen met alle andere maatre
gelen, er zeker toe bijgedragen dat er dat jaar in de regentijd in Waspan minder kinderen
stierven aan diarree.
Uiteraard was niet in alle wijken de deelname van de bevolking zo groot, maar vanuit
de wijken José Dolores Estrada en Primavera meld.den de brigadisten zich vrijwillig voor
vaccinatiecampagnes in andere wijken die over te weinig of geen brigadisten beschik
ten.
Toen in 1984 de opslagplaats van insekticiden van MIDINRA in de wijk Laureano
Mairena door sabotage afbrandde en de huizen in de wijk bedekt werden met het fijne
groene stof van het landbouwgif, slaagden we er dankzij deze mobiele teams van
brigadisten in om in korte tijd van huis tot huis te gaan en de mensen te overtuigen van
de noodzaak om hun huizen tijdelijk te verlaten.

1

Behalve de periodieke bijeenkomsten met de wijkcomités van de verschillende secto
ren, was er wekelijks overleg met afgevaardigden van de verschillende volksorganisa
ties in de Consejo Popular de Sa/ud, de gezondheidsraad. De meest uiteenlopende
zaken kwamen er aan de orde: de planning en evaluatie van de vaccinatiecampagnes,
de verontreiniging van het milieu door bepaalde fabrieken, nieuwe banken voor het
gezondheidscentrum, de hygiënisch-sanitaire toestand in de wijken, het functioneren
van bepaalde artsen en verpleegsters, etc.
Het meeste contact had ik met Miguel, lasser en tevens afgevaardigde voor
gezondheidszorg van de vakbond van industrie-arbeiders. Samen met hem en een
bedrijfsgeneeskundige brachten we in de grootste fabrieken zoal.s Fanatex, Enaves,
lmep, Cerisa, Tona, Tanic, Willard de arbeidsvoorzieningen in kaart. Ook maakten we
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een start met de opleiding van brigadisten onder de arbeiders. Dankzij Miguel konden
we bij de Jomadas Populares de Sa/ud ook altijd rekenen op enkele jeeps voor het
vervoer van de vaccins naar de verschillende vaccinatieposten in de wijk, op textiel voor
spandoeken, papier voor muurkranten en affiches en soms zelfs frisdrank voor de
brigadisten. Het was ongetwijfeld een van de voordelen verbonden aan het werk in het
industriegebied...
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Gevolgen van de oorlog
Ook op de gezondheidszorg in het industriegebied liet de oorlog de laatste jaren haar
sporen na. Zo werden in 1985 van de ene dag op de andere praktisch alle sanitaire
inspecteurs en medewerkers van de malariabestrijdingsdienst gemobiliseerd. Hetzelfde
vond plaats in de wijken en fabrieken en het verloop onder de brigadisten was groot.
Tegelijkertijd nam de vraag naar zorg toe door de niet aflatende stroom vluchtelingen en
verslechterden de hygiënisch-sanitaire omstandigheden. Insekticiden voor de bestrij
ding van ziekten als malaria en dengue werden onbetaalbaar en het medicijnenaanbod
verminderde sterk. Zelf raakte ik nauw betrokken bij een afgeleid effect van de oorlog,
wat een epidemologisch probleem gaf, te weten de loodverontreiniging door een
netwerk van naar schatting 150 clandestiene loodsmelterijen verspreid over heel
Managua, van waaruit voorzien werd in de behoefte aan keukengerei.
Toen in 1985 en in 1986 kindersterfte door loodvergiftiging werd vastgesteld, ging
in de wijken rond de accufabriek Willard, waar ook verschillende illegale loodsmelterijen
waren, een grootscheeps bevolkingsonderzoek van start. Alweer dankzij de deelname
van de volksorganisaties en het mobiele team brigadisten uit La Primavera slaagden we
er in om in minder dan een week meer dan 1000 kinderen te onderzoeken op
loodvergiftiging.
De oorlog dwong ons ook te zoeken naar nieuwe werkwijzen, waarbij we creatief
wijze gebruik moesten maken van de mogelijkheden die voorhanden waren. Zo werd in
sommige wijken een project van volkstuintjes gestart om te voorzien in de toegenomen
behoefte aan geneeskrachtige kruiden.
Om te voldoen aan de toegenomen vraag naar zorg werden verschillende satelliet
posten van het gezondheidscentrum ingericht in lokalen die door de bevolking van de
wijken Domitila Lugo, Santa Rosa, Lauriano Mairena, Camilo Chamorro, Villa Progreso
en Jorge Cassaly beschikbaar gesteld werden.
De snelle groei die de gezondheidszorg sinds 1980 doormaakte is ongetwijfeld voor
een belangrijk deel te danken aan de grote participatie van de Nicaraguaanse bevol
king. De behaalde resultaten zijn echter ook een overtuigend bewijs van de politieke wil
van de sandinistische regering om te streven naar verbeteringen van de gezondheid en
het welzijn van de Nicaraguanen.
Het blijft echter wrang vast te moeten stellen dat kinderen in Nicaragua nu weliswaar
niet meer door kinderverlamming invalide kunnen geraken, maar als gevolg van de
oorlog blijvend letsel oplopen of sterven.
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Dit jaar werd de regering door de voortschrijdende inflatie en de hoge defensie
uitgaven voor het eerst in tien jaar revolutie gedwongen te korten op de begroting voor
de gezondheidszorg.
Duurzame effecten blijven vooralsnog afhankelijk van het beëindigen van de oorlog
die op meerdere terreinen gevoerd wordt door de regering van de Verenigde Staten.
Meer dan ooit heeft Nicaragua daarbij recht op internationale steun ...
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kinderboekenschrijfster

KINDEREN van NICARAGUA
Kinderen zie je overal: bij de stoplichten van Managua verkopen ze kranten of wc-papier,
watermeloen en kauwgum aan onverschillige automobilisten. Voor honderd córdoba's
passen ze op auto's, ze poetsen schoenen, venten met plastic zakjes met water of
papayasap, of sjouwen met een grote bos brandhout langs de wegen buiten de stad. Ze
zijn razendsnel, gewiekst en vrolijk, duwen elkaar weg als er geconcurreerd moet
worden, zetten het pak kranten even van hun hoofd wanneer de stand van de
baseballwedstrijd besproken moet worden; ze maken ruzie en spelen met een vlieger
van krantepapier. Je ziet erg veel kinderen, begrijpelijk, wanneer je weet dat de helft van
de bevolking van Nicaragua onder de vijftien is.
Centrum voor straatkinderen

Gertle Evenhuls
Gertle Eve11huls schrijft kinder
boeken. In het kader van een
schrijfopdracht van het Lande
lijk Beraad Stedenbanden be
zocht zij Nicaragua In septem
ber 1988. Haar observatlH en
ervaringen verwerkt zij nu In
een Jeugdroman: 'Antonlo en
zijn kalkoen'.

'Hoe leven kinderen hier?' vraag ik op het centrum voor straatkinderen Centro Comunal
Arie/ Darcé aan speltherapeute Marie Luise (Mouis) Blans, die hier sinds twee jaar werkt
in dienst van de Stichting Nederlandse Vrijwilligers. 'Het hangt er van af in wat voor
omstandigheden ze verkeren. Schoolkinderen gaan één dagdeel naar school, van zeven
tot twaalf, of van een tot zes. Voor wie dan niet kan is er ook nog avondonderwijs, voor
kinderen en volwassenen. De kinderen hier op het centrum zouden anders na hun
schooluren gewoon thuis zijn. Maar de meeste ouders werken en als er geen vader is er zijn veel eenoudergezinnen - dan is er geen opvang voor de kinderen. Vaak trekken
de grootouders of andere familieleden met hen op, maar die wonen niet altijd in de
buurt.
En wat ze doen? Hetzelfde als kinderen overal, denk ik. Spelen, als ze kunnen. Maar
van jongs af aan helpen ze in het huishouden. Jongens èn meisjes staan vroeg op en
malen maïsmeel voor de tortillas. Vaak bakken ze die ook zelf, om ze daarna te
verkopen. Ze halen water, meestal bij de tappunten in de stad als er thuis geen kraan is,
en op het land bij de bronnen. Het gemiddelde gezin heeft vijf à zes kinderen, vaak
meer. Ze trouwen jong en krijgen op hun vijftiende al hun eerste kind. Veel kinderen
hebben is hier als vanouds een verzekering voor de oude dag. Maar het is ook een
statussymbool: hoe meer kinderen je hebt, des te meer vrouw je bent.
Het is wel zo dat de mensen gaandeweg zelf merken dat het zeer moeilijk is zo'n
groot gezin te onderhouden en op scholen en gezondheidscentra wordt geleerd hoe je
aan gezinsplanning kunt doen. Vooral na de revolutie van 1979, maar men was er ook
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daarvóór al mee bezig. Wat ook meespeelt is de vraag of je meisjes of jongens krijgt.'
Mouis vertelt, terwijl ze me het grote houten gebouw rondleidt, waarbij tientallen
uitgelaten kinderen ons vergezellen, over het centrum, dat er in 1983 is gekomen op
verzoek van de buurtbewoners zelf, zodat de kinderen van zeven tot vijftien jaar wat
begeleiding zouden hebben na hun schooluren. Het is een preventief centrum, geen
plaats om kinderen te ·stallen' Met zijn capaciteit van 450 kinderen is het het grootste
in Nicaragua.
Elke dag krijgt ieder hier een goed uitgebalanceerde maaltijd. Verder is begeleiding
bij het huiswerk het eerste doel en wordt er les gegeven in naaien. Jongens en meisjes
zitten achter de naaimachines, een moederlijke vrouw, bevoegd kleermaakster, geeft
les. Ook muziek en dans, handenarbeid, tekenen en theater worden onderwezen. In het
lokaal met de poppenkast zie ik kinderen, pas ontluisd, want dat hoort er ook bij, met
nog glimmende bolletjes, maar stralende ogen, bezig een zelfbedacht stuk op te
voeren. Aan de wand van het tekenlokaal hangen prachtige collages, wandkleden en
tekeningen. De kinderen werken ook graag met klei, dat is goedkoop omdat Mouis het
zelf haalt. In het naailokaal worden me de eindprodukten van de lessen getoond:
perfect gemaakte shirts, plooirokken, bloesjes, jurken, gemaakt van wit papier, met de
omslagen in afstekend krantenpapier. Er is geen stof, tenzij er eens een zending uit het
buitenland komt. En dat terwijl de kinderen het vak exact volgens de regels leren, maat
nemen en al.
Op het centrum werken drie mensen in de bibliotheek, drie in de keuken; er zijn
schoonmaaksters en mensen van de technische dienst; maatschappelijk werksters,
een psycholoog en een pedagoog. Mouis is een van de twee buitenlandse teamleden.
Ze laat me de groentebijkeuken zien, er liggen yuccawortels, uien, bonen en bakba
naantjes, ananassen, mango's en tomaten. Er is ook een grote ruimte voor feesten en
allerlei vormen van expressie; Nicaraguanen zijn bijna allemaal verbaal begaafd;
dichters, met liefde voor muziek en woord. Gelegenheid te over ook om feest te vieren,
met allerheiligen in dit zeer rooms-katholieke land. Een groot feest is Purissima, het
feest van Maria, tevens beschermheilige van Managua. Dan versieren de kinderen het
altaar, thuis en op school, ze krijgen of maken vlaggen van papier, een feestmuts en
een toeter, een haarband; ze krijgen een stuk suikerriet en ander lekkers, en aan
optocht of processie doet groot en klein mee. Het feest duurt dagen, eind november.
Geen verjaardagsfeest zonder de piflata, een papieren pop, opgehangen aan de
balken, waar omheen wordt gedanst, terwijl een geblinddoekt kind met een stok de pop
moet zien te raken. Extase alom als dit iemand lukt: de in de pop verborgen snoepjes
ratelen naar beneden en het is grabbelen geblazen. De kinderen zijn gek op volksmu
ziek, maar gekker nog op pop, ze zijn idolaat van Madonna, Michael Jackson of Prince.
Maar heel belangrijk blijft toch de hulp bij het huiswerk, omdat er, ondanks het enorme
succes van de alfabetiseringscampagne van 1981, toch nog achterstanden zijn, en
thuis meestal geen ruimte en geen rust is om huiswerk te maken. Daarbij wassen de
kinderen vaak ook nog hun eigen kleren en houden ze het huis schoon. Geen huisje of
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de waslijn hangt vol wapperende kleren, vaak aan het prikkeldraad; beter een gaatje
dan een vlek, en geen mens gaat in ongestreken kleren de straat op. 'Slaan ze hun
kindertijd niet over, eigenlijk?' 'Ja, dat kun je ook weer niet veralgemeniseren. Wij
hebben hier nogal wat kindeten die al "vroeg oud" zijn en zorgen hebben te dragen. Op
hun zevende of achtste zijn ze zelf al ··vader'' of ''moeder:· van een stel kleine zusjes en
broertjes die aangekleed, gewassen, gevoed, verschoond moeten worden en waarop
opgepast moet worden.·
Speelgoed is er nauwelijks, ik zie kinderen met stokjes spelen, met eigengemaakte
auto's. Kinderen zijn vindingrijk als overal, en fantasie hebben ze ook. De kleine Julio
kwam op de grote overdekte markt, waar alles te koop is en waar iedereen komt, in
contact met een jongen die een fiets bezat en daar geducht mee showde. Hij stond het
een poosje aan te zien en zei toen: 'Wat nou fiets. Ik heb een auto, mèt airco.' 'Wáár?'
wilde de fietsbezitter ogenblikkelijk weten. Een uur later trof Mouis de twee verrukt aan
in het autowrak dat van Julie was, mèt airconditioning, want wind en regen hadden vrij
toegang.
Een ontroerend voorbeeld van fantasie vond ik de denkbeeldige hond, die een
jongen had, en die zo'n krachtig leven ging leiden dat hij zelfs werd uitgeleend aan
vriendjes die hem zo graag een paar dagen wilden. Salman Rushdie vertelt erover in 'A
jaguar smile'. Het was Omar Cabezas, auteur van 'De lange mars door de bergen', die
tot zijn achttiende deze volslagen denkbeeldige hond had gehad. Ik citeer: 'Het was een
groepswaanzin', zei hij, 'die ik had verzonnen.' Leonel Rugama, de dichter, was een van
de hondleners. Een keer leende Cabezas Rugama een boek en kreeg het nooit terug. Op
de vraag waar het was antwoordde Rugama: 'Die rothond heeft het kapot gemaakt!'
Een andere hondlener was een jonge revolutionair die Roberto Huembes heette.
Huembes kwam net als Rugama om tijdens de jaren van de opstand en nu was zijn
onderdak een overdekte markt. Zelfs de hond was dood. 'Op een dag', legde Cabezas
uit, 'is hij overreden door een auto.'
De kinderen van Nicaragua zijn en blijven beïnvloed door de oorlog. Ze kijken ook
veel geweldfilms op de televisie, maar anderzijds zit jong en oud om 7 uur rond de buis
om de nove/as te zien. Vergeleken daarbij zijn Da/las en Dynasty intellectuelenfilms;
vaak zag ik grote kerels met open mond kijken en vrouwen voorspellingen doen in de
trant van: 'Nou slaat ie d'r in mekaar', wanneer er weer iemand in de verkeerde
slaapkamer werd aangetroffen, want veel verder heb ik de problematiek nooit zien gaan.
'Zijn de kinderen erg met de oorlog bezig?' 'Niet zo bewust,' denkt Mouis, 'maar als
hun broer of vader opgeroepen wordt, dan komt er vaak van alles los.' Ze kennen
nauwelijks een puberteit: op die leeftijd zijn ze zelf ouders. En het soort aandacht dat
kinderen krijgen die dat alles niet kunnen verwerken; die op straat slapen, of bij de
politie terecht komen, omdat ze te vroeg "groot" moesten zijn in het centrum krijgen, is
vrij uniek in het Latijnsamerikaanse gebied.'
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Manueloschool

Op de de Manueloschool, in het derde district in Managua, word ik formeel begroet door
de oudste leerling die de naam van de school uitlegt: 'Manuelo was een verzetsheld die
zich onderscheiden heeft door moedig gedrag. Het pakhuis waarin hij zich verschanst
had werd beschoten, maar hij verdedigde zich met zijn machinegeweer tegen de
guardias van Somoza tot hij dood was. Dertien jaar was Manuelo. En wij zijn blij dat we
op deze school van de maestros allerlei dingen leren die we nog niet wisten, bovendien
is het goed voor het vaderland dat wij een prima opleiding krijgen.· Ook de onderwijzers
en onderwijzeressen hebben dapper gevochten, 29 juni is de dag van de maestros:
Manuelo is een inspiratie voor ons, hij blijft in onze gedachten.'
Kinderen gluren door de shutters in de raamopeningen naar binnen; wij zitten in een
houten lokaal dat eigenlijk de administratieruimte is, maar waar meer mensen in
kunnen. Kartonnen dozen staan opgestapeld in de hoek, foto's van verzetshelden
hangen aan de wand. De landkaarten en de kaart voor biologie zien eruit alsof ze
zelfgemaakt zijn en dat is ook zo. Er is gebrek aan educatief materiaal.
Een jonge onderwijzer vertelt dat deze school de steunpilaar is van het district, want
behalve het onderwijs wordt ook de sociale opvoeding van belang geacht. Zo helpen de
kinderen bij het netjes houden van de wijk en het orde scheppen thuis. Het mag een
kleine school zijn, met zijn 580 kinderen, maar er zijn veel activiteiten, een middelbare
opleiding wordt er ook gegeven en de kinderen worden voorbereid op de verdediging
van het vaderland.
We moeten wel beseffen dat het een historische strijd om de vrijheid was, de
maestros hadden daar actief deel aan en vergeet ook het aandeel van de kinderen niet.
De meester is zelf vijf jaar in het leger geweest en moet nu af en toe op herhaling, zoals
iedereen. Zijn collega niet, het hangt van je rang af.
'We zouden graag nieuwe schoolmaterialen hebben, zodat we meer zouden kunnen
doen. Daar, op het houten bord, staan tal van activiteiten waarmee we bezig zijn. Maar
deze school heeft geen sportveld; de grond bij de school is van de gemeente. We
hebben geen spel- en speelmaterialen of gymschoenen, daarom doen we maar veel
aan atletiek, al spelen de kinderen natuurlijk het liefst baseball en kickball. De ruimte
om te eten en ook de toiletten zijn niet in goede staat - ze zijn in zeer slechte staat zelfs.
De maestros zouden ze graag willen repareren, maar er zijn twee problemen: er is geen
geld omdat het oorlog is en daardoor zijn er ook geen materialen, want steeds zijn er
andere prioriteiten. Telkens worden we weer geconfronteerd met de oorlog, maar we
knokken wel door. La /ucha continua', zegt hij lachend.
De kinderen zien er keurig uit in hun schooluniform van donkerblauw en wit, ze
dragen schoenen en sokjes. Veel meisjes dragen al een bh, over een paar jaar zullen ze
getrouwd zijn. Een klein meisje komt binnen, voorzichtig draagt ze een blad met een
glas papayasap naar mij toe. Een paar kinderen vertellen op mijn vraag naar wat ze
willen worden, over hun verlangens en plannen: Reinaluda Lopez wil dierenarts worden.
Zelf heeft ze een poes en een papagaai; ·maar die praat niet'. Het kind heeft gelakte
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nageltjes en strijdlustige zwarte ogen. Carlos heeft drie broers, zijn hobby is baseball,
maar thuis helpt hij ook. Als hij zijn kleren heeft gewassen gaat hij op straat spelen met
zijn vrienden. Hij wil techniek studeren, en hij is in het bezit van een vaantje van de ANS,
de jeugdbeweging van Nicaragua waar Carlos bij de Exploradores behoort. Nu loeren
overal kindertronies door de shutters, het is blijkbaar p�uze en we zullen gaan dansen
aan de overkant. Patricio komt ons halen. Dan zijn ze in hun element, muziek en dans.
Ze betrekken ook mij erin, en eindelijk dansen ze de Pa/o de Mayo, de dans om de
meiboom van de Atlantische kust, een dans vol plezier met onverholen erotische
ondertonen, wanneer de meisjes gaan liggen en de jongens over hen heen stappen of
als de meisjes met hun heupen schudden en de partners hen vastpakken en ronddraai
en. Een jongetje gaat playbacken, zoals je tegenwoordig op alle scholen ziet, het is een
rasartiestje, met zwart haar en zwarte ogen boven een prachtig lenig lijf, een junior
popzanger die zich volledig in zijn element voelt; we moeten allemaal meedoen.
Rosario is tot koningin gekozen, en anderen tot experts in studie en discipline; drie
zusjes vegen later de vloer en Teresa vertelt wat zij wil worden: 'una dottora'. Chario
vertelt dat hij baseballles geeft en daarna komt Mercedes mij een stapel gedichten
brengen, die hebben ze speciaal voor mij geschreven. Een jongen leest er enkele voor,
er wordt niet gegniffeld, ook niet wanneer het over de liefde gaat, Aurelio leest het met
trillende stem. De scholieren hebben een muurkrant, daar staat te lezen wat hen bezig
houdt; van Aids tot oorlog en dat is nogal wat.
Ondanks het feit dat Nicaragua nog steeds in staat van oorlog is - het bestand is
eenzijdig - scoort de school met weinig middelen indrukwekkende resultaten. Elk jaar
komen er ondanks alles méér aanmeldingen. Juanita is verdrietig omdat ze haar
halsdoekje van de ANS verloren heeft.

Jeugdbeweging

De ANS is de jeugdbeweging van Nicaragua, de Asociación de Ninos Sandinistas, hun
. rode vaantje met een lachend kind erop, gaven ze mij cadeau bij mijn bezoek. De
kinderen van sandinistisch Nicaragua hebben als alle kinderen behoefte aan een club,
waar ze samen dingen doen. De leiding van de ANS ontving mij in Managua en vanonder
de poster van Che stond de tweede verantwoordelijke voor de beweging mij te woord.
Wat hij vertelde komt hierop neer: zelf hebben de kinderen om een jeugdbeweging
gevraagd. Vóór de revolutie van 1979 was er wel één, zij het onderdrukte, studentenbe
weging, maar de kinderen bleven weer over. Zelf bedachten de kinderen de ninos, de
naam voor hun vereniging, en hun symbool is Luis Velasquez, een jonge verzetsheld.
Luis, naar wie bibliotheken en scholen zijn genoemd, was negen jaar oud. Terwijl zijn
moeder dacht dat hij naar school was, voerde hij het woord in de meest strijdbare wijken
zoals bijvoorbeeld Riguero, over zaken als: waarom de ene wijk geen water had en de
andere wel, maar ook wel degelijk over andere onderwerpen. Tot hij zelfs op de
universiteit van Managua de studenten opriep tot verzet tegen de guardia van dictator
Somoza. Je moet hierbij wel bedenken dat een kind van dertien jaar in Nicaragua vaak
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even ver is in zijn ontwikkeling als een Europese jongere van vierentwintig jaar. Luis is
een voorloper van het verzet genoemd, hij met zijn maatje Manuelo, die geen vader
meer had. Samen haalden ze streken uit tegen de guardia. Ze werden verraden en op
een kwade dag werd Luis doodgeschoten, in koelen bloede, op een buitenweg. Met een
tank reden ze over zijn lichaam heen, zo moest het een ongeluk lijken. Luis is de
mascotte van veel Nicaraguaanse jongeren geworden.
De ANS is open, wil vrolijkheid, ontspanning en plezier voor alle kinderen die door de
oorlog hun kindertijd verloren. En voor die anderen die getraumatiseerd zijn door alles
wat ze zagen aan geweld en marteling en door het feit dat het land nog steeds in oorlog
is. 'Wij willen ervoor zorgen dat het kind zich ook een kind kan voelen.'
De beweging heeft twee categorieën: die van drie tot zes, zij dragen een hemels
blauw halsdoekje, en de zes- tot twaalfjarigen, die een oranje-rood halsdoekje dragen.
De kinderen identificeren zich graag met Luis en Manuelo. Goed, de geweren staan in
de hoek, maar toch spelen ze. Voor uniformen hebben ze geen geld, het schooluniform
kost de ouders al moeite. Maar ze hebben diploma's voor bijvoorbeeld voordrachts
kunst, poëzie, popmuziek, dansen, sport. Namen als Stevie Wonder, Harry Belafonte en
Cindy Lauper vallen. Ze beoefenen veel Spaanse en Latijnsamerikaanse muziek en ook
Noordamerikaanse, als het maar leuke muziek is. Dan zijn er sportdagen, tekenwedstrij
den, spelletjes als zaklopen voor het ontwikkelen van de motoriek, maar niet te
nadrukkelijk, ze moeten al zoveel. Ouders realiseren zich het belang van ANS, en veel
onderwijzers werken hier als leider na schooltijd.
'We hebben geen professionele medewerkers, het is allemaal vrijwilligerswerk, de
maestros werken hard, hier. Naast school is recreatie ook belangrijk, juist voor de
adolescenten van tien tot veertien, die op hun leeftijd moeite hebben met hun emoties.
Voor hen is er de afdeling Exploradores; met hen gaan we kamperen, feesten organise
ren, kringen opzetten, waar iemand uit een andere discipline lesgeeft of vertelt. En dan
natuurlijk sport: het favoriete beisbol, futbol, volleybal, atletiek en boksen.·
Toch studeren we ook, er is politieke scholing en we praten over de oorlog;
regelmatig zijn er ontmoetingen met president Ortega. Van de regering krijgen we
subsidie en leermiddelen. Veel kinderen moeten nog leren spelen: het kost grote
moeite het oorlogstrauma te verzachten. Daarbij zijn de meesten al zo jong kleine
arbeidertjes: schoenpoetser, krantenverkoper, tortillaventer, oppas voor broertjes en
zusjes, of hulpje van de timmerman of metselaar, maar daardoor missen ze vaak weer
schooldagen en dat blijft een probleem voor dit land. ANS heeft voor de beste leden een
'diploma' waarop hoge prijs wordt gesteld; en vaantjes voor de beste groep. De
Exp/oradores hebben hun eigen tijdschrift, maar zonder de maestros, die toch ook niet
hoog betaald worden, zouden we het niet redden. In het krantje staan stripverhalen,
zoals overal: 'Los aventuros de Panchito y sus amigos'; er staan vrolijke tieners op de
cover en lachende leden van andere scholen. Foto's van andere groepen, bijvoorbeeld
uit Estelf; lessen in constructie en het bouwen van vuren en latrines, of schuilhutten;
contacten met de Jeugdbeweging in Cuba en Bulgarije en· er is een uitklapfoto van
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generaal Miguel Angel Ortez met geweer. Ook zijn er lessen over het lichaam, het huis,
sterrenbeelden en wiskunde. Iets over Louis Pasteur en lessen van Comandante Tomás
Borge: 'La solidaridad es la ternura de los pueblos.' Solidariteit is niet alleen een zaak
van volwassenen.
Sportdagen, kampvakanties en heiligendagen staan broederlijk bijeen en ook
oorlogshelden worden niet vergeten. Op de achterplaat staat de beroemde foto waar de
vlag van de vrijheid wordt geplant voor de kathedraal van Managua, nadat Somoza is
verdreven.
Tijdens mijn verblijf in Nicaragua vond de eerste prijsvraag in het schrijven van
kinderboeken plaats: voor de uitslag nodigde men mij uit om in de jury plaats te nemen,
waaraan ik ontkwam door het feit dat mijn Spaans niet van een kwaliteit is om
manuscripten kritisch door te lezen. Wel maakte ik kennis met de juryleden, schrijvers
en bibliothecarissen en met de Zweedse Britta Dreborg die namens haar land de gelden
had helpen fourneren: 1000 dollar voor de eerste, 500 voor de tweede en derde prijs.
Uitzonderlijk hoge bedragen voor Nicaraguanen. Winnares werd een onderwijzeres met
zeven kinderen, die verklaarde geïnspireerd te zijn door Gerard Mendel, sociaal
psycholoog en als kind al door de lectuur van Cervantes. Toen ik haar vroeg wat ze met
haar prijs ging doen, verklaarde ze tevreden: 'Nu koop ik een bed.'
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Cicilio poetst schoenen. Hij komt een paar keer per week langs de deur om wat voor zijn
familie bij te verdienen. Auto's wassen, het gras in de tuin maaien met de machete: hij
beoefent een breed scala van beroepen. Hij kan rekenen als de beste, maar zijn Spaans
is bedroevend slecht. Met lezen en schrijven maakt hij veel te veel fouten. Op school wil
het niet erg lukken, hij spijbelt vaak en is meer te vinden op de parkeerplaats van de
Plaza d'Espana, om op auto's te passen samen met zijn broertje Cesar, dan in de
schoolbanken.
Toch is dat zitten in de schoolbanken maar betrekkelijk, zo'n drieëneenhalf uur per
dag. Vaak vallen lessen uit omdat er een vergadering is van de meesters, een
begrafenis van een familielid, een nationale feestdag of nog erger weer een heiligendag,
waardoor er een schoolochtend of -middag uitvalt. De vakanties zijn enorm lang. De
'kerst'vakantie begint de eerste helft van november en eindigt de laatste week van
februari. Sinds een jaar volgt Cicilio bijles aan huis. Een Nicaraguaanse juffrouw probeert
het niveau van lezen en schrijven wat op te vijzelen. Maar extra bijles betekent ook:
geen extra inkomsten in de familie. leder gezinslid moet bijverdienen om eten op tafel te
krijgen. De lonen zijn laag en het aantal werklozen is groot. Cicilio's grote broer is
ontslagen uit militaire dienst, maar zoekt al meer dan een half jaar naar werk.
Dus na de bijles op zaterdag laat ik Cicilio mijn auto maar weer een keer wassen.

79

11

een DIPLOMATIEKE TERUGBLIK

voormalig amJ)as$adeur

Jan WIiiem Bertens
Jan WIiiem 8erte11s was van
J 983 tot J 98,9 H,"Jre Majesteits
ambassadeur In ftf/dden-Amerl
ka. Vanuit Co11ta Rica bereisde
hij de regio. 11111 was onder meer
nauw betrokken bi/ de uitvoe
ring van de ontwlkf<ellngsrela
tle met Nicaragua en bij de vele
missie,; n11iir <lat land.

'Terwijl de Finnen beladen met cadeaus in hun busje stappen, komt onze ambassadeur
in Midden-Amerika, Jan Willem Bertens, voor de laatste keer in Managua uit zijn bed.
Eenzaam loopt hij door de lobby van Hotel lntercontinental. Geen afscheidsfeest voor
de Nederlandse ambassadeur die terugkeert naar het ministerie. "Twee jaar geleden
zou dat misschien anders geweest zijn, op het hoogtepunt van de Nederlandse hulp aan
dit land", zegt hij. Het is duidelijk dat de Nicaraguaanse animo om te investeren in een
feest voor de Nederlanders wat daalt, nu de opbrengsten in de vorm van Nederlandse
ontwikkelingshulp aan dit land teruglopen.·
Dat schreef de free-lancejournalist Kees Blokland in juni 1988 in het dagblad Trouw.
Blokland was er ook bij toen ik mijn opwachting maakte in Nicaragua, in 1983, nadat ik
door Hare Majesteit tot 'regionaal ambassadeur' in Costa Rica was benoemd. Toen
werd ik door de junta-leiding als een soort Sinterklaas binnengehaald, een groter
contrast met mijn vertrek was nauwelijks denkbaar.
Na mijn entree bij comandante Tomás Borge, minister van Binnenlandse Zaken, zag
ik mezelf ·s avonds nog vijftien minuten lang op de televisie, aangekondigd als ·grote
vriend van Nicaragua'. Daarentegen werd ik bij mijn afscheid noch ontvangen noch
gehoord - zoals dat heet - door het staatshoofd, companero Daniel Ortega. Overigens
compenseerde mijn grote vriend padre Miguel d'Escoto, minister van Buitenlandse
Zaken, dat gemis met een monoloog van tweeëneenhalf uur. Als afscheidsgeschenk
kreeg ik een dichtbundel van zijn hand mee, dat wel. Exit J.W.B.
Blokland, die ook actief was in de ontwikkelingssamenwerking begreep heel goed
dat een en ander een reactie was op het veranderde Nederlandse beleid. Nederland had
de ontwikkelingshulp niet gestaakt, maar anders gericht: op héél Midden-Amerika.
De verkilling van Nicaraguaanse zijde was me al opgevallen, toen ik een paar
maanden eerder met een zogeheten bestedingscommissie op reis was. Na afloop van
het laatste gesprek kregen we een colaatje en konden we op eigen gelegenheid naar
het vliegveld van Managua gaan. Heel duidelijk bleek ons dat Nederland er niet zo best
meer op stond - en dat terwijl het aantal Nederlandse hulpverleners en organisaties in
Nicaragua in enkele jaren verdrievoudigd was. Nederland lag jaar in, jaar uit vóór op
andere westerse landen als het om hulpverlening en solidariteit ging. Ook de persoonlij
ke belangstelling vanuit Nederland was altijd enorm geweest. Bladerend in mijn
agenda's kom ik drie bezoekende ministers tegen (Hans van den Broek, Eegje Schoo en
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Piet Bukman), ruim vijftig kamerleden, meer dan tien Nederlandse leden van het
Europese Parlement, vijf burgemeesters... Dat doet me trouwens denken aan loco
burgemeester Piet Vink van Den Haag, die zich voorstelde als 'el loco de La Haya'.
oftewel 'de gek van Den Haag·. Ik heb ook meer dan zestig missies geturfd - van
ambtenaren, particuliere organisaties, solidariteitscomités enzovoorts. In hun kielzog
heb ik altijd een presidentiële deur zien opengaan. In elk geval vond vice-president
Sergio Ramfrez altijd wel even tijd. Ik heb het naderhand wel eens gecheckt bij mijn
Europese collega's, die in Managua zelf gevestigd waren. Ik sprak vaker met D'Escoto
en de andere leiders. Ja, zeiden mijn collega's, dat komt door de mate waarin Nederland
hulp geeft.
Ik kwam elke maand tenminste één keer in Nicaragua. Daar had het Koninkrijk der
Nederlanden natuurlijk wel een vertegenwoordiger, een coördinator voor de wederop
bouwhulp: eerst de onvermoeibare Ton Schutte, daarna de genadeloos actieve Gijs
Bos. Voortdurend kregen we echter de vraag voorgelegd of die niet 'opgewaardeerd'
konden worden tot zaakgelastigde. Ik kon mij dat goed voorstellen, en het zou de
ontwikkelingsrelatie zeker ten goede zijn gekomen.
Het bezoek van Van den Broek in 1983 was berucht. Hij bezocht een ·neutraal' land,
Costa Rica, een 'links' land, Nicaragua dus; en het 'rechtse' El Salvador. In Nicaragua
heeft hij gesproken met twee vertegenwoordigers van de Salvadoraanse verzetsbewe
ging FMLN. Er ontstond in Nederland een politiek relletje omdat een van hen de
gewapende tak van het verzet vertegenwoordigde. Ik had de minister een papiertje
dienaangaande gegeven, maar het ging mis, en als ambassadeur heb ik natuurlijk de
schuld op me genomen.
Het zei me wel iets over de manier waarop men in Nicaragua omging met buitenland
se bezoekers. Er waren nog twee incidenten. Er was een bezoek gepland aan Obando y
Bravo, toen nog aartsbisschop. Ik kende de weg wel zo goed dat ik merkte hoe we door
het motorescorte de verkeerde kant op werden geleid. Ik heb het escorte laten stoppen,
om de chef protocol in Managua te bellen. Die zei dat het inmiddels tijd was geworden
voor een bezoek aan een vulkaan, maar wij stonden erop dat we de aartsbisschop criticus van de sandinisten - zouden ontmoeten. De bisschop rommelde volgens Van
den Broek minstens zo luid als een vulkaan toen wij hem uiteindelijk toch te spreken
kregen.
Later was er nog een persconferentie, waarop een tolk de uitspraken van de minister
op schaamteloze wijze ·vertaalde' voor de Nicaraguaanse pers. Het was erg pijnlijk, die
manipulatie ten gunste van het eigen bewind.
Van den Broek kreeg trouwens ook van Nederlanders in Nicaragua op z'n kop omdat
hij naar El Salvador zou afreizen. Van de komst van minister Schoo herinnerde ik me
vooral de stromende regen en een bezoek aan een ziekenhuis, dat met Nederlands geld
was gebouwd maar dat door de Zweedse premier Olof Palme al was geopend. Schoo
heeft op eigen verzoek het hele land gezien, ook het gebied waar de contras actief
waren.
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Bukman kwam de Nederlandse ontwikkelingswerkers onder meer vertellen dat de
Nederlandse hulprelatie met Nicaragua op een andere leest geschoeid zou worden. De
indruk bestond dat hij stevig zou worden aangevallen. Wat bleek? Volle bak, gespannen
sfeer. Maar tot mijn stomme verbazing werden er slechts een paar licht-kritische vragen
gesteld. Bukman reageerde met een goed verhaal en .dat werd aanvaard.
Dat was een hele andere ervaring dan mijn eerste ontmoeting met de Nederlandse
kolonie, zeg maar met de ontwikkelingswerkers. Die eisten op hoge toon, vijandig bijna,
tekst en uitleg over het stemgedrag van Nederland in de Verenigde Naties. Men had bij
geruchte vernomen dat Nederland zich niet in gunstige zin over Nicaragua had uitge
sproken. Dat was dus niet waar. Met een aantal van die kritische ontwikkelingswerkers,
die nu ook weer in Nederland zijn, ben ik overigens zeer bevriend geraakt. Er is bij
ontwikkelingswerkers een andere mentaliteit ontstaan. Professioneler, zakelijker - je
ziet het al aan hun uiterlijk. Er kwamen ook mensen die niet bewust voor het
revolutionaire Nicaragua gekozen hadden, maar omdat ontwikkelingssamenwerking
hun vak is.
Aan bezoeken van burgervaders heb ik veel plezier beleefd. Ik geloof dat Nicaragua 251
banden heeft met buitenlandse steden, waaronder 13 of 14 met Nederlandse steden.
Ik herinner me in het bijzonder een bezoek van de Haagse burgemeester Ad Havermans.
Hij wilde kritische noten kraken aan het adres van de sandinisten zo had hij van te voren
gezegd. Maar hij had voor zijn collega van de zusterstad Juigalpa een prent bij zich van
het Vredespaleis, zetel van het Internationaal Gerechtshof. · Als je nu werkelijk wilt laten
zien dat je het eens bent met de veroordeling van de Verenigde Staten door het Hof (in
verband met het leggen van mijnen voor de kust van Nicaragua), moet je dát presentje
aanbieden·, zei ik. 'Ja'. zei Havermans, 'maar dat is nu eenmaal 't mooiste gebouw van
Den Haag.' Ik weet wel mooiere - bijvoorbeeld dat van het Ministerie van Buitenlandse
Zaken, probeerde ik nog.
Gemengde gevoelens heb ik overgehouden aan parlementaire delegaties. Zo waren
er eens twee kamerleden van het CDA, die meenden te weten dat het Nederlandse
ontwikkelingsgeld slecht besteed was. Ze schreven in hun vrije tijd voor hun fractie een
paar velletjes vol met een eenzijdig beeld van Nicaragua. Ik had hen een paar dagen
rondgereden door het land. En ik moet toegeven dat de wegen nog altijd rottig waren,
de huizen nog altijd krotten. Maar je mag natuurlijk niet de redenen hiervoor uit het oog
verliezen: de Amerikaanse economische blokkade, gestegen wereldmarktprijzen, de
economische recessie in de wereld, de strijd tegen de contras en natuurlijk ook het
mismanagement van de overheid - wat je haar echter moeilijk kwalijk kunt nemen,
gezien het ontbreken van kader, van goed opgeleide mensen, na de braindrain,
waarmee het land te maken kreeg in de eerste jaren na de revolutie van 1979. Het
bleek steeds moeilijker om dat alles aan bezoekers duidelijk te maken.
In het algemeen durf ik te stellen dat parlementariërs vrij slecht waren voorbereid op
wat ze in Nicaragua zouden zien. Sommigen waren absoluut niet kritisch ten aanzien
van het bewind, anderen wilden alleen maar de slechte dingen zien.
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Ik heb niet alleen bezoekers ontvangen, maar ben zelf ook vanuit Costa Rica naar
nagenoeg iedere stad en plaats in Nicaragua geweest; ik ging er zelfs met vrouw en
kinderen op vakantie. Ik sprak met regeringsfunctionarissen, vertegenwoordigers van
alle legale oppositiepartijen, met de contras (daar kan ik als diplomaat niet over
uitweiden), ik heb gevangenissen bezocht. Ik voelde me vrij om te doen wat ik wilde, al
had ik wel de indruk dat het bewind mij vrij goed in de gaten hield. Als ik een bezoek had
gebracht aan de 'alternatieve' mensenrechtencommissie, werd ik vrijwel onmiddellijk
ontvangen door minister D'Escoto of een andere zeer hoge functionaris.
President Ortega heb ik een keer of tien ontmoet, in de betekenis van: gesproken
dan heb ik het dus niet over recepties. Ortega is niet iemand om bang voor te zijn. Maar,
met alle respect voor zijn leidende functie, óók tijdens het verzet tegen de verschrikkelij
ke Anatasio Somoza, ik heb me wel eens afgevraagd: kan die man dat allemaal aan? Ik
bespeurde - in alle bescheidenheid- weinig of geen originele ideeën, al had hij zijn
huiswerk altijd goed gemaakt. Hij stond voor z'n zaak, maar ik kan niet zeggen dat ik erg
onder de indruk van hem was. Van Ramfrez, de vice-president, hoorde ik altijd wel wat
nieuws.
Ik wil niet in mineur terugkijken, of een diplomatiek-kritisch verhaal houden, omdat ik
daarmee al te makkelijk voedsel zou geven aan bepaalde media in Nederland die de
sandinisten met achterdocht benaderen. Ik heb daar prettig gewerkt. Maar toch... bij
mijn aankomst, eind 1982, had ik wel zo mijn bedenkingen over die enorme portretten
van sandinistische helden met geweren en uniformen. Er hing toch een andere sfeer
dan in Costa Rica, dat geen leger heeft en in vrede leeft.
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JE WEET VOOR WIE JE HET DOET
de stedenband Tilburg-Matagalpa

stedenband�erller

Jan Vugts
Een nieuwe en snel groeiende
vorm van .alldarltolt met Nica
ragua zijn de stedenbanden.
Veertien Nederlandse steden
hebben een band rnet een •tad
of dorp In Nlcaragu;;,. Steun aan
projecten In de zunter•tad
wordt gekoppeld van voorlich
ting aan de lolrale bevolking In
Nederland. Jan Vugts zette zich
vanaf l 984 In voor de steden
band TIiburg - IW1tagalpa. HIJ
verbleef tweemaal in Nicara
gua.

Vanuit de hoofdstad Managua is het met de auto ruim twee uur reizen in noordelijke
richting voordat de contouren van Matagalpa opdoemen. De laatste 30 km vanaf
Sebaco slingert de weg naar boven, daarna weer een paar kilometer naar beneden.
Matagalpa ligt op ruim 600 meter boven zeeniveau ingeklemd tussen de heuvels. Het
klimaat in Matagalpa is heerlijk met temperaturen tussen 10 en 25 graden Celcius het
hele jaar door. De stad is klein van oppervlakte. Dit tot mijn grote genoegen. In ruim een
half uur loop Ik van 'Octavo Veloz', een drukkerij In het uiterste zuiden van de stad naar
de kleuterschool 'La Chispa', gelegen in het uiterste noorden van de stad. Beide
worden vanuit de stedenband tussen Tilburg en Matagalpa ondersteund.
Als ik bij 'La Chispa' aankom en me omdraai heb ik een schitterend uitzicht over een
groot gedeelte van de stad. De grote witte kathedraal en het duidelijke stratenpatroon
in het vlakke centrum bepalen het beeld. Om de stad heen zie je, tegen de heuvels
opgebouwd, de huisjes van steen en de krotten van hout, karton en plastic. Op deze
plek maken alle buitenlanders een foto van Matagalpa, 'parel van het noorden·.
Waarom die stedenband tussen Tilburg en Matagalpa? Daarvoor moeten we een
paar jaar terug in de tijd gaan. In de zomer van 1983 organiseerde het Midden Amerika
Komitee in Tilburg, waar ik lid van was, een Nicaragua week. Dit bracht een aantal
mensen op het idee om een stedenband op te zetten. Vanaf het eerste moment gingen
onze gedachten uit naar Matagalpa, omdat daar al de nodige contacten lagen via de
NOVIB en het Instituut voor Ontwikkelingsvraagstukken van de Katholieke Hogeschool
Tilburg. De ambassadeur van Nicaragua ondersteunde het idee van een stedenband
met Matagalpa direct. Bovendien wist hij te vertellen dat een maand eerder Tomás
Borge, minister van Binnenlandse Zaken en geboren In Matagalpa, hem had verzocht
uit te zien naar een zusterstad voor Matagalpa. Zo ontstond de Stichting Samenwerking
Tilburg Nicaragua (SSTN).
Begin 1984 gingen zowel de Midden-Amerika Koördinatie (MAK) als de SSTN hard
aan de slag. Een huls-aan-huis collecte van het MAK voor een kleuterschooltje in de wijk
Walter Mendoza in Matagalpa leverde 6.000 gulden op. En het SSTN besloot een
bouwbrigade uit te zenden. De organisatie hiervan zou wel een gigantische klus zijn,
maar het kon een belangrijke uitstraling voor de stedenband tot itevol11: hebben. De
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bouwbrigade zou mee kunnen helpen bij de bouw van het schooltje waarvoor het MAK
gecollecteerd had.
Met de uitzending van deze bouwbrigade had de SSTN twee dingen voor ogen. In de
eerste plaats Tilburgers de mogelijkheid geven om zelf te ervaren hoe het er in
Nicaragua aan toe gaat; hoe mensen werken aan de wederopbouw van hun land. En in
de tweede plaats een concrete bijdrage leveren aan de bouw van de kleuterschool.
Eenmaal terug in Nederland zouden de bouwploegleden hun ervaringen middels dia
avonden, een reisverslag en artikelen in de pers doorvertellen. Deze informatieversprei
ding is een belangrijke doelstelling van de SSTN.
In de zomer van 1984 ging ik naar Nicaragua om in Matagalpa contacten voor de
stedenband te leggen. Rob, een vriend van mij, woonde in Matagalpa. Hij werkte daar
op de administratie van een aantal gemeentelijke bedrijfjes. Samen gingen we regelma
tig voor de stedenband op stap. Zo zaten we op een keer tegenover vier topfiguren van
de Sandinistische Arbeiders Centrale terwijl we ons hadden voorbereid op een min of
meer informele ontmoeting met een of hooguit twee bestuurders. In de wijk Walter
Mendoza werd het me duidelijk dat de mensen nog niet bezig waren met het regelen van
het onderdak voor de Tilburgse bouwbrigade die hier in november neer zou strijken.
Alles bij elkaar genomen was dit eerste bezoek aan Matagalpa geen onverdeeld succes.
Drie dagen na mijn thuiskomst ging ik bij de twintig leden van de bouwbrigade op
bezoek. In de maanden dat ik in Nicaragua verbleef waren in Tilburg de voorbereidingen
voor deze brigade in hoog tempo doorgegaan. Ik vertelde hen over mijn nog zeer verse
indrukken. Ik waarschuwde dat ze er zeker ziek zouden worden en dat het onderdak bij
wijkbewoners nog niet geregeld was. Na dit voorbereidingsweekend verkochten de
leden van de bouwbrigade onder andere steunkaarten om hun reis en verblijf gedeelte
lijk mee te financieren, leerden Spaans en werkten veel informatie over Nicaragua door.
Bij de stedenbanden krijgen voorlichting en projectondersteuning allebei aandacht.
Vaak vormt een concreet project een goede aanleiding om over bepaalde onderwerpen
de mensen meer te informeren. We zoeken meestal ook nog een speciale groepering in
de stad waarbij we verwachten dat er interesse in de informatie zal zijn omdat het
betreffende project op hun werkterrein ligt. Zo kwamen er in de loop der jaren directe
contacten tot stand tussen scholen in Tilburg en scholen in Matagalpa en tussen een
Tilburgse drukkerij en de al eerder genoemde drukkerij 'El Octavo Veloz'. Tot op de dag
van vandaag is er een band tussen de kleuterschool die door de bouwploeg werd
gebouwd en de lagere school De Leyevoorde in Tilburg. Geen toeval, want een van de
bouwploegleden, Gé, was onderwijzer op De Leyevoorde. De contacten hebben in de
loop der jaren geresulteerd in een uitwisseling van tekeningen tussen de kinderen van
de beide scholen en een materiële ondersteuning vanuit Tilburg in de vorm van
schoolmaterialen. Verder gingen meerdere lessen op school over Nicaragua en Mata
galpa. Ook ik was een keer het slachtoffer van de moeilijke vragen waarmee kinderen
volwassenen kunnen bestoken.
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SSTN-vertegenwoordlger
In 1986 werd ik door de SSTN uitgezonden naar Matagalpa. Het vertegenwoordigen van
de SSTN is een brugfunctie. Ik verbond de Matagalpese organisaties met de SSTN of
met de Tilburgse zusterorganisaties. Ik was geen passieve brug waarover de informatie
ging, maar bemoeide me intensief met het onderlinge contact. Het verkeer tussen de
beide zijden van de brug werd door mij beïnvloed. Ik interpreteerde en probeerde
datgene dat zich in Matagalpa afspeelde zo juist mogelijk door te geven aan de mensen
in Tilburg. Mijn stemming speelde een rol bij het schrijven van brieven en ik voelde me
op duizenden kilometers afstand nog zeer nauw betrokken bij het gebeuren in Tilburg.
De brief was het meest gehanteerde middel in de onderlinge communicatie. En ik kreeg
er nog al eens een. Als er leuke berichten uit Tilburg kwamen gaf me dat de moed en de
energie om de volgende dag weer op stap te gaan en diverse mensen op te sporen om
te praten over hun contact met Tilburg en/of hun project. Vaak trof ik de mensen niet of
hadden zij datgene wat ze beloofd hadden te doen nog niet af. Soms vervelend maar
wel begrijpelijk want de dagelijkse problemen zijn zo groot dat de mensen veel meer aan
hun hoofd hebben dan de brief naar Tilburg. Maar als ik de mensen wel trof en zij
enthousiast vertelden over hun plannen voor hun project gaf me dat echt een kick. Het
was voor mij soms moeilijk voor te stellen hoeveel mensen er temidden van de
economische problemen, het oorlogsgeweld en de dagelijkse beslommeringen hun
moed behouden en blijven geloven in de realisering van hun droom.
Zo ontmoette ik Gloria Lopez, moeder van twee kinderen, onderwijzeres op een
kleuterschool in de wijk Guanuca. Gloria verdiende, zelfs voor Nicaraguaanse begrippen,
bijzonder weinig. Zij was te samen met enkele andere onderwijzeressen volop actief
voor haar schooltje. En niet tevergeefs. Door steun vanuit Nederland staat er nu een
nieuw schoolgebouw en is er een band van haar school met de basisschool 'De
Springplank' in Tilburg. Haar energie had de school veel opgeleverd en dat gaf haar veel
voldoening. Ik was diverse malen bij haar op school en in haar huisje en ging echt van
haar houden. Met zeer weinig middelen gaf zij enthousiast les en stimuleerde ze de
kinderen tot het maken van tekeningen voor de kinderen van 'De Springplank'. De
zogenaamde druppel op een gloeiende plaat waarmee ook de SSTN zich bezighoudt is
voor de mensen in Matagalpa heel belangrijk. Zij weten dat er ergens in een ver land
mensen zijn die contact met hen willen en hen willen helpen de dagelijkse moeilijkhe
den te boven te komen.
Het comedor-project
In mijn werk voor de SSTN had ik veel te maken met het comedor-project van het comité
van moeders van helden en martelaren. Van dit comité zijn vrouwen lid die in de
bevrijdingsstrijd tegen Somoza of in de strijd tegen de contras kind(eren) en/of hun man
hebben verloren. Door dit verlies ontstaan er vaak financiële problemen in de familie.
Daarom wilde het comité projecten opzetten waarin de moeders een inkomen konden
gaan verdienen en waarbij de mogelijkheid bestond dat uit de winst van het project een
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gedeelte in een noodfonds van het comité gestort zou worden. In de comedor zouden
de vrouwen goede en goedkope maaltijden gaan serveren. Het idee voor dit project was
al enkele jaren oud. Al in januari 1985 had dona Juana, toen nog coördinatrice van het
comité, met leden van de bouwbrigade erover gesproken. Pas in het voorjaar van 1986
kwam er schot in de zaak. Naast dona Juana vormden dona Bertha en dona Dominga de
drijvende krachten achter het comedor-project. Vanaf de dag waarop het gebouw
waarin het eethuisje gevestigd zou worden leeg kwam, waren zij dag en nacht bezig.
Regelmatig trof ik hen druk overleggend en werkend aan bij het opknappen en inrichten
van het eethuisje. Ze waren zeer enthousiast en zeer nauw betrokken bij de totale
uitvoer van het project.
Als SSTN-vertegenwoordiger in Matagalpa kreeg ik artikelen over onze projecten in
de Nederlandse pers toegezonden en ook al het voorlichtingsmateriaal. Voor fondswer
ving en voorlichting hadden we besloten ons te gaan richten op de vrouwen- en de
horecasector. Daarom ontving ik naast de gebruikelijke affiches en folders ook biervil
tjes en placemats. Beide waren speciaal voor dit project ontworpen en bedrukt met
informatie over het comedor-project. Wat mij echter niet werd opgestuurd was de
Tilburgse empenada (een soufflé-achtig hapje gevuld met rijst, paprika en vlees), een
variatie op de in Nicaragua veel genuttigde lekkernij. De Tilburgse variant was gefabri
ceerd door een plaatselijke snackfabrikant en werd verkocht in enkele restaurants in
Tilburg. De winst was bestemd voor het comedor-project. Gelukkig waren er na mijn
terugkomst in Nederland nog voldoende over en heb ik ze toch nog mogen proeven. Een
beetje aan de pittige kant.
Bij de opening van de comedor had ik de eer om namens Tilburg een woordje te
spreken. Aan het slot van mijn toespraak kon ik nog een rol gordijnstof overhandigen die
door de Nederlandse koffieplukbrigade was meegebracht. Iedere reiziger van of naar
Nicaragua was voor de stedenbandorganisaties en hun vertegenwoordigers in Nicara
gua een potentiële postbode. De comedorwerd geopend door een vrouw die reeds vijf
zonen en haar man verloor in de strijd om de vrijheid. Met een keukenmes sneed zij een
lint van wc-papier door.
Ik bleef het eethuisje vaak bezoeken. En met mij gelukkig vele anderen. Het servies
was aangevuld met platte borden vanuit het Maria-ziekenhuis in Tilburg dat ten bate
van dit project een grote hoeveelheid oud keukengerei had afgestaan. Een rare
combinatie: beschilderde Nicaraguaanse soepkommen en witte Hollandse borden met
een merkje in de rand.
De comedor draaide financieel gezien goed. Organisatorisch ging het allemaal wat
minder. Al snel na de opening ontstonden er problemen tussen de zes moeders die er
werkten. Nog voordat het salaris van de eerste maand was uitbetaald stapten er al twee
vrouwen op. De redenen? Het grote verschil in betrokkenheid tussen aan de ene kant
Juana, Berta en Dominga en aan de andere kant de vrouwen die pas vanaf de opening
actief waren. Ook tussen he� eethuisje en het comité bleef het rommelen. Dona Juana
beschouwde het als haar project en dona Esperanza, de coördinatrice van het comité,
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spande zich in om het project onder haar bewind te plaatsen. Wij vanuit Tilburg hadden
sterk aangedrongen op de deelname van dona Juana in het project. Daarom werd ik
door beide partijen in dit conflict niet als een neutrale toeschouwer beschouwd. Nu was
ik dat ook niet, maar ik probeerde toch om me aan de ene kant niet al te zeer door de
moeders van de comedorvoor hun karretje te laten spanner:i en aan de andere kant het
gesprek met dona Esperanza gaande te houden.
Nu, ruim twee jaar nadat het eethuisje geopend is, hoor ik via de huidige SSTN
vertegenwoordiger in Matagalpa dat het eethuisje nog steeds functioneert en winst
maakt en dat er ook nog steeds problemen zijn met het comité.

Offlclêle erkenning
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Vanaf de eerste dagen van haar bestaan heeft de SSTN gestreefd naar de officiële
erkenning van de band door de gemeente Tilburg. In juli 1984 schreven we al onze
eerste brief aan het college van Burgemeester en Wethouders waarin we ons streven
naar een formele band met Matagalpa uiteenzetten. Maar de zaken gingen niet zo
voorspoedig als wij gehoopt hadden. In augustus 1985 werd in de gemeenteraad
besloten om niet over te gaan tot een stedenband met Matagalpa. Wel zou de
gemeente jaarlijks een ton bestemmen voor Matagalpa. Van dit bedrag moest 75%
besteed worden aan projectondersteuning en 25% aan voorlichting en bewustwording
in Tilburg. De gemeenteraad besloot dat eerst definities en criteria voor een steden
band ontwikkeld moesten worden om vervolgens Matagalpa daaraan te toetsen. Twee
nota's en bijna drie jaar later kwam er dan toch een officiële stedenband. In mei 1988
stemden 31 van de 39 raadsleden van de Tilburgse gemeenteraad in met de officiële
erkenning van de stedenband. Vier van de dertien CDA-raadsleden en de vier VVD'ers
stemden tegen. In een raadscommissievergadering vergeleek de VVD-woordvoerder de
inzet van de SSTN met het effect van een lekkende kraan. Als er maar lang genoeg
water uit een kraan op een steen drupt barst de steen tenslotte. Na jarenlang
aanhouden had de SSTN nu eindelijk de meerderheid van de raad overtuigd en kwam er
een officiële erkennning. Daarmee was Tilburg de achtste stad in Nederland die een
officiële relatie aanging met een stad in Nicaragua.
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DRINKWATERPROJECT geeft
STEDENBAND INHOUD
Zo'n twintig Nederlandse gemeenten onderhouden betrekkingen met gemeenten in
Nicaragua. Een van die gemeenten is Groningen. Sinds 1986 bestaat er een steden
band tussen Groningen en het Nicaraguaanse stadje San Carlos. Het gaat om meer dan
een gebaar alleen, zegt de Groningse burgemeester nir. Jos Staatsen: 'Wij willen
concreet gestalte geven aan onze betrokkenheid.'
Vorig jaar bracht Staatsen een bezoek aan San Carlos, een plaats met 5.500
inwoners in het uiterste zuiden van Nicaragua. Een bezoek dat zijn persoonlijke
betrokkenheid vergrootte, ook al leed hij na terugkomst maandenlang aan de gevolgen
van een dysenteriebesmetting. 'Ik was getroffen door enerzijds de vriendelijkheid van
de mensen en anderzijds de geweldige armoede. Die armoede· heeft me geïnspireerd
om er wat aan te helpen doen.'
Stedenbanden staan of vallen natuurlijk niet met de toevallige betrokkenheid van
colleges van B&W. Aan de instelling van een officiële stedenband ligt in de meeste
gevallen een besluit van de gemeenteraad ten grondslag en voert het College van B&W
dat beleid formeel gesproken uit. De persoonlijke instelling van burgemeester en
wethouders is daarbij natuurlijk wel van belang. Zo is het Groningse college actief in het
bevorderen van de betrokkenheid van het eigen ambtenarenapparaat. Onlangs startte
een actie van het gemeentebestuur met het doel alle ambtenaren van de gemeente zo'n vierduizend - maandelijks een gulden van hun salaris af te laten staan voor San
Carlos. De actie lijkt een succes te worden.

Eigen weg

Overeenkomstig het gemeenteraadsbesluit van 1986 is in de periode tot 1988 jaarlijks
25.000 gulden uitgetrokken voor de stedenband met San Carlos. Met ingang van dit
jaar is het bedrag verhoogd tot 50.000 per jaar. Burgemeester Staatsen heeft zich de
afgelopen jaren ontpopt als een persoonlijk pleitbezorger van nauwe contacten met het
Nicaraguaanse plaatsje, ondanks de kritiek die er hier en daar bestaat op het politieke
beleid van Nicaragua. Staatsen: 'Dat heeft ook iets te maken met de strijd tegen de
onderdrukking, de strijd om de onafhankelijkheid, de mogelijkheid die wij ook graag aan
anderen gunnen om hun eigen weg te gaan.'
Het politieke klimaat in Nicaragua heeft volgens Staatsen geen gevolgen voor de
stedenband: 'In het begin h.eb ik wel brieven gehad van mensen die het niet met die
stedenband eens waren. Maar die geluiden zijn verstomd. Alle landen in de Derde
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Mr. Jos Staatsen
Ook gemeentebestuurders fo·
pen wef warm voor een steden
band met Nlcara,r,u.,. Van de
veertien stedenbanden tussen
Nederland en Nicaragua zf}n er
nu acht door de betrokken ge
meenteraden bekrschtlgd.
Deze offlcfêle erfC'e11nlng ver
sterkt een stedenband en
geeft er extra dimensie aan.
Jos Staatsen, burgemeester
van Groningen bezocht fn 1. 988
San Carlos, de zusterstad van
Groningen In Nicaragua.

Wereld voldoen qua bestuurssysteem en democratisch gehalte niet aan de eisen die wij
aan onszelf stellen. Daarmee heb ik dat niet veroordeeld, ik constateer een feit.'
'Ik ben zelf in Nicaragua geweest en ik weet dat er een ander regime heerst dan bij
ons. Maar ik ben ook in lande_n geweest met een echte, harde dictatuur. Als je in
Nicaragua kijkt hoe de mensen leven, dan valt mij de buitengewoon ontspannen sfeer
op, de mensen zijn er niet bang. Ik heb wel eens andere situaties meegemaakt.' Is de
mensenrechtensituatie voor de landelijke overheid een van de criteria voor een hulpre
latie, op gemeentelijk niveau is vooral de participatie in concrete ontwikkkelingsprojec
ten van belang, zonder dat daaraan een uitgebreide analyse van de politieke ontwikke
lingen te pas komt.
Water

burgemeester

Groningen draagt samen met nog vier andere Westeuropese steden bij aan de
totstandkoming van een nieuw waterleidingnet in San Carlos. Het gaat daarbij om de
aanleg van 7.500 meter waterleiding en de aanleg van een riool. Op dit moment
verkeren beide netten, voor zover aanwezig, in zeer slechte staat. De eerste fase van
het project, de aanleg van de drinkwaterleiding, kost ruim 800.000 gulden en wordt
grotendeels gefinancierd door 'Medico lnternacional' een Duitse medefinancieringsor
ganisatie. De slechte waterhuishouding werd in het begin van de jaren tachtig door de
regionale overheid in San Carlos naar voren geschoven als het meest nijpende
probleem. Slecht drinkwater leidt immers tot allerlei ziekten, waarvan diarree de
voornaamste is. Onder kinderen is uitdroging als gevolg van diarree nog altijd de
voornaamste doodsoorzaak.
Het medefinancieren van het drinkwaterproject is volgens burgemeester Staatsen
juist zo inspirerend, omdat de aanleg in San Carlos zeer planmatig wordt uitgevoerd.
Met opzet is voor een uitvoering gekozen, waarbij de plaatselijk bevolking zelf de
aansluiting vanaf de hoofdbuis in de straat naar de eigen woning verzorgt. De overheid
stelt het materiaal daarvoor beschikbaar, de mensen moeten zelf de geul naar de
voordeur graven. Op die manier wil men de bevolking actief betrekken bij wat een
culturele omwenteling is: het afzweren van oude gewoonten, zoals het drinken van
vervuild rivierwater. De bewoners zullen straks worden aangeslagen voor 'waterrech
ten'. Het gaat daarbij om kleine bedragen, die vooral symbolisch zijn voor de gezamenlij
ke inspanning van de bevolking om de hygiëne te verbeteren en schoon drinkwater te
krijgen.
Over het uiteindelijke resultaat van het project valt nu nog niet veel te zeggen. Een
bezoek aan San Carlos leert in ieder geval dat het water het gesprek van de dag is. Er
wordt over gepraat op scholen en in vergaderingen van buurtcomités staat het steevast
op de agenda. De gemeente Groningen verstuurt dit jaar een kleine vrachtwagen met
enkele tientallen vuilniscontainers naar San Carlos. Dat gebeurt in het kader van een
ander probleem dat San Carlos nog moet oplossen, de afvoer van huis-, straat- en
zwerfvuil.
Betrokkenheid

De projecten die de vijf Westeuropese steden in San Carlos steunen behoren tot de
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categorie 'projectgewijze ontwikkelingshulp'. Is dat een terrein voor een lokale over
heid? 'Jazeker', zegt burgemeester Staatsen. 'Het gaat ons ook aan om uitdrukking te
geven aan de betrokkenheid van de Groninger bevolking. De stedenband kun je mede
zien als het honoreren van de inzet van veel inwoners van de stad, die zich met de
problemen van de Derde Wereld bezig houden. Daarnaast is het voor ons als bestuur
nuttig in die zin, dat we leren om onze eigen problemen te relativeren.'
Hoe komt een belangrijke doelstelling van de stedenband, de Groninger bevolking
bij ontwikkelingsvraagstukken betrekken, van de grond? Staatsen: 'Wij hebben een
werkgroep stedenband, waarin verschillende maatschappelijke organisaties zijn verte
genwoordigd, van gemeente tot Raad van Kerken. Die hebben hun eigen achterban,
mensen die er allemaal mee bezig zijn. Het onderwerp leeft natuurlijk niet bij alle
1
70.000 inwoners van de stad. Maar dat geldt ook voor andere onderwerpen.·
Interview door WIiiem de Haan
Dit artikel verscheen eerder in: Internationale Samenwerking, nr. 3, maart 1989.
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AMSTERDAMMERS in MANAGUA

gemeenteall)bten�ar

Hans Ebberlnk en Luuk
Wetellng,
Door de •teder1bai�den met Ni
caragua zetten gemeenten hun
eerste •chred,tn op het voor
heen exclu•lef nationale over
heidsterrein van ontwlkke1/ngssamemverklng. Amster
dam leende tM',B" ambtenaren
uit om het gemee11tel/Jk appa
raat van Mana,iua te verster
ken. Han• Ebborlnk (van Rulm
tel/Jke Ordening) en Luuk Wete
llng (van Openbare Werken)
verleenden ,,an 1984 tot 1.987
technische a•:1lst1Jntle aan hun
collega's In M,triagua.

.. -

In 1984 besloot de Amsterdamse gemeenteraad om twee ambtenaren uit te lenen aan
de gemeente Managua. Wij kwamen aan op de vijfde verjaardag van de revolutie. De
gemeentelijke diensten waar wij zouden gaan werken bestonden nog maar enkele
jaren. De collega-ambtenaren waren jong en hadden weinig of geen ervaring. Bijna
allemaal studeerden ze nog. Overdag werkten ze en 's avonds gingen ze naar school.
De weekeinden en vakanties werden gebruikt om examens voor te bereiden.
Op de dienst Ruimtelijke Ordening werkten toen 20 mensen, terwijl een vergelijkbare
dienst in Amsterdam zeker een bezetting van zo'n 350 ambtenaren zou hebben en dat
terwijl de problemen in Managua veel groter waren. Vanaf het begin was de werksituatie
goed. De collega's werkten hard wat niet geheel overeenkwam met onze vooroordelen
over de manana-cultuur in Latijns Amerika. De motivatie was niet zozeer van politieke
aard. Men wilde vooral goed zijn in het vakgebied en op die wijze meewerken aan de
wederopbouw van het land. Wij hebben altijd het gevoel gehad erbij te horen. De
collega's waren zeer geïnteresseerd hoe los de Amsterdam de gigantische problemen
van de stad zouden aanpakken. Het was ons overigens niet meteen duidelijk waarom ze
in Managua om een stedebouwkundige en een waterbouwkundige gevraagd hadden.
We vonden het zelf prachtig om daar te gaan werken, maar we konden ons goed
voorstellen dat men daar wel wat anders aan hun hoofd had dan stedebouw en
regenwaterafvoer. Dat bleek toch anders te liggen.
Ruimtelijke ordening

Managua heeft geen centrum, veel terreinen liggen braak, het beeld van het centrum
wordt voornamelijk bepaald door ruïnes, krotten en bouwsels van karton en plastic en
verder natuurlijk het nieuw verbouwde Casa de Gobierno en het theater Ruben Dario.
Het huidige Managua is eigenlijk een buitenwijk van zichzelf en bestaat uit een
aaneenschakeling van wijken doorsneden door brede wegen. In 1972 is de stad
grotendeels verwoest door een aardbeving en daarna is zij op een onlogische wijze,
voornamelijk op basis van grondspeculatie, herbouwd en uitgebreid. Na de aardbeving
werd het centrum niet herbouwd, maar ontstonden centra, shoppingcenters, langs de
belangrijkste wegen buiten de toen bestaande stad. Daaromheen, en soms ook ver
daar vandaan, ontstonden vaak op willekeurige plaatsen de nieuwe woonwijken.
Tussen de wijken bleven grote delen onbebouwd; soms vanwege de grondspeculatie,
maar ook omdat de terreinen vaak overstroomden.

-----
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Door de gigantische groei van Managua is een hele reeks problemen ontstaan die
zonder ruimtelijke ordening niet kunnen worden opgelost. Er moet bijvoorbeeld voorko
men worden dat de overstroombare gebieden toch worden volgebouwd.
In Managua heeft de overheid geen geld om huizen te bouwen. Nu en in de nabije
toekomst zal in de huisvesting door middel van zelfbouw worden voorzien. Immers, ieder
jaar komen er in Managua 70.000 mensen bij. Er zouden jaarlijks alleen al 10.000
woningen gebouwd moeten worden om deze groei bij te houden. Bovendien ontbreken
op het moment de financiële mogelijkheden om leidingen voor water en riolering aan te
leggen. Om de aanleg in de toekomst op een efficiënte manier mogelijk te maken is het
nu al belangrijk om te ordenen.
Na de revolutie werd geprobeerd om op redelijke schaal woningen te bouwen. Er
ontstond een aantal buurten zoals Batahola en San Antonio, maar het geld was al snel
op, en door onder andere de druk van de VS werden bouwprogramma's van de
Wereldbank stopgezet. Vanaf 1981 werden veel mensen gehuisvest in de zogenaamde
urbanisaciones progresivas. Dat zijn wijken waarbij de overheid kavels uitdeelt met
daarbij een aantal minimale voorzieningen zoals water en licht. De bewoners bouwen
dan zelf hun woning en het idee is dat bewoners en overheid de buurt in de loop van
jaren zullen verbeteren. Na 1983 werd ook dit programma stopgezet.
De economische realiteit van Managua liet zelfs het aanleggen van een minimale
infrastructuur niet meer toe. Daarbij kwam dat er prioriteit werd gegeven aan het
platteland. Al sinds 1979 bestaat er een duidelijk beleid dat de trek naar de stad moet
voorkomen door middel van het bevoordelen van het platteland. En met de toenemen
de activiteiten van de contras werd zo rond 1983 op grote schaal gestart met het
aanbieden van woningen op veilige plekken aan de vele binnenlandse vluchtelingen.
Zelfs onder de erbarmelijke economische omstandigheden van de laatste vijf jaar is er
nog heel wat op het gebied van de volkshuisvesting gebeurd, maar niet in Managua.
Wij hebben dat goed gemerkt. Zowel voor de plaatselijke politici als voor de
ambtenaren stond altijd vast dat er ook in Managua iets moest gebeuren. Of zoals
iemand het eens verwoordde: 'Het is met het platteland en Managua als met twee
kinderen: je moet er toch allebei voor zorgen.' Soms daalde de motivatie, door het
gebrek aan uitvoeringsmogelijkheden of gebrek aan politieke steun tot een dieptepunt.
Dan hielden wij Amsterdammers onze collega's weer voor dat ons soort werk vaak
vooral op de lange termijn zin heeft. Op andere momenten moest juist een Nicaraguaan
se collega ons erop wijzen dat in Nicaragua een bijzonder soort logica geldt: gewoon
doorgaan met je werk, ook al weet je dat de aardbeving of de overstroming, die alles
waarschijnlijk weer ongedaan maakt, er zeker komt. Ons werd eens voorgehouden dat
zonder die instelling er in Nicaragua met haar vulkanen, aardbevingen, overstromingen,
oorlog en economisch boycot nooit iets tot stand zou komen (dat er ook nog een orkaan
bij zou komen wist hij toen nog niet).
Het perspectief van de aardbeving of een grote overstroming was in ,ons werk
overigens sterker te merkeh dan de realiteit van de oorlog. De oorlog werd alleen
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gevoeld in de secundaire effecten: de schaarste van materialen en machines en ook het
steeds verder verslechterend inkomen van onze collega's. In het algemeen hebben wij
er ons altijd over verbaasd dat in alle diensten zonder al te veel problemen werd
doorgewerkt. Daardoor bleef er ook gedurende de tijd dat wij er werkten altijd een sfeer
bestaan van optimisme, van werken aan de toekomst..
De regenwaterafvoer

gemeenteamptenaar

Managua ligt in een dal aan het meer. Rondom Managua ligt een heuvelrug tot 800
meter hoogte. Al het water dat in dat bergachtige gedeelte valt, moet dwars door de
stad naar het meer worden afgevoerd. Elk jaar weer stroomt een lawine van water met
modder en slib van de hellingen, door de stad naar het meer. Elk jaar weer vallen er
slachtoffers. Elk jaar weer staat het economisch leven stil. Elk jaar weer verwoest het
water wegen en huizen.
Het is een serieus probleem. De gemeente Managua geeft de bestrijding van deze
wateroverlast een hoge prioriteit. De oorzaken van het regenwaterprobleem liggen niet
alleen in de gigantische hoeveelheid regen die er valt. In het bergachtige gebied buiten
Managua worden veel bomen gekapt. De mensen koken op hout. Door deze ontbos
sing, die tientallen hectares per jaar bedraagt, dringt er veel minder regenwater de
grond in. Het water neemt veel grond mee op zijn weg naar het meer.
Daarnaast heeft de stad met zijn aaneengeschakelde wijkjes te maken met wateraf
voer die niet of nauwelijks is geregeld. Het regenwater met modder en slib stroomt dan
ook nog eens die wijken in. En zo stapelen de problemen zich op. Een infrastructuur van
kanalen en buizen om het regenwater af te voeren ontbreekt. Het maken van zo'n
structuur is nooit belangrijk gevonden door het Somoza-regime. Alleen de wijken, van
de rijke bovenlaag, kregen een echt regenwater-rioleringssysteem. De hoeveelheid
regenwater is enorm. De regentijd loopt van juni tot en met oktober. In de eerste en in
de laatste maand valt de meeste regen, 600 mm per maand. Ter vergelijking: in
Nederland valt ongeveer 700 mm in het hele jaar.
Om alle problemen met de waterafvoer de baas te kunnen, hadden wij in Managua
twaalf medewerkers op kantoor werken. Dat is nogal weinig voor een stad met een
oppervlakte gelijk aan Amsterdam. Natuurlijk hebben wij eraan gewerkt om de regenwa
terproblemen van de stad structureel op te lossen. Maar bij zoveel en zulke grote
problemen, die zo diep ingrijpen in het maatschappelijk bestaan in Managua, ontkwa
men wij er niet aan om een hoop problemen ad hoc op te lossen. Gewoon met een
schop of als wij geluk hadden met een shoveltje, een sleuf trekken zodat een klein wijkje
of een aantal woningen niet meer overstroomden. Vooral in de regentijd, als we konden
zien hoe het water stroomde, konden wij veel van die ad-hocmaatregelen nemen.
Het werd een manier van werken; 's ochtends op kantoor werken aan structurele
oplossingen en 's middags de stad in met een onderhoudsploeg om noodmaatregelen
te nemen. Het ging zelfs zover dat de tijdelijke maatregelen in de structurele oplossin
gen gingen passen. Niet alleen de inzet van de medewerkers was groot, ook de
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bevolking werd om de haverklap ingeschakeld. Zo kon het gebeuren dat wij op een dag
met ons twaalven van kantoor zo'n 5.000 schoolkinderen aan het registreren waren die
poogden de regenwaterafvoerkanalen van vuilnis te reinigen. Dat het niet altijd efficiënt
ging moge duidelijk zijn. Al het verzamelde afval kon niet opgehaald worden, zodat het
aan de rand van de kanalen in brand gestoken werd. Managua zag twee dagen blauw
van de rook, maar de kanalen waren schoon.

De dlenstenband

De sfeer op het werk in Managua is anders dan in Amsterdam. De mensen gaan
vriendschappelijker met elkaar om en ondanks soms openlijk uitgesproken politieke
meningsverschillen heerst er een ontspannen sfeer. De invloed van de sandinistische
partij is groot. Dat komt ook door de wat onduidelijke ambtelijke organisatie, waarbij de
directeuren van diensten tegelijk ook een soort wethouders zijn. De belangrijkste
ambtenaren zijn eigenlijk ook de politiek verantwoordelijken. Toch hebben wij niet de
indruk dat om politieke redenen onkundige directeuren werden aangesteld. Misschien
was het mogelijk geweest om buiten het ambtelijk apparaat deskundiger mensen te
vinden, maar dat blijft speculeren.
Belangrijker is het feit dat een groot deel van het technisch kader, vooral vanwege
de economische problemen, naar het buitenland is vertrokken. Van een ingenieurssala
ris in Managua kan je immers nauwelijks een gezin te eten geven. Nagenoeg het gehele
gemeentelijk apparaat bestond daardoor uit jonge onervaren mensen, die bovendien
zonder probleem ergens anders werk konden vinden. Een simpel conflict op het werk
werd dan ook snel opgelost door ergens anders te gaan werken. Al met al geen goede
conditie om een stabiel ambtenarenapparaat op te bouwen.
Wij hadden vanuit Amsterdam de opdracht meegekregen om gewoon mee te werken
aan de projecten die men in Managua belangrijk vond. In het begin betekende dat nog
dat we aan projecten werkten die naar onze mening absoluut geen prioriteit zouden
moeten hebben. Gewoon meewerken betekende die eerste maanden ook het meest
simpele werk zelf doen. Bijvoorbeeld meehelpen met het tekenwerk, omdat ook op dat
soort eenvoudige gebieden heel wat te leren viel. Via die wat trage weg ontstond het
vertrouwen en vooral het gevoel dat wij Amsterdammers er bij hoorden, en werd er naar
ons geluisterd als het ging om zaken als de organisatie van de kantoren, de werkwijzen
en de prioriteiten in het werk. Wat dat laatste betreft waren de hoofdpunten: de
regenwaterafvoer, het vuilnis ophalen en het structuurplan voor de hele stad.
Toen wij eind 1987 vertrokken functioneerden de twee kantoren redelijk. Vooral ook
omdat er soms specialistische hulp uit Amsterdam kwam, bijvoorbeeld in de vorm van
een computer en speciaal gemaakte programma's. Dat bleek achteraf niet alleen maar
positief. Met name de ingenieurs blijken nu bijna allemaal elders te werken. Vaak in
strategisch belangrijke projecten in oorlogsgebieden, maar helaas ook in één geval in
het buitenland. Met name de technische kennis en computerkennis bleek zeer gewild.
Een belangrijke conclusie waar we nu, nadat we anderhalf jaar terug zijn, achter
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komen is dat het opbouwen van een ambtelijk apparaat niet na drie jaar ophoudt. Dat is
ook de reden voor de intensieve contacten die er na onze terugkeer gebleven zijn. Vier
Nicaraguaanse collega's bezochten ons inmiddels in Amsterdam en nog steeds wordt
er bij tijd en wijle voor Managua werk verricht. De stedenband van Amsterdam met
Managua is voor onze diensten tot een dienstenband geworden, waar beide partijen
van hebben geleerd en waar vele collega's met ons, goede vrienden in Managua aan
hebben overgehouden. Gelukkig gaan zowel voor de ruimtelijke ordening als voor de
openbare werken weer opnieuw Amsterdamse ambtenaren naar Managua.
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ACUALINCA, 1987

fotograaf

De gammele vrachtauto's luiden de bel als ze de vuilniszakken komen ophalen. Als je de
vuilnis 's avonds al buiten zet, loop je grote kans dat je de volgende ochtend alle$ bij
elkaar kunt harken omdat men op zoek was naar nog wat bruikbaars of iets eetbaars. De
basureros, de mannen op de wagen, hebben grote jutezakken aan de achterzijde
hangen. leder een. Daar verdwijnen regelmatig de nog bruikbare artikelen in die ze
tussen het vuilnis vinden. Een levende glasbak zou je kunnen zeggen. Het zijn spullen
voor eigen gebruik of het wordt verkocht op de Mercado Oriental.
Als de vuilnisauto op Acualinca aankomt, de grote vuilnisstort van Managua,
ontwaar je tussen het stof niet alleen kuddes koeien en aasgieren maar ook mannen,
vrouwen en kinderen die proberen nog iets van hun gading te vinden. Echt gezond werk
is het natuurlijk niet, zeker niet als er ook chemicaliën en ziekenhuisafval worden
gestort. Helpen die doeken' voor je mond?
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PALMOLIEPROJECT
GEFINANCIERD?

De wederwaardigheden van een Nederlands project
Met gemengde gevoelens stap ik het vliegtuig van Aeronica naar Bluefields. Dit is een
van de eerste vluchten na de orkaan. Hoe zal het er straks uitzien wanneer ik over het
HIVOS-medew,rk ter
rampgebied vlieg? Als het zover is weet ik niet eens of het erger, of minder erg is dan ik
me had voorgesteld. Eén ding is duidelijk: wat moet dit land in hemelsnaam beginnen
met al die verbrande bomen die zover je kan kijken als afgebrande lucifers schots en
scheef door elkaar gesmeten liggen? Dan de landing: de vertrouwde beelden ontbre
ken, geen tropisch groen langs de landingsbaan, geen controletoren, geen ontvangst
keet. De eerste blik vanaf de vliegtuigtrap: de kale baai van Bluefields, op de eilandjes
in de baai lijken de bomen weggevaagd.
Het is niet gemakkelijk om bij de panga, de boot van de UNAG, de boerenbond,
waarmee we naar Cukra Hili zullen gaan te komen. Langs een omweg, tussen de ruïnes
door, komen we bij de boot. Geen gezicht eigenlijk, zo'n splinternieuwe boot, net
aangeschaft met Nederlandse medefinancieringsfondsen, in de gribus bij de aanleg
steiger. De nieuwe panga heeft de orkaan wel over zich heen gekregen, maar dat was
Dineke van den Oudenalder een stuk verder het binnenland in, ergens bij Santo Tomás, bovenop een vrachtwagen
op weg naar Rama. De politie had het transport tegengehouden, omdat Joan al te
Een van de Nodert,,ndse
dichtbij kwam. Zelf hadden de UNAG-mensen liever doorgereden naar Rama...
medef/nancll!·rlngsor1anlsatles
De panga was nu net in Bluefields aangekomen, twee weken na de orkaan. Vervoer
die actief Is In Nlcara1ua Is het
over de weg naar Rama en over de Rio Escondido van Rama naar Bluefields was net
HIVOS, het Humanistisch
Instituut voor
weer mogelijk. Het water van het zwaar overstroomde Rama was voldoende gezakt. De
Ontwlkkel/ngssamenwerkln6.
boot kon snel door naar Bluefields, maar met du andere spullen was dat lastiger: het
HIVOS ondersteunt een 1root
overladen van spullen op een boot was moeilijk 'mdat de drijvende kade van Arlen Siu
aantal kleinere
beschadigd is. Dit stukje Nederlands vakma:,schap was evenmin tegen dergelijk
tandbouwpro./ecten. Dineke van
natuurgeweld
bestand.
den Ouden;1/der Is sinds 1986
In Nicaragua ilfs
pro)ec�erélntwoordefl)ke van
HfVOS voor Nlcara1ua, El
Salvador en Costa Rica. Ze
reist zo'n tw11e kHr perJaar
naar Nicaragua om projecten te
evalueren. Daarvoor woonde zij
van 1984-;t.986 in Mana1ua.

De totale vernieling om ons heen komt onwezenlijk op ons over. Boten, op de oever
gekwakt, tussen de verschroeide stammen. We nemen de afslag richting Cukra Hili
vanaf de Rio Escondido, die beroemde b.ocht, waar je altijd kokosmelk kon krijgen en
waar comandante William Ramfrez eens aan een tak bleef hangen en gewond raakte,
toen een panguero een bocht wat te nauw nam en met te hoge snelheid. Vicente begint
te lachen: 'Hier heeft de schipper "El Productor" naartoe gevaren toen de orkaan in
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aantocht was. Die man moet maar eens een onderscheiding krijgen, want "El Produc
tor" is zo goed als ongeschonden gebleven.' 'El Productor' is de net afgebouwde
vrachtboot van de UNAG voor haar boerenwinkelonderneming ECODEPA, Hiermee
kunnen voor het eerst behoorlijke voorraden tegelijk naar het uiterste noorden van de
Región Atlántico Sur, naar Tortuguero en La Cruz de Rio Grande vervoerd worden. Het
tweede beetje Nederlandse ontwikkelingshulp dat niet verloren is gegaan door de
orkaan! De tocht gaat verder langs een andere dan de gebruikelijke route, want die is
geblokkeerd door omgewaaide bomen.
We komen aan bij het haventje van Cukra Hili. Het is hoognodig aan vervanging toe,
want hier moeten straks de boten aanleggen die de onderdelen aanvoeren van de door
de Nederlandse overheid te financieren palmoliefabriek. De gammele aanlegsteigers
waren daar al volledig ongeschikt voor en nu is er helemaal niets meer. Een vlonder is in
elkaar gezet om mensen en vracht aan land te brengen. We lopen naar het dorp. De
schade aan de huizen lijkt mee te vallen. We horen dat iedereen zijn golfplatendak kwijt
was, maar inmiddels liggen er weer platen op. Verderop wordt duidelijk hoe dat zo snel
gelukt is. Van de suikerfabriek Camilo Ortega, overblijfsel uit het Somoza-tijdperk, staan
alleen de machines en een deel van de wanden nog op hun plaats. Nergens is een dak
te bekennen. De regionaal directeur van MIDINRA, het Ministerie voor Landbouwontwik
keling en Landhervorming, en de burgemeester van Cukra Hili hebben besloten dat het
herstel van de daken van de woonhuizen prioriteit heeft boven dat van de fabriek.
iedereen heeft dus weggewaaide golfplaten verzameld en daarmee zo goed en zo
kwaad als het ging zijn huis gerepareerd.
De suikerfabriek is het middelpunt van het dorp. Als je er niet een deel van het jaar
werkt, dan krijg je de stroom voor je huis er wel vandaan. Al jaren kost het veel moeite
een goede suikerproduktie te halen. De zwaar verouderde fabriek dient voor zelfvoorzie
ning aan de Atlantische kust. Daarom en vanwege de functie die ze voor Cukra Hill
vervult heeft men er tot nu toe van afgezien de fabriek op te heffen.
Verder met de auto nu, naar het einddoel, de asentamiento, Samuel Lau, een nieuw
dorp. Ook dit vervoermiddel rijdt bij de gratie van de Nederlandse ontwikkelingshulp. De
auto wordt bestuurd door Ruben 'El China', geboren in Cukra Hili, maar na enkele jaren
met zijn ouders naar Managua gegaan. Het FSLN heeft hem jaren geleden verzocht
terug te keren naar de Atlantische kust, waar gebrek aan autochtoon kader enorm is.
Ruben is al een paar jaar burgemeester van Cukra Hili en sinds kort ook afgevaardigde
van MIDINRA voor het dorp en de omgeving. Hij is dag en nacht in touw om de belangen
van zijn dorp te behartigen. Of het nu gaat om gezondheidszorg, onderwijs, voedselvoor
ziening, defensie, de problemen rond de suikerfabriek of de bouw van een klein
honkbalstadion, Ruben wordt er altijd bijgehaald. Een eigen leven of een plek voor
zichzelf heeft hij nauwelijks. Joost mag weten hoe hij ook nog kans ziet tussendoor zijn
sociologie-studie, waarvoor hij regelmatig naar Managua moet, af te maken. Ruben
maakt de tocht naar Samuel Lau enkele malen per week. Het eerste stuk gaat tussen
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het suikerriet door, wat omgebogen door de orkaan, maar zo te zien niet echt verloren
voor de aanstaande zafra: de suikerrietoogst.
Daarna volgt de oliepalm-aanplant. De bladeren zien er verkreukeld uit en ook hier
staat het een en ander kromgebogen, maar de eerste berichten na de orkaan zijn
duidelijk niet juist: slechts een tot twee procent van ·de aanplant zou onaangetast
gebleven zijn, de rest verwoest. We rijden door een soort groene oase temidden van
een maanlandschap. Om Samuel Lau te bereiken moet je elke keer weer anders rijden,
en steeds met een grotere omweg. Zelfs de beste chauffeur komt hier niet langs de
kortste weg vanwege de dikke modderlaag. Bovendien is de brug over het riviertje langs
de asentamiento nog steeds niet gemaakt.
Dan is daar Samuel Lau, woonplaats van de leden van de oliepalmcoöperaties. Ook
hier is de aanblik niet zo desastreus als verwacht. De meeste huizen hebben golfplaten
op het dak. Iedereen heeft ze tot in de wijde omtrek opgespoord en bijeengescharreld.
Overal wordt druk getimmerd, maar dat gebeurt al vier jaar lang, vanaf het moment dat
de mensen hier kwamen om de eerste coöperatie te vormen. De coöperatieleden zijn
kleine boeren uit de wijde omtrek, ofwel uit de meest afgelegen gebieden van de Región
Atlántico Sur, ofwel uit het grensgebied van Chontales, sommigen zelfs uit heel andere
regio's van Nicaragua. In elk geval boeren uit plaatsen met weinig perspectief voor de
voedsellandbouw of zwaar bedreigd door de contras. Allen hebben de stap gewaagd om
met een voor hen volkomen onbekend gewas - Afrikaanse palm - aan de slag te gaan
en om van individuele boer lid van een produktiecoöperatie te worden. Het is duidelijk
dat ze daarbij steun nodig hebben.
Er komt een project tot stand waarin organisatievorming en landbouwtechnische
training een belangrijke plaats innemen. Nederland levert een fikse financiêle input,
want een heel team HVA-technici assisteert EMDEPARA, de nationale oliepalmonder
neming, die de beide oliepalmprojecten - naast Cukra Hill dat van El Castillo - onder
haar beheer heeft. De Nederlandse overheid zegt nog meer toe: steun bij de financiering
van een palmolieverwerkingsbedrijf. Verder moeten er in totaal vijf asentamientos
komen met een school, gezondheidspost, water, elektra en goede huizen. De slechte
weg vanuit Cukra Hill moet sterk verbeterd worden en het haventje praktisch opnieuw
aangelegd. Maar in 1985 komt het einde van Nicaragua's status van wederopbouwland
in zicht. De Nederlandse overheid ziet niet zo veel kans om naast een fabriek ook nog
eens financieel over de brug te komen voor wegenaanleg en de vestiging van nieuwe
dorpen. Aan mijn organisatie HIVOS, wordt financiêle steun gevraagd. Zo komt het dat
een kleine medefinancieringsorganisatie als het HIVOS zich - op verzoek en na veel
bedenkingen - met een enorm project inlaat.
We kunnen maar kort in de asentamiento blijven. Helaas is alleen een korte bijeen
komst met vertegenwoordigers van de twee produktiecoöperaties mogelijk. Die twee
waren er kortgeleden nog vijf, maar men is versneld tot fusie overgegaan, omdat dat
een van de voorwaarden was die vanuit Nederland gesteld werden voor de financiering
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van de palmoliefabriek. De coöperaties worden straks aandeelhouder van de fabriek. Ik
verwacht grote verslagenheid bij de mensen vanwege de orkaan. Jarenlang ploeteren
en dan zoiets: de voedselgewassen zijn totaal vernield, al het vee is dood, de houten
huizen - al fors aangetast door klimaat en termieten - zijn er met Joan niet beter op
geworden. Bovendien heeft het zilte water, dat over het land is gezwiept, huisraad en
kleding aangetast. De voedselsituatie was al maandenlang kritiek. Maar de eerste
twintig huizen, gebouwd van dunne cementen platen, die door HIVOS neergezet zijn,
hebben Joan uitstekend getrotseerd.
Verslagenheid is er inderdaad, maar de orkaan heeft daar eigenlijk weinig invloed op
gehad. Voor de zoveelste maal tijdens een bezoek komt de vraag op me af. 'En wat is er
in Nederland besloten over de palmoliefabriek?' Iedereen weet dat ik daarmee recht
streeks niets te maken heb, maar er komen nu eenmaal weinig andere Nederlanders
langs om zo'n vraag te kunnen stellen. Wat een ellendig gevoel als je in de ruim twee
jaar dat je regelmatig op bezoek komt steeds hetzelfde antwoord moet geven: 'In
principe is er een positief besluit tot financiering genomen, maar er moet nog wat
onderhandeld worden over enkele voorwaarden. Als het ècht helemaal rond is, zal ik het
jullie laten weten.'
Het palmolieproject is belangrijk in het streven binnen het Nicaraguaanse landher
vormingsbeleid om tot zelfvoorziening in de voedselproduktie te komen. Steun aan de
landbouwsector in Nicaragua was een van de drie hoofdpijlers van het Nederlandse
beleid voor wederopbouw. Minister Schoo doet in 1984 de politieke toezegging dat
Nederland de bouw van een palmolieverwerkingsbedrijf bij Cukra Hili financieel zal
ondersteunen. In augustus 1985 blijkt dat het Ministerie van Financiën niet bereid is
zich garant te stellen voor het commerciële gedeelte van de leningen waarmee Stork
Amsterdam een fabriek aan Nicaragua kan leveren. Daarna komen eindeloze onderhan
delingen met Nicaragua over de voorwaarden waaronder toch een fabriek geleverd zou
kunnen worden. De Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO), de
HVA en het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking zijn aan Nederlandse zijde de
betrokken partijen. Ik krijg niet de indruk dat een van de partijen echt heil ziet in de
levering van de palmoliefabriek. Het is dan ook geen gemakkelijke beslissing om zo'n
grote investering te doen in een land dat economisch aan de grond zit. Bovendien is bij
het andere palmolieproject in El Castillo, waar de Fransen een fabriek geleverd hebben,
alles niet op rolletjes gegaan. Maar waar ik echt met m'n pet niet bij kan is waarom men
dit alles in Nederland niet eerder bedacht heeft. Waarom is er inmiddels wel fors
geïnvesteerd in de technische assistentie van HVA, in de versterking van de organisatie
en training van de palmoliecoöperaties, in verbetering van de infrastructuur in het
gebied? Waarom kon die fabriek er gewoon niet op tijd staan? De boeren hebben zich
onder zware omstandigheden, zonder voorzieningen en met altijd weer dreigend contra
gevaar op de loer, de omgang met een nieuw gewas eigen gemaakt. Nu moeten zij
rottende overrijpe vruchten verwijderen om te voorkomen dat de aanplant van jaren er
door ziektes aangaat. Ik denk aan een van de gesprekken op het Ministerie van
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Ontwikkelingssamenwerking, begin 1988. Een van de zeer vele medewerksters van het
ministerie die zich inmiddels met de palmolie-affaire heeft beziggehouden: 'Het is toch
ook onverantwoord van de Nicaraguaanse overheid om die boeren te laten werken in de
oliepalmplantages, terwijl die fabriek nog niet eens geregeld is! Waarom hebben ze die
plantages eigenlijk op zo'n onhandige plaats aangelegd? Had dat niet beter aan de kust
van de Stille Oceaan gekund? Waarom zien ze er niet gewoon vanaf? Er is toch wel olie
elders te koop!' Er komen, net als tijdens het gesprek, weer hevige gevoelens van
woede bij me naar boven: hoe haalt iemand het anno 1988 nog in haar hoofd met dit
soort opmerkingen te komen. Vergeten we gewoon de hele voorgeschiedenis van
enkele jaren? Totaal geen begrip voor Nicaragua's wens zelfvoorzienend te zijn voor
zo'n essentieel consumptieartikel. Totaal geen begrip voor de belangrijke rol van het
autonomieproces in het Atlantisch kustgebied.
Is dit hetzelfde ministerie waar, overigens terecht, altijd zoveel vragen rijzen over de
uitvoeringsstructuur van projecten, of ze 'het wel aankunnen·, wie de verantwoordelijk
heid draagt? Ik laat ruim twee jaar de revue passeren: twee regionale MIDINRA
directeuren in Bluefields, de laatste met duidelijk meer ervaring dan de eerste, met
name op het punt van grote landbouwondernemingen; drie directeuren van de suikerfa
briek in Cukra Hill: Juan, de eerste en enige Miskito-directeur van een onderneming met
enige omvang in de regio krijgt in het autonomieproces een meer politieke rol toebe
deeld als vertegenwoordiger van zijn bevolkingsgroep. De tweede directeur is na orkaan
Joan op staande voet ontslagen wegens plichtverzuim. De nieuwe directeur is keihard
bezig de suikerfabriek gerepareerd te krijgen voor de op handen zijnde zafra. Ook denk ik
aan de burgemeester van Cukra Hill, die best eens wat anders zou willen doen, maar
toch de keus maakt om door te gaan, omdat er niet genoeg kader is om hem te
vervangen. Een regionaal minister die uit Bluefields komt en er niet weg zal gaan.
Hebben we het in Nederland nu zoveel beter of handiger aangepakt in diezelfde twee
jaar, met alleen al drie verantwoordelijken voor Nicaragua die elkaar op het ministerie
afwisselden? En zouden we wat gebrek aan coördinatie betreft tussen de Nederlandse
betrokkenen bij onderdelen van het hele palmolieproject in Cukra Hill niet veel meer de
hand in eigen boezem moeten steken?
Bluefields ligt geïsoleerd ten opzichte van Managua en er zijn perioden, dat er geen
communicatie mogelijk is. Joan heeft er nog eens een schepje bovenop gedaan. Ideale
uitvoeringsstructuur voor ontwikkelingsprojecten hier? ... Nee! Zekerheid dat er veel aan
gedaan wordt om projecten ondanks alles tot een goed einde te brengen? ... Ja! Reden
om Nicaragua, net als in de jaren van de wederopbouwhulp, het voordeel van de twijfel
te gunnen? Waarom niet? In de wederopbouwjaren waren er veel positieve berichten
over de besteding van Nederlandse hulpgelden in Nicaragua, onder andere van de
Inspectie Ontwikkelingssamenwerking te velde. Te positieve geluiden achteraf bezien?
Nu zijn er vaak geluiden dat er in Nicaragua niets meer goed zou gaan. Zou het echt
mogelijk zijn dat in drie tot vier jaar tijd de balans totaal naar de andere kant is
doorgeslagen? En wie heeft er ineens verzonnen dat ontwikkeling zonder horten of
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stoten, vallen en opstaan moet plaatsvinden? Is het misschien zo, dat betrokkenen bij
de ontwikkelingshulp aan Nicaragua de situatie in het begin veel m ooier hebben willen
zien dan ze feitelijk was? En moet Nicaragua nu boeten voor onze verkeerde projecties?
Terug in Bluefields. We kunnen op de valreep met regionaal minister Lumberto
Campbell spreken. Een paar weken ervoor was hij in Nederland en tijdens de orkaan nog
in Europa. Hij komt de taak weer overnemen van tijdelijk waarnemer William Ramfrez,
die de evacuatie van Bluefields en de eerste opruimacties heeft gecoördineerd. Op tafel
een maquette van het nieuwe Bluefields. Sommige wijken die eigenlijk altijd al
ongunstig lagen en overstroomden, zullen elders opgebouwd worden. Het is de
bedoeling om geen betonnen eenheidsworst van de stad te maken. Cuba, dat Blue
fields als eerste steun heeft toegezegd bij de heropbouw, zal enkele bouwkundigen
vooruitsturen die een vijftal modellen van huizen, een beetje in karakteristieke stijl,
moeten ontwerpen, in overleg met de Nicaraguanen. Ik durf Campbell niet tegen te
spreken, maar denk alleen: laat hem alsjeblieft genoeg golfplaten en bouwmaterialen
krijgen om iedereen weer aan een huis te helpen, hoe Bluefields er voorlopig ook uit zal
komen te zien.
Op de vraag hoe we nu verder moeten met alle plannen rond Cukra Hill, geeft hij
duidelijk aan dat het oliepalmproject met alles eromheen aan woningbouw, wegenver
betering en dergelijke een hogere prioriteit heeft gekregen dan ooit. 'Alle projecten in de
regio liggen plat: de zeehaven-in-aanleg El Bluft is verzand, de visverwerkende bedrijven
zijn vernietigd, op Corn lsland met haar kokosolie-industrie en met toekomstperspectie
ven voor het toerisme, staat geen boom en huis meer overeind. Het politieke autono
mieproces kan alleen wat worden, als het een economische invulling krijgt. Juist na de
orkaan hebben we zo'n project dringend nodig. Laat alles doorgaan zoals gepland.'
Weer in Managua. In goed overleg tussen de verschillende Nederlandse ontwikkelings
organisaties, het Nicaragua Komitee, de coördinator van de Nederlandse hulp in
Managua en een missie van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking wordt
bekeken wat er voor de verschillende getroffen regio's aan steun voor de wederopbouw
mogelijk is. De echte noodhulp is inmiddels door het ministerie in Nederland vrij snel
goedgekeurd en heeft via diverse kanalen haar doel al bereikt, of zal dat op korte termijn
doen. Voldoende noodhulp krijgt Nicaragua niet vanuit het buitenland, mede omdat
door de tijdige en goed georganiseerde evacuatie het aantal dodelijke slachtoffers
beperkt bleef tot onder de driehonderd. Temidden van alle natuurrampen die her en der
. over de wereld optraden was de directe menselijke schade te gering om lang indruk te
maken. Vooral in de volgende fase, die iets verder gaat dan pure noodhulp, zal dit
verschijnsel Nicaragua parten blijven spelen. De situatie is zeer ernstig. Er moet op z eer
korte termijn gezaaid worden, want zowel de binnenlandse voedselproduktie als de
landbouwexportproduktie zijn grotendeels verloren gegaan, evenals een aanzienlijk
percentage van 's lands infrastructuur. Op korte termijn moeten er nu plannen op tafel
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·komen en moeten door vele Nicaraguaanse instanties acties gecoördineerd worden.
Hopelijk zijn ze daar onder de huidige omstandigheden zo snel toe in staat als voor
Nederland nodig is. Nu liggen er nog wat fondsen klaar...
Voor drie van de door de orkaan Joan meest getroffen regio's zijn eind 1988
wederopbouwprogramma's door het ministerie goedgekeurd: Rio San Juan, Región
Autónoma Atlántico·suren Regio V (wederopbouw Rama en steun voor het platteland
rond Rama). De definitieve beslissing over de Nederlandse financiering van de palmolie
fabriek in Cukra Hili valt dit jaar.
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het EL-SOLPROJECT
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Jongerenbeweging en FNV solidair
Enthousiasme, maar ook vragen

Mijn eerste kennismaking met Nicaragua was in de zomervakantie in 1982. Ik werkte
toen bij de jongerenorganisatie van de FNV, en volgde het nieuws over Nicaragua
slechts op een afstand. Van een collega hoorde ik dat ze met een groep van het
Nicaragua Komitee op reis ging en dat er nog een plaatsje vrij was.
Het werd een waarlijk revolutionaire reis. Met een gehuurde bus crossten we door
het land. Van de ene bijeenkomst naar de andere manifestatie, van wijkcomité naar
boerencoöperatie, van koffie- naar bananenplantage.
Drie à vier vergaderingen per dag met volksorganisaties, gemeentebesturen, wijkco
mités, bezoeken aan revalidatieklinieken, en fabrieken. En tussendoor gezellige over
vloedige maaltijden met sloten rum. Waar we kwamen, rolden we ons spandoek, dat de
solidariteit tussen Nederland en Nicaragua verbeeldde, uit en namen trots het applaus
in ontvangst. We mochten af en toe de geweren van de milicias vasthouden, en zongen
met hen vaak tot diep in de nacht revolutionaire liederen. We werden zelfs uitgenodigd
voor een diner met de president en enkele ministers, samen met nog zo'n tweehonderd
genodigden.
Ik werkte enkele dagen op een staatsboerderij. Toen ik probeerde mee te helpen
een stukje land van het menshoge onkruid te ontdoen, zaten mijn handen binnen een
half uur vol blaren. Voor het eerst sliep ik met de kippen onder en op mijn veldbed in een
eenvoudig boerenhuisje, tussen de rest van de familie. De eenvoud, het karige bestaan
stak schril af tegen de vrolijkheid en de waardigheid van de mensen.
Ook de droevige ervaringen, zoals de schade van de recente overstromingen die we
alom zagen of de berichten van de terreurdaden van de contras, versterkte de
verbondenheid die ik met de revolutie en het Nicaraguaanse volk voelde. Het enthou
siasme waarmee tijdens een bijeenkomst met zowat de voltallige regering, de bevolking
de eerste verlenging van de noodtoestand begroette, werkte ondanks de ernst en het
dramatische van de situatie, aanstekelijk.
Ik probeerde zoveel mogelijk te weten te komen van de revolutie; de plannen, de
ideeën, de problemen. Wat was het nieuwe in en de kracht van het sandinisme? Ik werd
vooral gegrepen door de vastberadenheid, het vertrouwen in de toekomst, het geloof in
eigen kunnen, maar ook door de openheid en de bescheidenheid die de mensen
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waarmee we spraken uitstraalden. Dit, gecombineerd met de tot de verbeelding
sprekende politieke principes van sociale rechtvaardigheid, gemengde economie,
politiek pluralisme en internationale ongebondenheid, maakte me warm voor dit
politieke proces.
Soms kwam het ook tot felle discussies, over homoseksualiteit bijvoorbeeld, of over
internation�le vraagstukken. Op vakbondsterrein verbaasde me de stelligheid waarmee
begrip getoond werd voor het verbod van de vakbeweging Solidariteit in Polen. Deze
werd een economistische opstelling verweten. Een discussie die ook speelde tussen de
sandinistische vakcentrale CST en enkele kleinere vakbonden, die vonden dat er
looneisen gesteld moesten worden en dat er weer stakingsvrijheid zou moeten zijn.
Maar wie staakt er nu tegen zichzelf? 'De revolutie is er voor de arbeiders. Op de eerste
plaats komt de defensie, en daarvoor moet de produktie omhoog', was de opstelling
van de CST. Overheersend was het gevoel dat dit land zijn eigen weg moest kunnen
zoeken en dat tegenover de interventiepolitiek van de VS de solidariteit met het
Nicaraguaanse volk versterkt moest worden.
Situatie moeilijker, ondanks enthousiasme

i.

Het tweede bezoek, een jaar later, in 1983 verliep moeilijker. De situatie was aanmer
kelijk verslechterd. Een eigen bus voor de reisgroep huren kon niet meer. Alle bussen
waren nodig voor het openbaar vervoer.
Veel leidinggevende sandinisten, waarmee we het eerste jaar allerlei activiteiten
hadden georganiseerd waren overgeplaatst of gemobiliseerd voor het leger. De contac
ten met volksorganisaties en de lokale autoriteiten verliepen moeizamer en minder
spontaan. Enkele plaatsen die ik het eerste jaar had bezocht waren nu onveilig vanwege
de aanvallen van de contras. Bij de grens met Honduras zag ik enkele ontruimde
dorpen. En ik werd geconfronteerd met verschillende begrafenissen van door de contras
vermoorde militairen. Aangrijpend; de oorlog werd concreet voelbaar. De begrafenissen
werden manifestaties van vastberadenheid om de revolutie te verdedigen.
Toch waren hier en daar kleine verbeteringen te zien en waren er veel nieuwe
projecten begonnen. Het enthousiasme waarmee aan de wederopbouw van het land
werd gewerkt was nog steeds erg groot. Dat was vooral te merken aan de manier
waarop aan de opbouw van het onderwijs werd gewerkt. De grote alfabetiseringscam
pagne had veel losgemaakt. Het leek wel of heel Nicaragua opnieuw aan het leren was
geslagen.
Ik kwam een plan van het Ministerie van Onderwijs en het Deense Nicaragua comité
op het spoor om met behulp van werkbrigades en financiering uit West-Europa scholen
te bouwen op het platteland. Een pretentieus plan dat, naast scholen, ook een
infrastructuur moest leveren, waarmee een impuls aan de geïntegreerde ontwikkeling
van de plattelandsstreken gegeven kon worden. Nicaragua had gehoopt dat de
Wereldbank deze poging om het nieuwe onderwijs van de grond af aan op te bouwen,
zou medefinancieren. Onder invloed van de VS is dit echter niet doorgegaan, vandaar
dat er een beroep gedaan werd op de solidariteitscomités.
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hield serieus rekening met een directe interventie van het Amerikaanse leger. iedereen
werd opgeroepen schuilputten te graven. Een van mijn taken was om uit te zoeken of de
situatie in het land wel veilig genoeg was voor het uitzenden van brigades. De
toegenomen spanningen, de grotere aanvallen van de contras hadden bij de organisa
ties die achter het EI-Solproject stonden, de vraag opger9epen of het in die situatie wel
verantwoord was een brigade naar Nicaragua te sturen.
Het organiseren van een concreet project gaf een andere kijk op de Nicaraguaanse
werkelijkheid. Hoe moeizaam was het, om de eenvoudigste dingen te regelen. Hoe
afmattend, om met de bus je weg door Managua te vinden. Hoe verfrissend waren
daarentegen de eerste contacten met de mensen uit de dorpen waar we later zouden
gaan bouwen. Hoewel er nauwelijks enige vorm van organisatie in die kleine dorpen
bestond, werden de voorbereidingen voor de bouw van de scholen en de komst van de
brigade zonder veel omhaal en plichtplegingen enthousiast ter hand genomen. De
weinige leden van het FSLN namen daarbij het voortouw. De bouw van de scholen en de
komst van de internacionalistas werd door de boeren duidelijk als een bewijs gezien dat
de revolutie er voor hen was. In Somoza·s tijd was dit onmogelijk geweest.
De eerste brigade
Inmiddels was de eerste brigade geformeerd en ook de voorbereidingscursus van zes
weken op het vormingscentrum 'De Hunneschans' zat erop. We hadden een poging
gedaan Spaans te leren, er was geoefend in het aardbevingsbestendig bouwen zoals
dat in Nicaragua moest plaatsvinden en hadden ons enigszins voorbereid op het maken
van informatiemateriaal over Nicaragua.
Begin februari 1985 arriveerden we met de eerste EI-Solbrigade. Vier maanden
zouden we wonen en werken in een kleine boerengemeenschap. Verstoken van enige
vorm van luxe en, vanwege het ontbreken van vervoer, behoorlijk geïsoleerd van de rest
van Nicaragua. Enthousiast werd samen met de dorpsbewoners aan de bouw van de
schooltjes begonnen. We werden hartelijk opgenomen in de boerengezinnen in hun
eenvoudige huisjes. Met het weinige dat ze hadden probeerden ze het ons zo
comfortabel mogelijk te maken.
Maar het was niet makkelijk het vier maanden vol te houden. De deelname van de
dorpsbewoners aan de bouw nam met het naderen van de zaaitijd af. De samenwerking
met de Nicaraguaanse voorman en de architect verliep moeizaam. Vaak ontbraken de
bouwmaterialen. De onderlinge samenwerking werd zwaar op de proef gesteld. In die
tijd werden de eerste tekenen van de economische stagnatie duidelijk zichtbaar. De
subsidies op het basisvoedsel werden sterk verminderd, de inflatie begon de kop op te
steken. Wat leidde tot nogal wat gemor onder de boeren, die toch al niet tevreden
waren over de regeling dat ze een deel van hun oogst, tegen (volgens hen) te lage
prijzen, aan de staat moesten verkopen.
Tussen het bouwen door schreven we, in het kader van het informatiewerk, de Diario
. del Sol die tijdens ons verblijf door de Jongerenbeweging werd uitgegeven. We maakten
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een video over de jongeren in de dorpen waar we woonden en verdiepten ons in de
thema's waarover we tijdens deze reisperiode informatiemateriaal zouden gaan maken.
We stelden een diaserie samen over de Nicaraguaanse voorman, Julio, die de leiding
had bij de bouw van een van de schooltjes. Julio was lid van de bouwbond. Hij zat bij de
CST omdat hij zich verbonden voelde met de revolutie. Hij had meegedaan aan de
alfabetiseringscampagne en was nu bereid in een afgelegen dorp te gaan werken, ook
al vond hij dat hij voor dat werk zwaar onderbetaald werd.
Terug in Nederland kwamen we weer zes weken bij elkaar op 'De Hunneschans·, om
onze ervaringen en de foto's en dia's die we hadden gemaakt, om te zetten in leuke
produkten. Tegelijkertijd moest de eerste brigade geëvalueerd worden. Er werd een
aantal kritische noten gekraakt, maar de beoordeling van de uiteindelijke resultaten
was positief. De schooltjes stonden er, de betrokkenheid bij Nicaragua was binnen de
Jongerenbeweging en de Bouw- en Houtbond toegenomen, en het informatiemateriaal
was goed bruikbaar.
De organisatie van het project werd verbeterd en de organisaties verbonden zich nu
voor opnieuw twee jaar aan het project. Inmiddels was er ook zekerheid gekomen over
de subsidie van de Europese Gemeenschap, en terwijl de eerste brigade nog bij elkaar
was, werd de tweede al samengesteld.
De discussies rond Nicaragua over de maatregelen die de Nicaraguaanse regering
nam in verband met de verhevigde oorlog en de ernstige economische crisis, namen
echter ook in Nederland toe. Vanuit CLAT-Nederland en het CNV werd actie gevoerd
tegen vermeende schending van vakbondsrechten in Nicaragua. Binnen de Bouw- en
Houtbond-FNV werden ook kritische vragen gesteld over de vakbondsrechten in
Nicaragua. De ABVA-jongeren schortten hun medewerking aan de leermiddelenactie
voor El Sol op, onder verwijzing naar de perscensuur in Nicaragua en het ontbreken van
stakingsrecht.
Vakbondsdelegatie

Tijdens het verblijf van de tweede brigade in 1987 kregen we bezoek van een
vakbondsdelegatie bestaande uit de vice-voorzitter van de Bouw- en Houtbond en de
voorzitter van de Jongerenbeweging, die zich behalve van het werk van de brigades, ook
op de hoogte kwamen stellen van de vakbondssituatie in Nicaragua. Daartoe voerdén
we een aantal gesprekken, met de CST, met de CUS, en met de bouwbond SCAAS, die
aangesloten was bij de op de socialistische partij georiënteerde vakcentrale CGTi.
In het gesprek met de CUS werden we geconfronteerd met hun klacht dat hun
vakbondsblad van de regering niet mocht verschijnen. Pas na herhaaldelijk aandringen
kwamen ze met enkele bewijzen die in het geheel niet overtuigend waren. Wel was het
zo dat hun publikaties voorgelegd moesten worden aan het Ministerie van Informatie,
maar dat gold ook voor alle andere publikaties die toen in Nicaragua verschenen. Verder
hadden ze last van de schaarste aan papier, maar dat bleek ook te gelden voor de CST.
De CUS maakte in het algemeen een weinig betrouwbare indruk; ze leek meer op een
politieke vereniging dan op een vakbond.
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We bezochten onder leiding van de CGTi ook een bouwplaats, waar de bouwvakkers
vrijelijk praatten over hun situatie en hun kritiek op de regering en de sandinistische
vakbeweging niet onder stoelen of banken staken. Ze waren voor de revolutie, maar
waren het niet eens met de loonpolitiek van de regering. Vooral keerden ze zich tegen
de beperking van het stakingsrecht, waardoor ze niet in staat waren hun rijke opdracht
gever, voor wie ze nu een luxehuis bouwden, onder drUk te zetten om een hoger loon te
betalen. Ze waren boos op de regering die de oude arbeidswetgeving van Somoza nog
steeds hanteerde en weinig aanstalten maakte om een meer progressieve wetgeving in
te voeren. Ondanks die geluiden was de conclusie van, de delegatie, dat er wel degelijk
vakbondsvrijheid bestond in Nicaragua, hoewel de vakbeweging door de noodtoestand
en door het gebrek aan middelen wel beperkt werd in het uitvoeren van haar vakbonds
werk.
De problemen met de verdeeldheid van de vakbeweging hebben te maken met de
geringe vakbondstraditie in Nicaragua onder Somoza. Na de overwinning werden er in
allerijl sandinistische bonden opgericht, die al gauw de overgrote meerderheid van de
georganiseerde arbeiders vertegenwoordigden. Daar waar er wel een strijdbare traditie
bestond, zoals in de bouw, werden de niet-sandinistische vakbonden, wegens politieke
meningsverschillen, van officiële zijde gewantrouwd. De pogingen om in de eerste jaren
na de revolutie te komen tot één vakcentrale leden dan ook al gauw schipbreuk. Daar
komt bij dat alle vakbonden nauw gekoppeld zijn aan politieke partijen en dat vakbonds
acties gebruikt worden als middel in de politieke strijd.
Met de toenemende politieke polarisatie tussen de sandinistische regering en de
interne oppositie namen de botsingen rond vakbondsthema's en vakbondsrechten
steeds verder toe. Steeds meer ging het daarbij om de economische politiek. De steeds
ernstiger wordende economische crisis zetten de arbeidsvoorwaarden en het levenspeil
van de arbeiders zwaar onder druk.

El Sol gaat door
De tweede en derde brigade verliepen steeds beter. De brigades werden groter en er
werden meer klaslokalen gebouwd, terwijl het informatiemateriaal kwalitatief beter
werd. In het materiaal dat de dagelijkse werkelijkheid in Nicaragua weergeeft, worden
de toegenomen problemen in het land weerspiegeld. De economische problemen van
de boeren, de problemen rond de dienstplicht en de oorlog. Maar het toont ook hoe op
allerlei terrein ondanks de beperkte mogelijkheden geprobeerd wordt een betere
toekomst op te bouwen.
De Jongerenbeweging en het Nicaragua Komitee gaan door, en hebben uiteindelijk
een breder draagvlak binnen de FNV gevonden dan de eerste drie jaar het geval was.
Een groot aantal bonden is nu betrokken bij de financiering van een drietal nieuwe
scholen in de regio Matagalpa.
De vierde brigade vertrok eind januari 1989 naar Nicaragua en voor het volgende jaar
is een vijfde brigade gepland. De EI-Solleermiddelenactie is opnieuw opgezet en in het
kader van tien jaar solidariteit met Nicaragua van start gegaan.
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Meer dan negen uur rijden vanuit Managua. Het was al ver in de middag toen de
vrachtauto met lijkkisten en zo'n dertigtal journalisten aankwamen in San José de
Bocay. We moesten tientallen rivieren oversteken waarbij soms enkele jeeps vast
bleven zitten. Het was dezelfde weg waar 36 uur eerder een vrachtauto vol passagiers
op een landmijn reed. Een landmijn gelegd door de contras. Zevenentwintig doden,
bijna allen vrouwen, kinderen en zelfs enkele zuigelingen. Ze waren op weg naar
Jinotega om inkopen te doen en om landbouwprodukten te verhandelen.
De dood was al voelbaar voordat we de loods binnen gingen waar alle lijken op
landbouwplastic naast elkaar waren gelegd. Het dorp had niet genoeg geld en materiaal
om zoveel doodkisten te laten maken, dus moest er gewacht worden totdat de
legervrachtauto met de kisten arriveerde. Het was een hartverscheurende aanblik. Nog
steeds kwamen familieleden uit de wijde omgeving aan om de halfverbrande slachtof
fers te identificeren. Terwijl de lijken haastig in de kisten werden gelegd probeerden
familieleden telkens weer nog een laatste blik te werpen op hun moeder, dochter of
kind, alsof ze geen afscheid konden nemen.
Terwijl de voeten diep in de modder wegzakten vertrok de stoet familieleden met de
grote en kleine kisten in de stromende regen op weg naar het in de haast gedolven
massaRraf.

nis: de strijd tegen het water en over het grootste naoorlogse project van Nederland:
het Deltaplan. Wij zijn hier nu vanaf vanmorgen op bezoek in Nicaragua en weten
natuurlijk nog niet precies welke de problemen er in uw land zijn. Wij begrijpen al wel dàt
er problemen zijn. Misschien kan de wapenspreuk die de Zeeuwen een hart onder de
riem heeft gestoken ook voor Nicaragua gelden: Luctor et Emergo, 'Ik worstel en kom
boven'. De sfeer kon niet meer kapot. Relus had het klaargespeeld om zonder eigenlijk
iets te zeggen toch de juiste toon te zetten voor de delegatie. Het ijs was gebroken.
Zowel in ons eigen gezelschap, als in de relatie met onze gastheren.
De volgende ochtend dreigde een incident met de oppositiekrant La Prensa nog roet in
het eten te gooien. Bij het ontbijt kregen we namelijk te horen dat de censor zo stom
was geweest een foto van het bezoek van onze delegatie aan de burelen van de krant te
censureren. Naar achteraf Is gebleken, vanwege een pittige ondertekst waarin stond
dat de Nederlandse delegatie zich kwam informeren over de censuur In Nicaragua. Wij
hadden zelf het doel van ons bezoek overigens iets ruimer geformuleerd. Toen we dit
voorval 's middags ter sprake brachten tijdens ons gesprek met comandante Carrión,
die als hoofd van de Binnenlandse Veiligheidszaken ook eerste verantwoordelijke was
voor het mediabeleid, kregen we de belofte dat hij er persoonlijk voor zou zorgen dat 'die
stomme vergissing' onmiddellijk ongedaan zou worden gemaakt. In datzelfde gesprek
ontpopte Carrión zich vervolgens als een van onze meest openhartige gesprekspart
ners. Er ontstond discussie over de vraag wat politieke gevangenen zijn. 'Oké,' zeiden
wij, 'wij zullen uw eigen definitie accepteren. Kunt u ons dan een inzicht geven in de
aantallen gevangenen, in de verschillende categorieën die op dit moment gevangen
zitten.' Carrión had staatjes van de verschillende gevangenissen. Hij beloofde ons de
volgende dag een complete lijst te bezorgen. Die belofte deed hij gestand. Op de
vliegtuigtrap van het vliegtuig waarmee we naar Honduras zouden vertrekken, werd ons
door een speciale koerier zwart op wit de officiële lijst overhandigd. Met de officiële
aantallen gevangenen. Uitgesplitst naar ex-somozisten, 'personen, vastgehouden voor
delicten vanuit politieke motieven', en tenslotte de gevangenen voor gewone delicten.
Een dergelijke lijst was tot dat moment nog aan geen enkele buitenlandse delegatie
gegeven. Ik moet mij sterk vergissen dat het feit dat wij dergelijke gegevens boven
water hadden gebracht tot gevolg had dat gesprekspartners in Washington meer dan
met de gebruikelijke aandacht luisterden naar onze bevindingen.

1

Het incident met La Prensa had na de belofte van Carrión verder gesloten kunnen zijn,
ware het niet, dat er toch nog een onverwachte wending in kwam. Een illustratie van
hoe moeilijk het soms is om een genuanceerd verhaal over mensenrechten in Nicaragua
over het voetlicht te brengen. We hadden de volgende dag 's avonds na zo'n twintig
gesprekken met allerlei groeperingen van links tot rechts, een soort gemproviseerde
persconferentie op onze hotelkamer, waar Relus ter Beek onze bevindingen op vakkun
dige wijze samenvatte ondèr het kopje • kritiek en waardering·. lh tegenstelling tot de
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avond ervoor was hij nu prima in staat een complete balans te geven van de
mensenrechtensituatie. De toevoegingen van Frans Weisglas (VVD) en Hans Gualthérie
van Weezel (CDA) onderstreepten de grote eensgezindheid van onze delegatie. Weis
glas benadrukte het belang van voortzetting van de ontwikkelingsrelatie. Ook oppositie
leiders zoals Virgilio Godoy van de liberale partij, de Pll, hadden zich hierover in
positieve zin uitgesproken. Om twee redenen: de hulp komt terecht bij degene voor wie
zij is bedoeld èn de ontwikkelingsrelatie is een instrument waarmee een positieve
ontwikkeling kan worden bevorderd. Hans Gualthérie van Weezel betoogde dat het een
misvatting was te denken dat Nicaragua een marxistische staat zou zijn. Er is een groot
aantal belangrijke verschillen tussen de situatie in Nicaragua en de situatie van landen
zoals in het Oostblok. Onze eensgezinde bevindingen en conclusies verschenen ook in
de Nederlandse kranten. De journalisten van La Prensa, die ook op de persconferentie
aanwezig waren, hadden kennelijk een heel ander verhaal te horen gekregen dan hun
Nederlandse collega's. In het artikel van La Prensa, dat nu wel ongecensureerd kon
verschijnen, bleef het slechts bij een opsomming van kritiekpunten. Over de 'waarde
ring' die er ook was of over de uitgesproken positieve conclusie over het nut van de
voortzetting van de ontwikkelingsrelatie en de eensgezinde afkeuring van het in ons
ogen averechtse effect van het Amerikaanse beleid konden we helaas in La Prensa
weinig terugvinden.
Ik vind deze ervaring nog steeds illustratief voor de moeilijkheid om een genuan
ceerd en rechtvaardig verhaal over de mensenrechten in Nicaragua te vertellen. Daarbij
teken ik aan dat er van twee kanten over en weer een soort propagandaslag wordt
gevoerd. Wij hebben ook zelf niet alleen het voorbeeld van La Prensa, maar ook een
soortgelijke ervaring bij de tweede HOM-missie in 1986. Toen bevatten onze conclusies
eveneens twee elementen: wij kwamen tot de slotsom dat het nodig was over bepaalde
ontwikkelingen onze bezorgdheid uit te spreken, terwijl wij gelijktijdig ook vonden dat er
alle reden was om onze steun uit te spreken. De Nicaraguaanse staatstelevisie deed
toen het omgekeerde van wat La Prensa had gedaan en zond alleen het positieve
gedeelte van onze uitspraken uit.
De propagandastrijd over mensenrechten in Nicaragua is in de VS bijna nog feller dan in
het land zelf en ook in Nederland ontkom je er bijna niet aan. Bekend is het verschijnsel
dat het State Department in haar mensenrechtenrapporten over Nicaragua er steeds
een schepje boven op pleegt te doen, wat vervolgens weer leidt tot felle reacties van
verschillende Amerikaanse mensenrechtenorganisaties, zoals Americas Watch. Wij
konden ook daarvan aan den lijve enige voorbeelden ervaren. De met de oppositie
verbonden mensenrechtenorganisatie CPDH komt via de spreekbuis van het rapport
van het State Oepartment (die veelvuldig CPDH als bron gebruikt) tot scherpere
conclusies en hogere cijfers over bepaalde mensenrechtenschendingen dan waarvan zij
in een direct gesprek met ons blijk geven. Kennelijk is hier de inschatting dat de
statements die het richting VS kennelijk goed doen, bij Europese delegaties wel eens
averechts uitpakken. Dat geeft overigens op zichzelf alweer een beetje hoop.
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Ook in Nederland ontkom ik vaak niet aan het gevoel dat er een zekere propagandastrijd
gaande is tussen voor- en tegenstanders van de sandinisten. Dit maakt het ook in ons
land moeilijk om een genuanceerd en rechtvaardig beeld over de mensenrechtensitua
tie in Nicaragua te geven. Een recent voorbeeld hiervan, was de discussie rond de zaak
Nandaime. Ook in dit geval hebben wij ons best gedaan een genuanceerd beeld van de
situatie te geven. Wij waren het met CLAT-Nederland eens dat de bij de demonstratie
van 10 juli 1987 in Nandaime gearresteerde 38 oppositieleiders moesten worden
vrijgelaten. We hebben hierop in een brief aan de Nicaraguaanse ambassadeur in begin
november 1988 aangedrongen. Voor het overige was onze reactie zeer verschillend van
CLAT-Nederland. Wij bepleitten vrijlating op humanitaire en politieke gronden. Wij
wezen onder meer op de lange duur van de gevangenschap en op het belang van een
nieuwe verzoening tussen oppositie en regering. Wij spraken niet in veroordelende zin
over deze of gene partij, omdat wij een eenzijdige veroordeling in deze situatie weinig
zinvol of adequaat vonden. 'Wij delen de zorg van uw regering omtrent de destabilisatie
pogingen die de regering van de VS via oppositiegroeperingen in Nicaragua onder
neemt', aldus onze brief. In een achtergrondartikel hebben wij uit de voorafgaande
gebeurtenissen geconcludeerd dat de vrees van de regering van Nicaragua wel degelijk
op goede gronden was gebaseerd en dat van de zijde van de oppositie mag worden
verlangd dat zij zich niet laat lenen voor de door de VS gelanceerde ondermijningsactivi
teiten. Maar, wat gebeurde er vervolgens? Alleen het voor CLAT-Nederland welgevallige
deel van ons standpunt viel terug te vinden in de publikaties van CLAT-Nederland over
de zaak. Een dergelijk beperkt blikveld biedt geen echt zicht op de gebeurtenissen in
Nicaragua.
In de discussie in het najaar van 1987 over zijn nota 'Steun voor Jonge Democratieën'
kreeg minister Bukman van Ontwikkelingssamenwerking van het Nicaragua Komitee
het verwijt met twee maten te meten als hij over mensenrechten in Midden-Amerika
spreekt. Zijn blikveld zou gekleurd zijn doordat hij met een speciale bril naar Nicaragua
keek.
Vergelijkingen tussen landen zijn eigenlijk altijd onrechtvaardig. Armoede en onder
drukking zijn in zekere zin relatieve problemen. Natuurlijk zijn mensenrechten universele
normen, maar ze lenen zich niet voor al te simpele vergelijkingen. Relatief gezien is het
armoedeprobleem in Nederland in vergelijking met bijvoorbeeld de situatie in het zuiden
van Soedan geen echt probleem. Toch zou het onrechtvaardig zijn te stellen dat het
armoedeprobleem in Nederland geen ernstig mensenrechtenprobleem is. In zekere zin
geldt dit ook voor Nicaragua: het feit dat in buurlanden politieke tegenstanders
stelselmatig worden gemarteld, vermoord of verdwijnen - iets dat de regering van
Nicaragua niet te verwijten valt - poetst het probleem van politieke gevangenen in
Nicaragua niet weg.
Ook wij hebben een keer het verwijt te horen gekregen dat wij Nicaragua strenger
zouden beoordelen dan andere landen in Midden-Amerika. Tijdens onze missie in 1986
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constateerden wij dat er na de verkiezingen van 1984 een relatieve verslechtering was
opgetreden op het terrein van politieke en burgerlijke vrijheden in Nicaragua. Ten
aanzien van El Salvador concludeerden wij onder meer dat het aantal politieke moorden
en verdwijningen per dag gedaald was van vier in 1984 naar één in 1986. Wij kregen
toen van bepaalde zijde het verwijt te horen dat de HOM-missie zou hebben geconclu
deerd dat het slechter ging met 'de mensenrechten' in Nicaragua, terwijl het beter zou
gaan met 'de mensenrechten' in El Salvador.
Natuurlijk hebben wij toen uitgelegd dat dit een misverstand was en dat de
vergelijking niet opging, omdat het In beide landen voor wat betreft de verantwoordelijk
heid van de regeringen over geheel verschillende mensenrechtenschendingen ging. Als
je zo'n vergelijking zou willen maken en over het algemene mensenrechtenklimaat in
beide landen iets zou willen zeggen dan zou je hooguit kunnen concluderen dat het in
Nicaragua iets killer is geworden, maar dat het kwik niet onder het vriespunt is gedaald,
terwijl in El Salvador de temperatuur nog steeds ver onder het vriespunt ligt en je
hooguit kunt zeggen dat het nu niet meer 40 graden maar 10 graden vriest. En ook zo'n
vergelijking is nog maar zeer gebrekkig, omdat een dergelijke algemene uitspraak voor
El Salvador gemakkelijker valt te doen dan voor Nicaragua. In El Salvador is het beeld
van de mensenrechtensituatie namelijk over de hele linie slecht, terwijl Nicaragua juist
een wisselend beeld te zien geeft voor de verschillende mensenrechten.
Van de discussies over de mensenrechten in Nicaragua heb ik geleerd hoe belangrijk
het is ons goed te realiseren dat als we over 'de mensenrechtensituatie' spreken dit
verschillende soorten mensenrechten omvat, die allemaal op zichzelf waardevol zijn en
waarvan je ook niet kunt zeggen dat bepaalde rechten belangrijker zijn dan andere
rechten. Ik heb gemerkt dat sommige ontwikkelingswerkers in Nicaragua zich wel eens
met enige vertwijfeling de vraag stellen wat mensenrechten eigenlijk betekenen voor de
arme bevolkingsgroepen. Zij zagen de relatie niet zo goed tussen hun werk voor arme
bevolkingsgroepen in Nicaragua en de discussie over mensenrechten. Er is ook goede
reden om te twijfelen aan de goede bedoelingen van veel critici van de mensenrechten
in Nicaragua. De VS zijn niet gerechtigd tot enige kritiek, omdat zij door hun steunverle
ning aan de contras zelf medeverantwoordelijk zijn voor de meeste en meest ernstige
schendingen van de mensenrechten in Nicaragua; namelijk de dagelijkse moorden en
ontvoeringen door de contras. Maar ook de benadering van de Nederlandse regering
roept terecht twijfels op. Terechte twijfel aan de goede bedoelingen waarmee soms met
mensenrechten wordt geschermd, moet echter niet omslaan in twijfel aan het nut en de
betekenis van mensenrechten. De uitgangspunten van het beleid van minister Bukman
in het kader van 'steun aan jonge democratieën' onderschrijf ik van harte. Jammer is
echter dat in de uitwerking toch op onzorgvuldige wijze met het begrip mensenrechten is
omgesprongen, waardoor volledig voorbij wordt gegaan aan de rechten van de armsten.
In die zin hebben de critici mijns inziens gelijk dat ook de Nederlandse regering geen
evenwichtig beeld geeft van de mensenrechtensituatie.
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In de drie alinea's in de nota over de mensenrechtensituatie in Nicaragua wordt niets
gezegd over sociale en economische mensenrechten. Alleen al daarom is het mensen
rechtenverhaal eigenlijk op zijn best 'een halve waarheid' te noemen. Een mensenrech
tenbenadering (zoals in het Westen veelal gebruikelijk is) waarbij alleen naar politieke
en burgerrechten wordt gekeken, is onrechtvaardig omdat zo'n benadering geen
rekening houdt met de belangen van de arme bevolkingsgroepen. Als we spreken over
de rechten van de armsten dan mogen we niet voorbijgaan aan de sociale en
economische rechten. In Nicaragua is het ongetwijfeld een verandering van historische
betekenis, dat onderwijs- en gezondheidsvoorzieningen voor vrijwel de gehele bevol
king toegankelijk zijn geworden en dat er een beleid wordt gevoerd van landhervormin
gen, waarvan de kleine en middelgrote boeren kunnen profiteren. Het Amerikaanse
beleid van steun aan de gewapende contras was er daarentegen steeds op gericht deze
positieve resultaten teniet te doen. Daarom zijn er ook ernstige economische proble
men ontstaan, die niet te wijten zijn aan de regering van Nicaragua.
Vooral gezien het positieve sociale en economische beleid van de regering gericht
op bevordering van de sociale en economische mensenrechten ten gunste van de arme
bevolkingsgroepen, was en is er alle reden voor versterking van de Nederlandse
hulprelatie met Nicaragua. De notitie-Bukman van 1987 sprak van een 'gaandeweg
verslechterende mensenrechtensituatie'. In feite viel dit alleen staande te houden voor
wat betreft de situatie van politieke gevangenen en de inperkingen van politieke en
burgerlijke vrijheden. Op het gebied van politieke en burgerrechten gaat men eveneens
voorbij aan het feit dat sinds 1983 de Nicaraguaanse regering geen stelselmatige
schending van de integriteitsrechten en het recht op leven ten laste kan worden gelegd.
Rechten die onder geen enkele noodtoestandssituatie kunnen worden opgeschort: het
gaat hier om het verbod op politieke moorden, martelingen en verdwijningen. Het is van
veel betekenis dat voor zover incidentele gevallen voorkomen hiertegen door de
regering in zijn algemeenheid wordt opgetreden.
Ik herinner mij dat Carrión die wij in 1986 opnieuw ontmoetten, verklaarde dat,
hoewel er in 1986 meer politieke gevangenen waren dan twee jaar tevoren, de
mensenrechtensituatie zijn inziens eigenlijk is verbeterd, 'ook al komt dat beeld niet
over'. Hij noemde in dit verband de betere training en discipline in het leger. Die leidde
niet alleen tot militair betere resultaten dan in 1982, toen nog vrijwel ongeoefende
soldaten naar het front werden gestuurd. 'Het leidt ook tot minder schendingen in het
veld. Zaken worden uitgezocht en bestraft.'
Natuurlijk is het zo dat autoriteiten tegenover buitenlandse mensenrechtendelega
ties heel wat goede intenties tot uitdrukking brengen. Enige achterdocht is daarbij op
zijn plaats. Immers, 'de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen', zo luidt
het gezegde. Ook de regering van El Salvador verzekerde ons van de enorme inspannin
gen die zij zich getroostte om via betere voorlichtings- en educatieprogramma's een
beter respect voor mensenrechten te bewerkstelligen door het leger. Zelfs de contras
gaan prat op dergelijke projecten. Een en ander is wat mij betreft weinig geloofwaardig,
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zolang het moorden gewoon doorgaat en hier niet daadwerkelijk tegen wordt opgetre
den. En in El Salvador en bij de contras blijven misdaden onbestraft! Een centraal
probleem in veel landen van Latijns-Amerika is dat burgerregeringen en een onafhanke
lijke rechterlijke macht geen zeggenschap of macht hebben over het leger zodat we
eigenlijk niet van een werkelijke democratie kunnen spreken. Tegen die achtergrond is
het natuurlijk heel belangrijk dat in Nicaragua militairen voor begane misdaden effectief
kunnen worden gedagvaard.
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Ook mijn verhaal zou onrechtvaardig en onvolledig zijn als ik niet zou vermelden dat mijn
ervaringen met Nicaragua mij hebben gesterkt in de overtuiging dat politieke en
burgerlijke vrijheden, in het bijzonder de vrijheid van meningsuiting, zeer essentiële
rechten zijn voor een menswaardige ontwikkeling. Ik vind het te gemakkelijk - zoals ook
wel eens van officiële zijde van Nicaragua wordt gesteld om in verband met beperkingen
van politieke en burgerrechten simpelweg, met verwijzing naar de feitelijke oorlogssitu
atie en de noodtoestandsmaatregelen die in verband hiermee jarenlang van kracht zijn
geweest, te stellen dat deze rechten nu eenmaal kunnen worden opgeschort. Formeel
en juridisch kan zo'n redenering juist zijn, en ook onze grondwet kent evenals vrijwel
iedere grondwet ter wereld de mogelijkheid om in uitzonderingssituaties, zoals oorlog,
bepaalde politieke en burgerlijke vrijheden op te schorten. Ook de internationale
mensenrechtenverdragen bieden daarvoor, onder beperkende voorwaarden, bepaalde
mogelijkheden. Niettemin gaat het bij mensenrechten niet alleen om formeel juridische
toepassingen en redeneringen. De verwezenlijking van mensenrechten moet zo goed
mogelijk worden nagestreefd. Vrijheid van meningsuiting is zeker niet een van de
minste van die doelstellingen, omdat èchte democratisering en participatie van de
bevolking niet zonder die vrijheid van meningsuiting kan plaatsvinden. Een pluralisti
sche democratische ontwikkeling was een van de principes van de Nicaraguaanse
revolutie van juli 1979 en dat principe is nog eens bekrachtigd in de nieuwe grondwet
van januari 1987. Bij de tiende verjaardag van de revolutie is het nog steeds actueel
aan dit uitgangspunt te herinneren. Hopelijk zal er, nu er reële perspectieven zijn op
vrede in Nicaragua, ook een zekere verzoening tot stand komen tussen de sandinisten
en de oppositie om het juist klimaat te creëren voor de gewenste pluriforme democrati
sche ontwikkeling.
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POSTHOORN tussen BINNENHOF 18
en APEROTS
Herinneringen van een niet-politicus

'De Posthoorn', een oud en sfeervol Haags etablissement aan het Korte Voorhout, pal
tegenover de Amerikaanse ambassade. Het is 2 januari 1984. Zeven merendeels
ervaren leden van het Nicaragua Komitee zijn bijeen om te praten over een meer actieve
benadering van de Haagse politiek. De 'Posthoomgroep' is geboren; zij wil haar
boodschap laten weerklinken bij parlement en regering. De vergaderlocatie tegenover
de ambassade lijkt ·meer dan symbolisch, ook gezien haar strategische ligging op een
steenworp afstand van zowel het Binnenhof als de 'Aperots', de nieuwbouw van het
Ministerie van Buitenlandse Zaken.
Het Nicaragua Komitee onderhoudt vóór die tijd wel contact met politiek Den Haag vooral met PvdA-ers - maar het ontbreekt aan een systematische benadering van
ministers, ambtenaren en politieke partijen. Daarnaast bestaat behoefte aan beter
inzicht in standpunten en plannen omtrent Nicaragua van de kant van de politiek. Dat
inzicht verhoogt ook de eigen deskundigheid, een eerste vereiste voor effectieve
politieke beïnvloeding.
Het Komitee beschikt zelf via de telex over een directe verbinding met haar
dependance in Managua, het informatienetwerk van de solidariteitsbeweging en een
aantal instanties in Nicaragua, zoals het persbureau Agencia Nueva Nicaragua (ANN).
Deze informatiestroom levert vaak een nauwkeuriger en getrouwer beeld op dan de
berichten die wij en politici via de media krijgen. Deze zijn veelal afhankelijk van de grote
Amerikaans persbureaus. Bovendien is er de dagelijkse informatievoorziening en
actieve lobby van de Amerikaanse ambassade richting politiek en media. Invloedrijk is
verder de lobby van CLAT-Nederland, de zusterorganisatie van de gelijknamige christen
democratische vakbondskoepel uit Latijns-Amerika. Vrijwel meteen na 1979 heeft deze
koepel onder de noemer van zorg om de vakbeweging overdreven antipropaganda
tegen de sandinisten gevoerd.
De Posthoorngroep opereert het meest intensief in de periode 1984-1986, met
oplevingen in 1987 (rond het Contadora-vredesproces, de vergadering van de Interpar
lementaire Unie in Managua en de Nota 'Regiobeleid Midden-Amerika' van Bukman) en
1988 (de begrotingsbehandeling). Geregeld werkt de groep samen met andere Midden-
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Amerika comités, het Transnational lnstitute (TNI) en de vanuit kerkelijke organisaties
opgezette Midden-Amerika Koördinatie (MAK). Die samenwerking maakt nu eens een
gezamenlijk optrekken van (kerkelijke) organisaties en solidariteitsbeweging, dan weer
een arbeidsverdeling mogelijk tussen MAK-organisaties en comités. Voorts is er op
gezette tijden uitwisseling met de Nicaraguaanse ambassade in Den Haag, onder meer
in verband met bezoek van Nicaraguaanse gasten aan Nederland en vice versa. In dat
kader heeft de Posthoorngroep ook ontmoetingen met leden van de Nicaraguaanse
oppositie.
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Boven Charlotte Chérie
In de loop der jaren voert de Posthoorngroep vele gesprekken met beleidsmakers en
ambtenaren. Ik maak de meeste daarvan mee. Een interessante ervaring is een
gesprek op Buitenlandse Zaken met de Chef Directie Westelijk Halfrond, Van Walsum.
Dat is in mei 1984. Samen met mijn Haagse vriend Lou Schout vervoeg ik me bij een
wat louche pand aan de Lange Houtstraat, waar op de begane grond nachtclub
'Charlotte Cherie' resideert. Pin-upfoto's verluchtigen de voorgevel. Binnengekomen
blijkt op de eerste verdieping toch echt de ambtelijke top van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken te zijn gehuisvest. Van Walsum legt ons op geamuseerde toon uit
dat menig hooggeplaatste buitenlandse gast of ambassadeur wat aarzelend op de
stoep loopt te drentelen, alvorens de weg naar boven-te vinden. Op een vrijwel leeg
bureau zie ik het Latijns-Amerikajaarboek van CLAT-Nederland liggen.
Van Walsum blijkt een beminnelijke en open gesprekspartner, erudiet en goed op de
hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Midden-Amerika. Onderwerp van gesprek
is onder meer de inschatting die het ministerie maakt van de situatie in Nicaragua. De
vakbondssituatie is een probleem, maar met het vaststellen van verkiezingen voor 4
november 1984 heeft Nicaragua een goede beurt gemaakt. Een principieel verschil van
mening met de Nicaraguanen is, dat voor hen deelname van de contras aan de
verkiezingen ondenkbaar is. Ambassadeur Argüello heeft bij Van Walsum indruk ge
maakt met het argument dat het is 'alsof je in 1946 zou zeggen dat aan de eerste
verkiezingen de heer Mussert mag deelnemen. Maar u hebt de heer Mussert geëxecu
teerd.' Met begrip voor de emoties die achter dat argument schuilgaan, is Van Walsum
niettemin van mening dat contras zonder Somoza-achtergrond aan de verkiezingen
moeten kunnen deelnemen. De belangrijkste leider van die contrastroming, Arturo Cruz,
zal in juli inderdaad de presidentskandidaat worden van het rechtse oppositieblok
Coordinadora Democrática Nicaragüense (CDN). Deze besluit onder druk van de CIA
uiteindelijk de verkiezingen te boycotten in een poging ze daarmee in diskrediet te
brengen. Cruz zelf bevestigt dit uiteindelijk in januari 1988 in een interview met de New
York Times, onder verwijzing naar het geld dat hij daarvoor van de CIA heeft gekregen.
Tijdens het gesprek verwijst Van Walsum meermalen naar contacten met en informatie
van Cruz en Alfredo César, een andere ·gematigde' contra-leider. Hij pleit voor voortzet
ting van de hulp aan Nicaragua na aftoop van het wederopbouwprogramma van
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Nederland in 1985. Zijn argument is dat zo'n land niet in vijf jaar weer is opgebouwd en
dat het niet goed is als Nicaragua alleen maar heeft te kiezen tussen een vijandige VS
en een vriendschappelijke Sovjetunie. Voor het eerst horen we dan over de noodzaak
van inpassing van de hulp in een plan gericht op verhoging van het levenspeil en
sociaal-economische ontwikkeling van de hele Middenamerikaanse regio. Dat botst
volgens Van Walsum met de technocraten van Ontwikkelingsamenwerking, want het
gaat hier om het politieke argument dat de regio een kruitvat voor de wereld aan het
worden is. Minister Schoo maakt dat politieke argument later tot de hoeksteen van het
Midden-Amerikaprogramma. Bukman spitst dat verder toe op steun aan 'jonge demo
cratieën', maar lijkt er na een jaar experimenteren al weer mee in zijn maag te zitten.
Een ander punt van belang in het gesprek met Van Walsum, dat ook in latere
contacten met het ministerie naar voren komt, betreft de parallel die Buitenlandse
Zaken voortdurend construeert tussen de contra-oorlog in Nicaragua en het conflict in El
Salvador. Dat leerstuk heeft het Nederlandse Midden-Amerikabeleld vanaf ongeveer
1980 voor een belangrijk deel bepaald. Wie dat beleid de afgelopen jaren heeft gevolgd
moet zijn opgevallen dat vragen over Nicaragua voortdurend resulteren in antwoorden
over El Salvador. We zijn die parallel - als zou het zowel in El Salvador als in Nicaragua
om een burgeroorlog gaan - daarna nog vaak tegengekomen. We vermoeden dat Van
Walsum de auctor intellectualis is van dit leerstuk, dat verder ook flink beïnvloed lijkt
door informatie van de Amerikaanse regering.
Of het nu gaat over de beoordeling van de Amerikaanse steun aan de contras, de
vredesinspanningen van Contadora of de situatie in El Salvador, steevast komt Buiten
landse Zaken uit bij onbewezen beweringen over wapenleveranties van de sandinisten
aan het verzet in El Salvador. Verder zouden de overdreven bewapening en uitbreiding
van het leger in Nicaragua een bedreiging voor zijn buurlanden vormen. Dit terwijl er al
die jaren maar één land werkelijk met actieve steun vanuit buurlanden en de VS wordt
bedreigd en aangevallen: Nicaragua. De parallel komt ook tot uitdrukking in de eis aan
de Nicaraguaanse regering dat zij een dialoog moet aangaan met de contras.
In 1986 gaat Van Walsum het vaderland vertegenwoordigen als ambassadeur in
Bangkok. Zijn opvolger wordt Wehry, die gelukkig al weer is verdwenen naar een
ambassadeurschap ergens in Afrika. Persoonlijk ken ik hem van een gesprek dat Govert
van Oord van het MAK, Bob Goudzwaard, voorzitter van de medefinancieringsorganisa
tie ICCO en ik in februari 1987 met hem hebben. Twee van zijn medewerkers, waaronder
zijn latere opvolger Meys, nemen ook deel aan het gesprek. De laatsten proberen via
relativerende opmerkingen en oogcontact, de boodschap mee te geven dat het
allemaal niet zo ongenuanceerd bedoeld Is. Het gesprek gaat over de Europese
betrokkenheid bij het vredesproces in Midden-Amerika naar aanleiding van een verk/a.
die oproept tot grotere activiteit van West-Europa. Op onze vraag of de Middenlanden om bemiddeling hebben gevraagd, antwoordt Wehry met nee,
hetzelfde moment ja zegt. Na het 'zegt u 't maar' van Wehry, mag Meys
spreekt in dezelfde termen als Reagan c.s. over het probleem Nicaragua
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met haar 'feitelijke eenpartijsysteem· en over 'de vier omringende democratische
landen'. Hij draait de loop van de geschiedenis met het grootste gemak om met zijn
stelling dat het Warschaupact Nicaragua heeft volgepompt met wapens en dat zulks
toch om een reactie van het andere kamp vraagt. Alleen is de aanpak van de
problematiek door Washington 'uiterst onhandig'. Hij zi�t het Contadora-werk niet als
uiting van een Noord-Zuidconflict. Klap op de vuurpijl is wel zijn opvatting dat Nicaragua
zich ·nogal legalistisch' opstelt in zijn pogingen het internationale recht te hulp te
roepen tegen Amerikaanse acties als het leggen van mijnen, het embargo en de contra
oorlog. Nicaragua wordt immers gesteund door landen - het Oostblok - die zich niets
van internationale rechtsregels aantrekken. Zijn conclusie dat er meer hulp en aandacht
naar de regio zal gaan, maar dat deze niet meer in dezelfde mate aan Nicaragua ten
goede zal komen, verbaast ons dan ook niets. Overigens, Wehry's vervanging door
Meys geeft vooralsnog weinig hoop op een meer onbevangen kijk op het conflict rond
Nicaragua. Zo stemt Nederland eind 1988 in de Verenigde Naties tegen veroordeling
van de Verenigde Staten vanwege het negeren van de uitspraak van het Internationaal
Gerechtshof (november 1984) inzake zijn agressie tegen Nicaragua. Dit terwijl Neder
land zich de afgelopen jaren in deze zaak altijd van stemming heeft onthouden.
Wederopbouwland afgebouwd

Met het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking verloopt de communicatie vooral
tussen 1984 en 1987 redelijk soepel. Vertegenwoordigers van de Posthoorngroep
onderhouden regelmatig contact met de voor Nicaragua belangrijkste beleidsmedewer
kers. In maart 1985 hebben Maarten Romijn, Lidwien Michiels en ik een gesprek met
minister Schoo, die wordt bijgestaan door haar ambtenaren Hans Poley en Ton Schutte.
De laatste is enige jaren Nederlands man voor Ontwikkelingssamenwerking in Managua
geweest. Beiden kennen uit eigen ervaring de risico's van Washingtons aanpak van het
probleem Nicaragua: ze zaten toevallig aan de goede kant van het Nederlandse
baggerschip, toen dat in de wateren rond Corinto op een Amerikaanse mijn liep.
We hebben Schoo al eerder een agenda voorgelegd met zeven punten, variërend
van het rapport van de Posthoorngroep 'Wederopbouwland afgebouwd' over de hulp
aan Nicaragua, haar plannen met Nicaragua en stedenbanden tot de Nederlandse
Credietverzekering Maatschappij (NCM). Onderwerp van gesprek zijn vooral haar be
leidsvoornemens in het licht van het aflopen van de Wederopbouwhulp aan Nicaragua
na 1985. Wij zien het liefst een verlenging van deze hulp of opname van Nicaragua in de
lijst van concentratielanden, die bij Schoo voortaan programmalanden gaan heten. De
minister heeft in haar Herijkingsnota aangekondigd dat zij de wederopbouwhulp wil
afbouwen en in plaats daarvan Nicaragua opnemen in haar sectorprogramma en in een
regionaal programma voor humanitaire hulp. Wij zien dat als een achteruitgang, waarbij
de volgende stap wel eens verdere spreiding van de hulp over de regio en tenslotte het
schrappen van Nicaragua zou kunnen zijn.
Het gesprek verloopt plezierig, maar levert uiteindelijk zoals zoveel bij deze minister
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weinig op. Wij benadrukken nog eens de resultaten van ons onderzoek naar de
Nederlandse ontwikkelingspraktijk in Nicaragua op basis van een enquête onder de
Nederlandse ontwikkelingswerkers: Nicaragua is een uniek ontwikkelingsland, waar
vanwege het sociaal-economische beleid van de regering en de enthousiaste participa
tie van de bevolking hulp inderdaad terechtkomt bij de· armsten en bijdraagt aan
economische zelfstandigheid. Nicaragua is in die zin - ook volgens de eigen onderzoeks
dienst van het ministerie en betrokken ambtenaren - een zeldzame, positieve uitzonde
ring. In ons rapport stellen we: 'Het wederopbouwproces blijkt niet in 5 jaar voltooid te
kunnen worden. De belangrijkste oorzaak daarvan is de niet-verklaarde oorlog van de
regering-Reagan.' Het heeft niet echt mogen baten.

Het Binnenhof

Tot het werkterrein van de Posthoorngroep behoort vanzelfsprekend ook het Binnenhof.
De Posthoorngroep heeft geprobeerd met praktisch alle politieke partijen een relatie op
te bouwen. Tevens is met wisselend succes getracht politici te interesseren voor
bezoeken aan Nicaragua. Voorts zijn ze geregeld uitgenodigd voor debatten en sympo
sia.
Meer dan eens steekt de Posthoorngroep energie in bewerking van parlementariërs
van VVD of CDA, zoals in het bepleiten van een actievere opstelling van Nederland of de
Europese Gemeenschap achter het Contadora-vredesproces. Bij de VVD is het daarbij
vaak duidelijker waar je aan toe bent dan bij het CDA. Vooral VVD-kamerleden als
Weisglas en Terpstra steken niet onder stoelen of banken waar ze zelf staan, zodat je
weet op welke punten het zin kan hebben hun standpunt te beïnvloeden. Met een ander
VVD-kamerlid, Van Heemskerck Pillis-Duvekot, is het bijzonder vriendelijk praten,
waarbij ze een heel eind lijkt mee te gaan, maar achteraf is eigenlijk niet goed duidelijk
of je daarmee veel bent opgeschoten. Ze vertelt echter ook van haar contacten met
meneer Habib, voorlichter van de Amerikaanse ambassade en is ook bereid jouw vragen
aan de minister voor te leggen.
Met het grillige CDA-kamerlid Gualthérie van Weezel weet je helemaal niet waar je
aan toe bent. Soms lijkt hij het roerend met je eens, bijvoorbeeld waar het gaat over de
agressieve handelwijze van Washington tegen Nicaragua, maar dat lijkt hij daags
·
dan al weer vergeten. Z!Jn beschouwingen komen b!J m/j meestal weinig
- De Hoop Scheffer, voormalig D66'er en in de CDA-fractie de rijzende
terreinen, heeft weer het voordeel dat hij open en duidelijk is. Hij is in het
geïnformeerd en profiteert van een jarenlange ervaring, voorafgaande
· g tot kamerlid, als secretaris van drie opeenvolgende ministers van
laken: Klauw, Stoel en Broek. Wij vonden hem een reële vent, kritisch
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in de afgelopen jaren de neiging tot selectieve verontwaardiging over Nicara

ea. met name als het om mensenrechten gaat. De laatste tijd lijkt hij soms weer de
secretaris van Van den BrÓek.
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Contacten met 'klein links', die overigens niet erg frequent zijn, kenmerken zich
veelal door het meedenken over de politieke strategie van de solidariteitsbeweging
naar de Kamer en het Ministerie. We hebben wel eens afgesproken dat ze zouden
optreden als 'eerste reserve' bij het aankaarten van bepaalde kwesties bij de regering:
ze zijn dan bereid 'in te vallen' als lobby bij de grote partijen niet tot actie leidt en deze
het laten afweten. Zo'n rol komt 'klein links' ook goed uit, want het is vaak woekeren
met de spreektijd in de Kamer. Met 066, meestal in de persoon van Tommel, bestaat
een constructief, hoewel geen intensief contact. Op het gebied van de Amerikaanse
buitenlandse politiek en dat van de mensenrechten in Midden-Amerika zijn we het
vrijwel altijd eens.
Met de PvdA werkt het Nicaragua Komitee zoals gezegd sinds lang samen, zowel
met de top als met de basis. De jarenlange, warme, maar zeker niet onkritische
betrokkenheid bij Nicaragua van (voormalige) parlementariërs als Eveline Herfkens,
Klaas de Vries, Flip Buurmeijer en niet te vergeten Joop den Uyl hebben daartoe
belangrijk bijgedragen. Mede vanwege de waarnemerstatus van het FSLN binnen de
Socialistische Internationale (SI) hebben een aantal leidende PvdA'ers de sandinisti
sche top ook persoonlijk leren kennen. In politieke zin bracht zulk contact PvdA-leiders
tot het besef dat het Sandinistisch Front een breed geschakeerde partij is met ruimte
voor sociaal-democraten en marxistisch-leninisten. Een tamelijk orthodox leninist als
de vertegenwoordiger van het FSLN bij de SI, Bayardo Arce, maakt nu eenmaal een
andere indruk dan de liberale sociaal-democraat en vice-president Sergio Ramfrez. Den
Uyl: 'Goede mensen, maar ze hebben op punten verschil van mening.'
Ook al waren we het niet voortdurend met elkaar eens, gesprekken met Den Uyl over
Nicaragua waren boeiend en vruchtbaar, voor beide kanten. Een zo'n gesprek vindt
plaats na zijn bezoek aan Nicaragua najaar 1986. Den Uyl heeft zich via Nederlandse
media uitgesproken vóór onderhandelingen van de Nicaraguaanse regering met de
contras, een standpunt dat dan nog zeer omstreden is in Nicaragua zelf alsook binnen
de solidariteitsbeweging. Den Uyl mompelt wat van 'spijtig dat die publieke uitspraak zo
is opgevat', maar plaatst die in het licht van de noodzaak om te zoeken naar
compromissen om de voedingsbodem voor hulp van de VS aan de contras te ontnemen
en goodwill van Washington te winnen. Wij delen zijn optimisme over inspelen op die
goodwill niet, maar zijn het eens over het belang van de gesprekken die in het geheim
gaande zijn tussen Managua en Indiaanse contra-groepen. Buitengewoon interessant
is de discussie over de rol van de Socialistische Internationale, met name die van Felipe
Gonzalez' Spanje binnen het Contadora-vredesproces.
De laatste jaren is Nicaragua evenwel 'uit' in de PvdA. Solidariteit met de bedreigde en gestokte - sandinistische revolutie verkoopt niet meer en lijkt minder te
passen in het nieuwe imago van politiek realisme dat de PvdA bezig is op te bouwen.
Ideologische wegbereiders van dit nieuwe realisme in de buitenlandse politiek zijn
vooral stafleden van de Wiardi Beckman Stichting als Kalma en Scheffer. Zij wijten
verlies van de PvdA bij verkiezingen aan profilering op punten als kernwapens of
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Nicaragua. Daarbij komt dat het koppel Kok-Sint minder voeling heeft met ontwikke
lingsproblematiek of met Nicaragua, dan hun voorgangers. Zowel Den Uyl als Van den
Berg stonden aan de leiding van de PvdA tijdens de hoogtijdagen van de sandinistische
revolutie, voelden zich daarbij nauw betrokken en hebben Nicaragua meermalen
bezocht. Huidig internationaal secretaris Jan Marinus Wiersma is meer een 'Oost
Westman' en zal niet makkelijk zijn nek uitsteken voor sandinistisch Nicaragua, maar
houdt nieuwe informatie over Nicaragua ook weer niet af. Zijn voorganger Maarten van
Traa doet met Relus ter Beek in de Kamer nu Buitenland en ligt regelmatig in de clinch
met minister Van den Broek over Midden-Amerika.
Ons beste contact binnen de PvdA over Nicaragua is Eveline Herfkens. Zij heeft altijd
voor Nicaragua op de bres gestaan en dat steevast gecombineerd met grote kennis van
zaken en politieke creativiteit. Wat dat betreft en overigens ook op andere punten
steekt ze met kop en schouders boven collega's op haar gebied uit. Menigeen is haar
deskundige stellingname en gedrevenheid helaas gaan verwarren met vooringenomen
heid. Met de nodige demagogie omschreef VVD'er Weisglas in een kamerdebat in
november 1984 haar opstelling - ons inziens volkomen ten onrechte - met de woorden
'Ortega roept en Herfkens komt in actie!' Mede vanwege dit 'daar-heb-je-haar-weer
effect· - en wie weet door het 'nieuwe realisme' in de PvdA en haar politieke toekomst loopt zij tegenwoordig minder voorop met Nicaragua.
Bij delen van de PvdA-achterban ligt een en ander nog altijd anders. Vooral dankzij
de druk van een aantal lokale afdelingen van de PvdA lukt het bij de vaststelling van het
verkiezingsprogramma voor 1986 alsnog om de eis 'Nicaragua programmaland' - dat
wil zeggen een van de pakweg twintig ontwikkelingslanden waarmee Nederland een
speciale relatie heeft - opgenomen te krijgen. Bij de voorbereidingen van het verkie
zingsprogramma voor Europarlement ( 1988) en Tweede Kamer ( 1989) ziet het er
vooralsnog niet naar uit dat de PvdA-top voelt voor speciale aandacht voor Nicaragua.
En dat is jammer gezien de ontwikkeling van het vredesproces en de democratisering,
de noodzaak van een nieuw wederopbouwprogramma en de wetenschap dat Nicaragua
nog steeds een van de weinige Derde-Wereldlanden is waar ontwikkelingshulp werkelijk
de armsten bereikt.
Brandglas

'Iets positiefs zeggen op Capitol Hili over de Nicaraguaanse regering is even erg als
wanneer je zou zeggen dat je Aids hebt.· Dat ervaart de Noordamerikaanse publicist
Saul Landau tijdens het debat in 1986 over Reagans voorstel om de con tras met 100
miljoen dollar te steunen. In Den Haag of Hilversum is het tegenwoordig niet veel
anders. Al gauw na 1979 is het afgelopen met een onbevangen beoordeling van de
sandinistische revolutie door het gros van politiek en pers. Dat komt minder door de
feitelijke ontwikkelingen in Nicaragua, dan door de niet aflatende en aan paranoia
grenzende campagne van Washington richting West-Europa. Daartegen is ook voor de
Posthoorngroep geen kruit gewassen. In die zin heeft de Haagse lobby van de groep
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Na de wegblokkade bij Juigalpa werden we niet meer tegengehouden. De karavaan met
televisie-crews en fotografen op jacht naar het nieuws kon doorrijden. We passeerden
uitgebrande vrachtauto's vol lijken van militairen, tankauto's die in de lucht waren
gevlogen en vrachtauto's in ravijnen. Het was het grootste contra-offensief sinds tijden.
Binnen enkele uren werden over een afstand van meer dan honderd kilometer dorpen
en stadjes aangevallen langs de weg van Managua naar Rama. Deze verbindingsweg is
belangrijk voor de aanvoer van goederen en militair materieel via de havenplaats
Bluefields/EI Bluff.
Er was geen sprake van dat de contras iets van betekenis hadden kunnen veroveren
of bezet houden. Toch een wanhoopsaanval om meer dollars uit de VS los te krijgen?
Overal was hard teruggevochten en de contra-eenheden moesten zich snel terugtrek
ken. Zelfs de hier en daar beschadigde bruggen over rivieren waren snel hersteld en
. n geen obstakel voor het transport.
,�·
�g veel doden te betreuren. Ortega kwam op 3 I december speciaal naar
es om de oudejaarstoespraak te wijden aan het heldhaftig verzet van
llbostende woorden te spreken tot de moeders en vrouwen van de
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Frans Weisglas (VVD)

Had u gedacht dat de Nicaraguaanse revolutie haar tiende verjaardag zou halen?
Ja, eerlijk gezegd wel. Het is maar wat je onder revolutie verstaat maar ik heb geen
moment gedacht dat de Somoza-dictatuur zou terugkeren. Ik heb ook nooit gedacht dat
de contras het land weer in bezit zouden nemen en dat dus een zogenaamde
contrarevolutie zou slagen. Niet dat ze daar militair niet toe in staat zouden zijn
geweest, maar omdat de wereldopinie zich daartegen zou hebben gekeerd. Als de VS
de contras tot in de laatste fase van een militaire overwinning zouden hebben
gesteund, zouden zij daarin helemaal alleen hebben gestaan. De Europese bondgeno
ten zouden dat niet gesteund hebben.
Welke ontwikkelingen in de afgelopen tien jaar in Nicaragua beoordeelt u positief en
welke negatief?
Het allesoverheersende positieve element was natuurlijk het verdwijnen van het
Somoza-regime. ik hoef de lezers van dit boek natuurlijk niet uit te leggen wat het
Somoza-regime was. Dat de mensenrechtenschendingen van die periode in Nicaragua
niet meer voorkomen, daar is ieder zinnig mens blij mee. Dat is iets dat na tien jaar zeker
gevierd mag worden.
Negatief is dat het niet gelukt is om tot een èchte democratie te komen. Echte
democratie is natuurlijk een subjectief begrip, maar een aantal wezenskenmerken van
democratisering heb ik tot op de dag van vandaag teveel gemist in Nicaragua: een vrije
pers en een ècht pluralistisch politiek,systeem waarin onder andere zusterpartijen van
de VVD, de liberalen, vrij kunnen functioneren. Dat een wat meer pluralistisch politiek
systeem en een gemengde economie nog niet zijn gerealiseerd vind ik vrij negatief.
Hoewel, er lijkt sinds Esquipulas Il in 1987 op het gebied van de democratisering en
de persvrijheid een verandering ten goede aan de gang te zijn. Dat hebben we bij de
conferentie in februari 1989 nog bevestigd gezien.

Frans Welsglas
Fr•n• Wel116IH 11 bultenl•nd
specl•ll•t ran de WD. Al• lld
van de HOIW-deleg•tle bezocht
hl/ Nlc•r•,·ua In 1986.

Hoe Informeert u zich doorgaans over Nicaragua en is die Informatie betrouwbaar?
Dat is een vrij algemene vraag. Hoe kom je als kamerlid, ais buitenlandspecialist in
mijn geval, aan je informatie? Ten eerste door af en toe op reis te gaan, maar die
mogelijkheden zijn financieel en in de tijd gezien beperkt. In Nicaragua ben ik dan in
ieder geval geweest, al was het dan maar één keer en maar een paar dagen. Ten
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tweede door te spreken met bezoekers uit een land. In het geval van Nicaragua zijn er
heel veel mensen, delegaties van Nicaraguanen die door Europa reizen. Dat zijn zowel
sandinisten als leden van de oppositie, leden van mensenrechtenorganisaties en
dergelijke. Ik denk dat er zo gemiddeld een of twee keer per maand in de Kamer een
gesprek is met een delegatie van Nicaraguanen. In de derde plaats door middel van
informatie uit de pers. De Nederlandse pers besteedt veel aandacht aan Nicaragua en
ook op een pluriforme wijze. De verschillende kranten belichten Nicaragua vanuit
verschillende invalshoeken. Ook opinie- en weekbladen besteden er veel aandacht aan.
En jullie zèlf (het NKN) geven veel informatie die ook de Tweede Kamer bereikt.
Over de betrouwbaarheid van informatiebronnen kan ik in zijn algemeenheid heel
moeilijk iets zeggen. Het hangt ook van de gevoeligheid van het onderwerp af. Op een
gegeven moment moet je afgaan op je eigen inschatting. Heel intuïtief vaak. Als je een
bepaalde groepering op bezoek krijgt heb je soms het gevoel, daar heb ik vertrouwen in,
en bij andere groepen denk je, nou die overdrijven toch behoorlijk. In het algemeen vind
ik de Nederlandse pers en ook de internationale pers betrouwbaar met betrekking tot
Nicaragua.
Is uw mening over Nicaragua veranderd door het bezoek dat u In 1984 aan het land
bracht?

Ik was getroffen door de armoede en door de nog steeds zichtbare schade door de
aardbeving van 1972. Wat betreft de politieke situatie vond ik de beperking van de
persvrijheid een negatief punt op dat moment. Hoewel de gecensureerde kranteartike
len uit La Prensa wel buiten aan het gebouw van de krant waren opgehangen, zodat
iedereen ze toch kon lezen. Dus dat relativeert het wel weer een beetje. Echt
geschrokken ben ik van wat ze noemen de waakzaamheidscomités. Zo'n comité dat er
in een wijk op let dat de sandinistische principes nageleefd worden. Dat mensen dan op
elkaar letten en dat je buurman bij wijze van spreke een verklikker kan zijn. Daar heb ik
toen wel verhalen over gehoord. Dat beeld vind ik, als ik daar nu aan terugdenk wel
griezelig.
Vindt u Nicaragua een communistisch land en een bedreiging voor haar buurlanden
zoals In de VS oud-president Reagan beweerde?
In het huidige tijdperk van Gorbatsjov heeft communisme natuurlijk een andere
betekenis gekregen. Het is interessant om te zien wat er tegenwoordig allemaal onder
de noemer van communisme kan vallen. Ik denk, om het oppervlakkig te zeggen, dat
Nicaragua zeker marxistische trekken heeft. Misschien niet zozeer wat betreft de
politieke ideeën of de ideologie, maar in de zin dat er een groot monopolie berust bij de
staat en bij bepaalde groepen in de staat. Je kunt de parallel niet helemaal trekken,
maar bepaalde dingen in het optreden en de manier van politiek bedrijven van de
sandinisten, zijn volgens mij zeker op bepaalde punten te vergelijken met hoe marxisten
in bijvoorbeeld de Sovjetunie in hun maatschappij staan. Wat dat betreft ben ik het wel
met Reagan eens.
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De verkiezingen van 1984 passen echter niet In het beeld dat u nu schetst. Die zijn
door alle buitenlandse waarnemers als legitiem beoordeeld.
Inderdaad, ook Nederlandse waarnemers hebben die verkiezingen heel positief
beoordeeld. Maar ook na de verkiezingen zie je toch een soort dubbel beeld. Aan de ene
kant heb je een zekere vorm van pluralisme, een parlement dat gaat functioneren. Maar
daarnaast hebben de sandinisten ook hun eigen lijntjes in de maatschappij, een soort
schaduwcircuit. Ik zie het sandinisme dan als een heilige, bijna aparte, kracht in de
maatschappij en dat vind ik een beetje griezelig.
Maar terugkomend op de mogelijke bedreiging van Nicaragua voor de buurlanden, ik
geloof daar niet in, zeker niet als je nu in 1989 naar de situatie kijkt. Ik kan me
voorstellen dat een paar jaar geleden met de betrokkenheid van Nicaragua bij de
gewapende opstand in El Salvador, die angst bij de Amerikanen bestond. Nu weet ik wel
dat de steun van Nicaragua aan de Salvadoraanse opstandelingen nooit hard is
bewezen, maar ik denk dat het niet helemaal onwaarschijnlijk is. Maar, los van wat je
van het regime in El Salvador vindt zou Nicaragua beter geen betrokkenheid bij een
buurland kunnen hebben. Maar ik zie dat niet als een bedreiging van haar buurlanden.
Vindt u het feit dat de regerlng-Reagan Nicaragua als een bedreiging zag, een
rechtvaardiging voor het VS-beleid In de regio, het steunen van de contras en de
mllltarlserlng van Honduras?
Nee, de VVD heeft zich altijd zeer terughoudend opgesteld ten opzichte van deze
militarisering. Ik hoop heel erg dat wat dezer dagen tot stand is gebracht (de Midden
amerikaanse top in El Salvador van 13 en 14 februari 1989, red.) de ontwikkelingen op
het gebied van pluralisme en gemengde economie in Nicaragua ten goede zal doen
keren, maar ook tegelijkertijd dat de contras echt stoppen met hun activiteiten vanuit
Honduras. Wij geloven in de VVD dat een militaire oplossing met daarbij betrokkenheid
van- de VS niet het antwoord is.
Ik denk overigens dat onder president Bush er zeker een belangrijke nuancering zal
optreden. De Amerikanen hebben wel terughoudend gereageerd op het recent bereikte
akkoord, maar ik denk toch dat Bush zich meer zal richten op diplomatiek overleg en
politieke druk en minder op militair wapengekletter.
En hoe kritisch uit de Nederlandse regering zich ten aanzien van de VS over haar
Nlcaragua-beleld?
Ik vind dat wij als VVD/CDA-regering voor ons doen juist op dit punt de kritiek op de
VS toch herhaaldelijk hebben laten blijken. Zeker voor een minister als Van den Broek
die, terecht vind ik, over het algemeen aansluiting zoek bij de Amerikanen. Voor
anderen gaat het misschien niet ver genoeg, maar uitspraken zoals mevrouw Herfkens
van de PvdA toch vaak doet van 'We veroordelen de Amerikanen' gaan me gezien onze
algemene verhoudingen met de VS te ver. Maar het op diplomatiek discrete wijze laten
merken dat je het niet eens bent met dit of dat, dat is zeker voldoende gebeurd. Ik vind
dat we juist op het punt Midden-Amerika vrij kritisch hebben gestaan tegenover de VS.
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Welke rol zou Europa kunnen spelen In het oplossen van de problemen In Midden
Amerika?
Wellicht een grotere dan nu het geval is. Ik denk dat er voor de EG een rol is in het
bemiddelen in regionale conflicten in het algemeen, ook in Midden-Amerika. Ik denk dat
ook de Europese politieke partijen in hun internationale verbanden meer zouden
kunnen doen. Als Europese liberalen zouden we bijvoorbeeld de liberalen in Nicaragua,
ondanks hun interne verdeeldheid, moreel en politiek kunnen ondersteunen.
Nu hoor je ook wel dat Europa meer ontwikkelingshulp aan Nicaragua zou moeten
geven als tegenwicht voor het Amerikaanse beleid bij internationale instellingen als de
Wereldbank, leningen aan Nicaragua blokkeren. Ik vind de politisering van multilaterale
instellingen een slechte zaak. Daarom ben ik tegen het blokkeren van leningen aan
Nicaragua. Je mag wel voorwaarden aan de hulp stellen, maar echt blokkeren, daar
moet je heel voorzichtig mee zijn. Moet Europa dan in dat gat springen? Ik vind niet dat
je als Europa de plicht hebt om die blokkade van de VS van leningen aan Nicaragua te
compenseren.
Hoe verklaart u dat er In Nederland zoveel belangstelling en sympathie bestaat voor
Nicaragua, bijvoorbeeld het grote aantal stedenbanden?
Onder andere door uw zeer grote activiteiten (NKN, red.) en dat is niet alleen maar
vriendelijkheid. Trouwens, misschien is het wel helemaal geen vriendelijkheid als
iemand van de VVD dat zegt. Ik meen het echt. Dus misschien moet ik de tegenvraag
stellen. Hoe komt het dat jullie allemaal zo actief zijn voor Nicaragua en ons voortdurend
bestoken met informatie en vragen om in actie te komen?
Nicaragua spreekt aan. Het gebeurt niet zo vaak dat een afschuwelijk regime echt
verdwijnt. Meestal wordt het ene afschuwelijke regime door een ander vervangen. Ik
heb zeer veel kritiek op het sandinistisch bewind, maar ik vind het geen afschuwelijk
regime en ik zou me nooit willen scharen bij degenen die vergelijkingen trekken tussen
de sandinisten en het Somoza-regime. Maar om op uw vraag terug te komen, Nicaragua
spreekt aan. De manier van politiek bedrijven van de sandinisten, de persoonlijkheid
van een aantal van hen en de manier waarop dit wordt opgepakt door opiniemakers.
Nicaragua is, om het ongenuanceerd te zeggen, de lieveling van links Nederland
geworden. Dit wekt ook irritatie bij de achterban van de VVD. Mensen die zeggen van
'God, daar heb je ze weer met Nicaragua'.
Wat betreft de gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking. Daar staan we in de VVD
lang niet meer zo negatief tegenover als vroeger. Maar ik vind dat er ook genoeg andere
landen in de wereld waarmee je nuttig aan ontwikkelingssamenwerking kunt doen. De
aandacht voor Nicaragua is overdreven groot. Dat verwijt ik jullie niet. Jullie zijn nu
eenmaal het Nicaragua comité en niet het België comité. Maar ik verwijt een aantal van
mijn collega's met name in de PvdA, dat ze te eenzijdig altijd en eeuwig met Nicaragua
komen. Ik vind dat een politicus breder en genuanceerder moet zijn.
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Maar binnen de VVD zit ook niet Iedereen op een lijn met betrekking tot Nicaragua. Het
Amsterdamse gemeenteraadslid Annelize van der Stoel van de VVD zit bijvoorbeeld in
het werkverband Nederland-Nicaragua en staat positiever over tegenover Nicaragua
dan bijvoorbeeld de Tweede Kamerfractie.
Het is knap om net die ene eruit te halen die inderdaad een in jullie ogen wat
positiever standpunt heeft ten aanzien van Nicaragua. De discussie over Nicaragua in
de VVD is geen grote discussie. Het beleid van de Tweede-Kamerfractie krijgt passieve
steun. Wel krijgen we vaak geluiden uit de achterban van de VVD te horen als er iets
negatiefs over Nicaragua in de krant heeft gestaan. In de zin van 'Kijk eens wat
schandelijk dit is.' Over het algemeen staat onze Tweede-Kamerfractie genuanceerder
tegenover Nicaragua dan de gemiddelde VVD'er. Annelize van der Stoel is een
uitzondering. Zij staat positiever tegenover Nicaragua dan de Tweede-Kamerfractie en
dan ikzelf ook. Dat moet kunnen.
Wat wenst u Nicaragua toe voor haar tiende verjaardag?
Meer liberalisme, groter politiek pluralisme. Ik hoop dat het proces dat met de top
van februari '89 is ingezet door zal gaan en dat we de komende tijd zullen zien dat zowel
het hele contragebeuren stopt en dat op de punten van politiek pluralisme, gemengde
economie en persvrijheid vooruitgang wordt geboekt. Daardoor kan ook het draagvlak
voor een grotere ontwikkeling worden verbreed. Intern, omdat er dan door het wegvallen
van de contras minder geld voor defensie uitgegeven hoeft te worden en extern, omdat
het dan voor andere landen makkelijker zal zijn om steun te verlenen aan Nicaragua.
Interviewers Monique Luijdjens en Erik-Jan Hertogs
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Had u gedacht dat de Nicaraguaanse revolutie haar lOe verjaardag zou kunnen
vieren?
Eigenlijk niet. Ik vind het heel bijzonder dat de revolutie de tien jaar gehaald heeft,
vooral gezien de grote druk die er van buitenaf op is uitgeoefend. Ik beschouw het als
een bewijs van haar innerlijke kracht en consistentie, anders was het zeker niet gelukt.
Welke ontwlkkellngen In de afgelopen tien jaar In Nicaragua vindt u positief en welke
negatief?
Zeer positief vind ik dat de gehele bevolking, veel meer dan vroeger, is betrokken bij
de ontwikkeling van het land. Dat heel bewust is getracht iedereen daarbij te betrekken
en dat niet te beperken tot een hele selecte groep zoals dat vóór 1979 het geval was.
Toen was er een groot verschil tussen rijk en arm en tussen degenen die wel en zij die
niet in het bestuur participeerden. Op dat punt is er veel vooruitgang geboekt. Er is,
ondanks alle economische moeilijkheden, natuurlijk ook veel bereikt in het onderwijs en
de gezondheidszorg. De economische problemen deden daar weer wat aan af. Maar de
intentie was zeker aanwezig.
De gewapende strijd die vooral aan de grenzen werd gevoerd, wordt allerwegen als
een negatief punt erkend. Deze strijd heeft veel mensenlevens gekost en het land
economisch zeer veel schade toegebracht. Dat beschouw ik als het meest ernstige
punt.
Een ander negatief punt is de politieke polarisatie die het gevolg is van een
combinatie van factoren. Aan de ene kant het optreden van de contras en aan de
andere kant het monopolie van sandinisten op politieke macht dat leidt tot negatieve
reacties. Een van de uitgangspunten was immers dat iedereen zou moeten kunnen
participeren. Formeel is er wel pluralisme maar één beweging is zeer overheersend
waardoor je in feite twee soorten burgers krijgt: sandinisten en niet-sandinisten. Dat
vind ik een gevaarlijke ontwikkeling. Als je die situatie doortrekt krijg je ook de facto
verschil in behandeling. Ik hoop dat door de ontwikkelingen van februari 1989 een
situatie onstaat met minder stress waardoor men ook tot een grotere pluriformiteit kan
komen.
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Hoe komt u doorgaans aan uw Informatie over Nicaragua en Is die in
betrouwbaar?
�De binnen- en buitenlandse pers is voor mij een belangrijke informatiebron. ·
naast is het Nicaragua Komitee zelf heel actief in het ons voorzien van informatie;,
informatie die wij van jullie krijgen over actuele politieke gebeurtenissen, de
koorden, mensenrechtenkwesties en over het beleid van Bukman beschouw ik
relevant. Omdat die informatie van voldoende kwaliteit is om serieus mee te -·
wegen in de beoordeling. Overigens geeft ook de Midden Amerika Koördinatie
informatie.
We krijgen ook regelmatig informatie van de ambassade. En je krijgt n
informatie vanuit de hoek van de VS, bijvoorbeeld via de Amerikaanse pers. Zo weet je'
hoe men daar tegen Nicaragua aankijkt. Dat is dan ook tegelijkertijd de visie van de
contras mag je aannemen. De medefinancieringsorganisaties zijn verder voor mij ook
belangrijk als informatiebron. Zij zijn behoorlijk actief in Midden-Amerika en zeggen dat
voor Nicaragua de absorptiecapaciteit voor projecten heel gunstig afsteekt bij de
andere landen in de regio. Dáárom kunnen de medefinancieringsorganisaties daar juist
actief zijn. En omdat ze er zitten kunnen ze ons weer een goed beeld geven van de
situatie in het land.
De vraag hoe betrouwbaar informatie is vind ik ontzettend moeilijk. Vooral als het
gaat om kwesties als mensenrechten, die nogal eens gevoelig liggen. Zie de kwestie
Nandaime vorig jaar. We zijn vaak afhankelijk van secundaire bronnen. Dat is ook de
zwakte van onze positie als kamerleden. Je kunt niet zelf een onderzoek instellen.
Maar Amnesty International vind ik bijvoorbeeld een betrouwbare bron. Die checken
alles dubbel. Ook het HOM is goed en er is ook een onafhankelijk Noors instituut dat erg
goede informatie geeft. Ik hecht erg aan onafhankelijkheid. Ik ben daarom. ook niet zo
gelukkig met het feit dat de Nederlandse ministers Van den Broek en Bukman vinden
dat ze zelf moeten rapporteren over dit soort kwesties. Ik heb veel liever dat ze zich
beroepen op een onafhankelijk instituut en dan zelf hun conclusies trekken uit zo'n
rapport. Dat vind ik een zuiverder procedure.
Toen bij het geval Nandaime heb ik kennis van de verschillende meningen genomen.
De indruk die bij mij overbleef is dat bijvoorbeeld CNV en CLAT er te weinig rekening mee
houden dat er van buitenaf invloeden zijn die zulke onrust in Nicaragua op zijn minst·
aanwakkeren. Dat moet je in dit soort situaties altijd in aanmerking nemen. Aan de
andere kant blijft het oppakken van mensen bij zo'n demonstratie uiterst ongelukkig.
Is Nicaragua een communistisch land en vormt zij een bedreiging voor haar buurlan
den, zoals Reagan altijd beweerde?
Nicaragua is geen communistisch land. Het sandinisme is voor mij iets wezenlijks
anders als communisme. Reagan noemde alles wat hij verafschuwde communistisch en
daarom viel Nicaragua automatisch onder die noemer.
En er is ook geen enkele aanwijzing dat Nicaragua een agressieve politiek zou
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voeren. Wat wel mogelijk zou zijn, is dat, als het goed zou gaan met Nicaragua, wat nu
zeker economisch niet het geval is, de revolutie zou kunnen overslaan naar die
buurlanden waar al een instabiele situatie is. Zittende regeringen daar zouden Nicara
gua in die zin als een bedreiging kunnen ervaren.
Wat vindt u van het beleid dat de VS onder Reagan voerden ten opzichte en Nicaragua
en wat verwacht u van zijn opvolger?
De weerzin in de Nederlandse politiek tegen de houding van de Reagan-regering ten
opzichte van Nicaragua wordt algemeen gedeeld, denk ik. Ik heb nog nooit van een
kamerfractie gehoord die daar al te vergoelijkend over sprak. Het VS-beleid is zeer
overtrokken. Natuurlijk is Nicaragua geen veiligheidsrisico voor de VS, dat valt in
redelijkheid niet vol te houden. Dat is zeker ook de opvatting van D66 daarover.
D66 vindt dat er een ontwikkelingsprogramma moet komen voor heel Midden
Amerika en dat de VS zich uit het gebied moeten terugtrekken. Het conflict kan door
zo'n ontwikkelingsprogramma uit de Oost-Westsfeer worden getrokken. De Middena
merikaanse landen moeten de kans krijgen om zelf gezamenlijk iets op te bouwen. Ik
denk dat de regering-Bush een wat nuchterder en meer zakelijke houding tegenover
Nicaragua zal hebben. Dat is wel belangrijk. Het liefst zou ik zien dat deze houding
resulteerde in een opheffing van de economische blokkade tegen Nicaragua.
Die economische boycot merkt men natuurlijk aan den lijve, maar het effect van het
voortdurend ·hameren op het beeld dat men van Nicaragua in de publieke opinie
geschapen heeft moet ook niet onderschat worden. Door dat beeld dat steeds is
versterkt, wordt het moeilijk om de economische boycot op te heffen. Een dergelijke
maatregel valt dan niet te rijmen met het beeld dat in de VS van Nicaragua is geschetst.
Het is dus heel gevaarlijk als je als regering voortdurend dit soort dingen zegt over een
andere regering.
Vindt u dat de VS en Nicaragua direct met elkaar zouden moeten gaan onderhande
len?
Ja, daar zou ik zeer voor zijn. Ik vind het belangrijk dat er een open gesprek op gang
komt om eens te kijken wat nu de bezwaren zijn die men tegen elkaar heeft en in
hoeverre die op waarheid of beeldvorming berusten en of men niet tot wat meer
zakelijke betrekkingen kan komen. Ik zou niet weten waarom dat op langere termijn niet
mogelijk zou zijn.
De opvang van de contras zal in dergelijke onderhandelingen wel een moeilijk op te
lossen probleem vormen. Er is natuurlijk heel wat gebeurd. Er is in het land enorm veel
onheil aangericht. Er zijn veel mensen die in de oorlog familieleden hebben verloren. Om
dan te komen tot iets gezamenlijks, waarbij ook voor voormalige contras weer een
plaats is in de maatschappij? Ik kijk daar niet licht tegenaan, maar ik denk dat het
mogelijk is een oplossing te vinden. Het zijn uiteindelijk allemaal Nicaraguanen en ze
hebben toch allemaal het vreselijke Somoza-tijdperk meegemaakt. En ze houden van
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hun land mogen we aannemen. Dat geeft aan toen een zeKere gemeenscnappellJKe
basis voor de toekomst.

Welke rol ziet u voor Europa In een oplossing van de conflicten In Midden-Amerika?
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Europa kan heel goed een bemiddelende rol in Midden-Amerika spelen. Juist omdat
de EG nooit scherpe tegenstellingen heeft gecreëerd in de regio, zoals de VS. De EG
heeft ook al eerder haar bereidheid uitgesproken om als een forum te fungeren om waar
mogelijk tot oplossingen te komen.
Europa heeft het Nicaragua-beleid van de VS altijd afgekeurd. Waar de EG niet altijd
duidelijk in is geweest, is in haar politiek ten opzichte van Nicaragua. De EG-landen
zouden eens duidelijk moeten formuleren wat nu precies hun bezwaren zijn tegen de
gang van zaken in Nicaragua. Dat zou veel meer helderheid scheppen.

Hoe verklaart u eigenlijk de grote belangstelllng en sympathie voor Nicaragua In
Nederland?

Ik denk dat daar een aantal oorzaken voor is. In de eerste plaats ontstond na de
revolutie een golf van sympathie in Nederland omdat de revolutie gelijkwaardigheid en
betrokkenheid van de allerarmsten bij het ontwikkelingsproces tot doel had. Andere
landen die dit soort doelen nastreefden, zoals Tanzania ondervonden ook veel sympa
thie in Nederland. Dergelijke ontwikkelingen vinden in Nederland een goede voedings
bodem omdat ze zo gunstig afsteken bij de praktijk van andere ontwikkelingslanden.
Een tweede reden is de underdog-positie waarin Nicaragua door de VS werd
gemanoeuvreerd. De onrechtvaardigheid van deze situatie maakte dat men extra veel
voor dit land wilde doen.
Ten derde is er een goede voedingsbodem voor samenwerking omdat Nicaragua dat
zelf graag wil. Er is die grote absorptiecapaciteit voor projecten en dat geeft mogelijkhe
den. De praktische mogelijkheden zijn er, daardoor is er bijvoorbeeld de mogelijkheid tot
uitwisseling. Die delegaties komen weer terug in Nederland en zo rolt de bal weer
verder.

Wat wenst u Nicaragua toe voor haar tiende verjaardag?
Vrede, 100 jaar vrede!

Interviewers Monique Luljdjens en Frits Raaphorst
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Het gonst van de geruchten binnen het internationale perswereldje in Managua. Op de
persclub wordt er druk gespeculeerd. Wie je ook spreekt, Manlio Tirado voor de
Mexicaanse Excelsior, Stephan Kinzer van de New York Times, Edith Coron van
Libération, allemaal hebben ze al hun eigen story. Daniel Ortega zal tijdens de
aangekondigde persconferentie de vrijlating bekendmaken van politieke gevangenen in
het kader van de akkoorden van 'Esquipulas Il'. Er zouden ook leden van de gehate
Guardia Nacional van Somoza bij zitten. En verder enkele honderden gedetineerden
veroordeeld wegens deelname aan moordpartijen van de contras.
'Onze jongens zijn toch niet voor niets gestorven' verwijten huilende en schreeuwen
de moeders bij een demonstratie als antwoord op de nieuwe lijn van denken binnen de
regering om de vredesakkoorden tussen de Middenamerikaanse landen na te komen.
'Mogen de moordenaars van onze kinderen hier dadelijk weer vrij rondlopen, hun
negocio (handeltje) weer drijven?' ·oorlogsmisdadigers zouden opgesloten moeten
blijven of in ieder geval hun straf uitzitten.'
Wel of geen amnestie, het blijft de gemoederen bezighouden. Meer dan 10.000
en, oorlogsinvaliden en weeskinderen lopen mee in de demonstratie georgani
. .· .:NtfNLAf, de vrouwenbeweging van flet FSlN.
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INTERVIEW met

Hans Gualthérie van Weezel (CDA)
Had u gedacht dat de revolutie haar tiende verjaardag zou halen?
Zeker daar heb ik nooit aan getwijfeld.

l?fluiJlttif ·

Welke ontwikkelingen In Nicaragua In de afgelopen tien jaar beoordeelt u positief en
welke negatief?

Positief vind ik, en dat heeft niet direct met Nicaragua te maken, dat de Sovjetunie
zich uit tal van gebieden in de wereld terugtrekt, waardoor Nicaragua genoodzaakt is
meer op eigen benen te staan. De Russen hebben Nicaragua te verstaan gegeven dat
ze, of ze het nu leuk vindt of niet, tot een modus vivendi met de VS moet zien te komen.
Een andere positieve ontwikkeling vind ik dat Nicaragua probeert de laatste tijd tot meer
aansluiting met haar buurlanden te komen. Hoe moeilijk dat soms ook is.
Ten derde is Nicaragua een van de weinige Latijnsamerikaanse landen waarvan ik
niet de indruk heb dat het regime via cocaïnehandel wat bij probeert te verdienen. Als
dat wel zou gebeuren zou dat zeker bekend zijn geworden, want het regime heeft zoveel
vijanden.
Negatief vind ik de economische situatie in Nicaragua, de enorme inflatie. Ik heb
nogal wat kritiek op het militaire, economische en politieke beleid van de Nicaraguaan
se regering en op de mensenrechtensituatie en de mate van persvrijheid. Maar goed La
Prensa mag nu in ieder geval wel weer verschijnen.
Hoe Informeert u zich doorgaans over Nicaragua en welke bronnen zijn volgens u

betrouwbaar als het bijvoorbeeld gaat om kwesties als democratie en mensenrech
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ten?
Dat is een goede vraag. Ik krijg veel informatie van de ambassade. Ik lees de
International Herald Tribune en al dat soort bladen. Ik volg het allemaal wel, maar ik volg
niet dagelijks wat er in Nicaragua gebeurt. Wat mensenrechten betreft krijg ik informatie
van de alternatieve mensenrechtenorganisatie CPDH. Die hebben altijd zeer alarmeren
de berichten. Ook van de kerk krijg ik regelmatig berichten en van de Amerikaanse
ambassade hier. Op sommige ogenblikken word ik als politicus met zo veel informatie
gebombardeerd van verschillende kanten dat ik door de bomen het bos niet meer zie en
dan al gauw denk: ze zullen allemaal wel een beetje gelijk hebben.
Ik zeg in alle eerlijkheid dat het buitengewoon moeilijk is een goed gedocumenteerd
beeld te krijgen van wat er precies gaande is.
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In de zomer van 1988 speelde bijvoorbeeld die kwestie van de demonstratie in
Nandalme. Hierover hadden het Nicaragua Komltee en CNV en CLAT verschillende
meningen. Wat doet u In z'n geval?
Ik neem dan kennis van de verschillende meningen, maar ik vaar toch vooral op het
kompas van het CLAT, want dat vind ik een betrouwbare bron.
Kan een Nederlands kamerlid zich goed op de hoogte stellen van de situatie in
Nicaragua?
Ik ben er drie jaar geleden geweest samen met Weisglas en Ter Beek en ik zou er
eigenlijk best weer eens naar toe willen. Dan zou ik een vergelijking kunnen maken
tussen hoe het toen was en hoe het nu is. Ik vind en ik zal ook voorstellen dat we met de
kamercommissie voor Buitenlandse Zaken over een jaar bijvoorbeeld weer eens naar
Midden-Amerika moeten gaan.

/

r

Is Nicaragua volgens u een communistisch land en vormt het een bedreiging voor haar
buurlanden, zoals de regerlng-Reagan beweerde?
Ik vind Nicaragua inderdaad communistisch, zeker als je het bekijkt in de context van
Latijns Amerika. Maar een bedreiging? Je hebt natuurlijk die domino-theorie. Die houdt
in dat de revolutie uiteindelijk over zal slaan naar Mexico. Ik denk eigenlijk dat de
ontbossing van Brazilië, de vernietiging van de oerwouden daar, op termijn een veel
grotere bedreiging voor Amerika vormt dan de situatie in Nicaragua. Dat lijkt appelen en
peren vergelijken, maar ik vraag me toch af of de zaak Nicaragua niet te veel kunstmatig
wordt opgeblazen. Zolang je erin slaagt als VS om via Honduras en Costa Rica de zaak
een beetje te containen is er verder weinig aan de hand.
Het steunen van die contras is tenslotte toch investeren in een bodemloze put. Dat
werkt op den duur niet. Je kunt als VS wel geld aan de contras blijven geven, maar het
politieke alternatief dat zij te bieden hebben is niet reêel. Er is in Nicaragua momenteel
geen werkbaar alternatief voor de huidige regering. In de contras zitten teveel elemen
ten die, als ze aan de macht zouden komen, ervoor zouden kunnen zorgen dat er weer
een situatie zou ontstaan als tijdens de Somoza-dictatuur. Ik denk dat er met de
sandinisten wel tot overeenstemming is te komen, maar zolang de Amerikanen op het
gevoel kunnen inspelen van 'ze zijn gevaarlijk' zal dat wel niet lukken.
Denkt u dat er onder Bush veel zal veranderen aan het Amerikaanse beleid en ziet u
een rol voor Europa?
Ik verwacht dat er onder Bush veel zal veranderen, omdat de Sovjetunie zich minder
met Midden-Amerika is gaan bemoeien. Daarom wordt de kwestie voor de VS ook
minder van belang.
In 1984 ben ik met een HOM-delegatie in Midden-Amerika geweest en afsluitend
hebben we toen een bezoek aan het State Department gebracht. Daar hebben we ook
t Eagte/Jurg-erg-esproken (nu onderminister van Buitenlandse Zaken in de VS, red. J.
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Het bleek dat hij in ieder geval goed op de hoogte was van de situatie in Midden
Amerika. Toen hij hoorde dat wij twee weken in El Salvador, Nicaragua en Honduras
waren geweest zei hij: 'Nou, dat is zeker tien keer zo lang als het gemiddelde
Amerikaanse Congreslid dat er geweest is.' Die bezoeken de regio altijd in één dag. Dus
hij vond dat wij toch een behoorlijke inspanning geleverd �adden. Wat ik me ook goed
herinner is dat hij zei dat er in Midden-Amerika zeker een rol voor Europa is weggelegd,
zeker nu Spanje lid is geworden van de EG. Ik heb goede hoop dat er een oplossing komt
voor de Mlddenamerikaanse problemen, ook omdat in ieder geval Eagleburger een goed
oog heeft voor de problematiek.
Maar wat Europa betreft. Er zijn in Nicaragua en heel Midden-Amerika zoveel
tegenstellingen op lokaaal niveau. Het is moeilijk om als Europese landen daarop in te
spelen. Wat zou Europa bijvoorbeeld kunnen doen om in El Salvador ARENA van de
macht afte houden. Ik zou het niet weten. De situatie in El Salvador is volgens mij veel
explosiever dan die in Nicaragua.
In Nederland bestaat er veel belangstelllng en sympathie voor Nicaragua. Er zijn ook
burgemeesters van uw eigen partij die stedenbanden met Nicaraguaanse steden
actief stimuleren. Wat vindt u daarvan?
Nicaragua appelleert bij links Nederland aan een zeker romantisch gevoel. Voor mij
blijft het toch min of meer een links item. En die burgemeesters kunnen het ontstaan
van stedenbanden gewoon niet tegengaan.

Wat wenst u Nicaragua toe voor haar tiende verjaardag?

Veel samenwerking met haar buurlanden.
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Eveline Herfkens (PvdA)
Had u gedacht dat de revolutie haar die verjaardag zou halen?
Jawel, er zijn natuurlijk wel spannende momenten geweest, maar op het moment
dat er gespeculeerd werd over een invasie vanuit de VS was mij al bekend dat er op
topniveau vanuit Europa voldoende pressie op de Amerikanen werd uitgeoefend om een
invasie te voorkomen. Mijn houding was altijd dat zolang men niet echt overging tot een
openlijke oorlog de sandinisten het wel zouden redden. Maar het zou niet gemakkelijk
zijn en veel offers vragen.
Welke ontwikkelingen In de afgelopen tien Jaar In Nicaragua beoordeelt u positief en
welke negatief?
Nou, positief is natuurlijk dat er een beleldsintentie is bij de machthebbers om iets te
doen aan de situatie waarin de overgrote meerderheid van de bevolking verkeert. En dat
is al meer dan gezegd kan worden van veel andere ontwikkelingslanden, zeker in de
Middenamerikaanse regio. Dit beleid heeft ook geleid tot individuele verbeteringen voor
mensen. Alfabetisering bijvoorbeeld kunnen ze iemand niet meer afnemen ook al raakt
alles in het slop. En het land dat is verdeeld, blijft in het bezit van de boeren. In die zin is
er kortom een hoop positiefs gebeurd.
Negatief is natuurlijk de rampzalige economische situatie die deels door externe
factoren is uitgelokt. Die situatie heeft een hoop van de positieve dingen min of meer
aangetast. Interne en externe oorzaken lopen hierbij sterk door elkaar, maar de externe
component is wel heel sterk. Ik wijs er altijd op dat, los van de economische
destabilisatie in Nicaragua, het externe klimaat voor alle ontwikkelingslanden de
afgelopen tien jaar slechter was dan ooit. Daar hebben de Nicaraguanen minstens
zoveel last van gehad als elk ander ontwikkelingsland.
Wat vindt u van de ontwikkeling van de politieke partijen In Nicaragua de afgelopen
tien Jaar ?
Als je nagaat dat het een land is zonder enige democratische traditie, is het
natuurlijk wel een enorme stap dat men daar aan politieke machtsvorming is gaan doen
en zich in politieke partijen verzameld heeft. Het tempo waarin men tot een volwassen
politieke democratie komt, ligt echter niet erg hoog. Maar de omstandigheden waren
ook zodanig dat je je kunt afvragen of dat mogelijk was. Bij een volwassen democratie
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hoort dat je erkent dat er ook andere politiek-ideologische visies dan die van jezelf
mogelijk zijn; ook al vind je zelf dat je gelijk hebt.
Ik vind de Nicaraguaanse samenleving nogal gepolariseerd. Dat geldt voor alle
kampen. Natuurlijk is dat ook een gevolg van externe factoren en je kan het ook de
Nicaraguanen zelf niet alleen verwijten. Maar in tien jaar tijd zit er wat dat betreft niet erg
veel schot in.
Hoe komt u doorgaans aan uw Informatie over Nicaragua en Is die Informatie altijd
betrouwbaar, ook als het gaat om mensenrechten en democratie?

kamerlid fvdA

Ik haal mijn informatie uit de internationale pers en ook via de Nicaraguaanse
ambassade. Verder ben ik iemand die altijd erg veel van informatie gebruik maakt uit de
bewegingen. Dus ik lees bijvoorbeeld Fuente.
Bij gevoelige kwesties is betrouwbare informatie altijd heel moeilijk te vinden. Voor
ieder land kom ik toch altijd weer uit bij Amnesty International. Dat vind ik echt een
toporganisatie. Niet dat Amnesty zich nooit zou vergissen, maar als het om een
gepolariseerde situatie gaat vind ik dat een serieuze informatiebron. Voor de rest vind ik
weinig bronnen over Nicaragua echt objectief. Het Humanistisch Overleg voor de
Mensenrechten is natuurlijk zeker serieus te nemen, maar het is een organisatie die
altijd eerst naar de sandinistische visie vraagt. Daarom is het HOM niet geheel objectief
als bron. Het legt het voordeel van de twijfel bij de sandinisten. Maar, dat doe ik zelf ook.
Nu speelde In de zomer die kwestie van de demonstratie In Nandalme. Daar hadden
CLAT en CNV duidelijk een andere mening over dan bijvoorbeeld het Nicaragua
Komltee. Wat doet u In zo'n geval?

Wat ik bij Nicaragua in ieder geval nooit doe is het direct aanvallen van de regering.
Mijn contacten met de ambassade zijn namelijk dermate goed dat ik gewoon een
gesprek over zo'n kwestie met ze kan voeren. Mijn vragen worden door de ambassade
ook altijd zeer serieus beantwoord.
Het openbaar aanvallen van regeringen doe ik alleen in duidelijke zwart-wit situaties,
kortom bij dictaturen. In het geval van Chili heb ik bijvoorbeeld totaal geen behoefte om
met de ambassadeur te gaan praten. In het geval van Nicaragua kan ik gewoon een
diplomatiek gesprek achter de schermen voeren. Ik neem de zaak wel serieus en ik kom
wel in actie, maar ik doe niet mee aan publieke aanklaagacties tegen de Nicaraguaanse
regering. Ik teken dus niet openlijk mee aan CNV-acties. Ik heb geen enkele reden om
aan te nemen dat het CNV een absoluut objectieve bron is.
Kan een Nederlands parlementslid zich goed op de hoogte te stellen van de situatie In
Nicaragua?.

Dat kan, als je dat maar wilt. Ik heb geen enkel begrip voor kamerleden die zeggen
dat ze geen informatie kunnen krijgen. Ik heb zelf bijvoorbeeld veel contacten met
organisaties in de VS. De beste informatie over Midden-Amerika en überhauot over
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Latijns Amerika zit bij allerlei instituten in Washington. Kortom, als je als kamerlid vindt
dat je niet goed geïnformeerd wordt, dan zijn er genoeg mogelijkheden om je wel goed
te informeren. Als je passief wacht tot er wat op je afkomt dan moet ik toegeven dat de
informatie gering is. Dan kan je Jan Keulen in de Volkskrant bijhouden en dan heb je het
wel zo'n beetje gehad. Maar ikzelf heb niet te klagen. Ik kom er wel achter als ik wil
weten hoe iets zit.

Is Nicaragua volgens u een marxistisch land en vormt ze een bedreiging voor haar
buurlanden, zoals de regerlng-Reagan altijd beweerde?

De aantijging dat het om een marxistisch regime zou gaan is volstrekt onjuist. Dat
vind ik dus echt onzin en dat heb ik ook altijd bestreden. Ik wil niet ontkennen dat er in
de sandinistische beweging ook marxistisch-leninisten zitten, maar er zitten bijvoor
beeld ook sociaal-democraten in. Tot voor kort hadden wij trouwens ook een groep
marxisten in de Partij van de Arbeid. Het is ook geen marxistische clan. Er is niets dat
daar op wijst. Want dan zouden er geen andere partijen zijn toegestaan. Dan zou de
samenleving zijn georganiseerd volgens mantelorganisaties zoals vrouwenbeweging,
sportclubs, etcetera. De sandinisten hebben dat soort organisaties wel, maar de
samenleving is niet exclusief zo ingericht. Het parlement bestaat niet uit vertegenwoor
digers van de turnvereniging om het zo maar eens te zeggen. De beschuldiging dat
Nicaragua een bedreiging voor haar buren zou zijn, kun je op twee manieren uitleggen.
In de eerste plaats kan het een bedreiging zijn als de Nicaraguanen er in zouden slagen
een systeem te ontwikkelen waarin de armen werkelijk beter af zijn. Zo'n systeem zou
een gigantische aantrekkingskracht uitoefenen op de mensen in andere landen in de
regio. Dat is dus eigenlijk een positieve bedreiging. Ik zou het zeer toejuichen als in
landen waar nu een rechtse dictatuur heerst, mensen geïnspireerd zouden worden door
een economisch model waarin de armen het beter krijgen. In het geval van Nicaragua is
het overigens niet gelukt om zo'n model goed te ontwikkelen.
Ten tweede is er die hele discussie over de steun die Nicaragua, concreet met
wapenhulp, zou geven aan het verzet in El Salvador. Die discussie is al stokoud want ze
gaat alleen maar over de eerste twee jaar van de revolutie. Na die tijd is er nooit meer
enig serieus bewijsmateriaal op tafel gekomen. Dus die discussie gaat alleen over die
eerste twee jaar. Dat vond ik toen een interessante discussie, maar ze is nu al lang niet
meer relevant.

u van het beleid dat de regerlng-Reagan ten opzichte van Nicaragua voerde
...acht u van Bush?

voerde een schandelijk beleid. Nog los gezien van het menselijk fatsoen is
ien in strijd met het volkenrecht. Zelfs in strijd met het handvest van de
is, hoe je het ook bekijkt, misdadig. Bovendien is het een stom beleid. Het is
uktief, ook gezien vanuit de eigen doelstellingen van de VS zelf. Ik ben blij dat
demeid van her" Congres dat in toenemende mate gaat inzien.
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Wat de nieuwe president betreft was ik natuurlijk doodongelukkig met de uitslag van
de Amerikaanse verkiezingen. Maar ik heb de indruk dat Bush toch iets meer dan
Reagan in de wereld staat, internationaal en diplomatiek. Zo zal het beter lukken om
internationaal invloed uit te oefenen op het beleid dat er gevoerd wordt. Bush zal meer
rekening houden met het internationaal imago van de VS. Ook is hij meer bereid om
rekening te houden met de mening van het Congres. Het Congres loopt niet over van
liefde voor Nicaragua, maar vond het beleid van Reagan onverstandig. Kortom, de
sandinisten hebben ook weer niet nodig dat iedereen dol op ze is, ik denk dat ze nu
misschien wel meer ruimte krijgen om zichzelf te zijn.

kamerlid Pvd,\,

Hoe verklaart u de grote belangstelllng en sympathie In Nederland voor Nicaragua, kijk
bijvoorbeeld naar tiet grote aantal stedenbanden met Nicaragua?

De oorsprong daarvan ligt tien jaar geleden. De sympathie met een vrij unieke
bevrijdingsstrijd. Er was werkelijk sprake van een zwart-wit situatie, de vervanging van
een heel smerige dictator door een heel fatsoenlijke club. De uitgangspunten van de
revolutie spreken de gemiddelde Nederlander erg aan. Vervolgens was er de organisatie
van het Nicaragua Komitee die op perfecte wijze dat gevoel van sympathie heeft
vastgehouden en in dat gat in de markt van de stedenbanden zijn gesprongen. Het idee
van stedenbanden was niet orgineel want de koppelgemeenten in Bangladesh beston
den al lang, maar dat was allemaal een beetje weggeëbd. Binnen de NCO en de Evert
Vermeer Stichting speelde ook net die discussie over gemeentelijke ontwikkelingssa
menwerking. Kortom, het klimaat was ernaar en het Nicaragua Komitee heeft daar op
een perfecte manier gebruik van weten te maken.
Het beleid van de sandinisten vooral in de eerste jaren na 1979 heeft natuurlijk ook
voor sympathie gezorgd. De uitgangspunten van de revolutie werden toen ook in
praktijk gebracht. Met name de alfabetiserings- en de gezondheidszorgcampagne
bewezen dat de doelstellingen van de revolutie ook echt waargemaakt werden.
In die periode zijn zulke sterke banden gegroeid tussen de Nicaraguaanse en de
Nederlandse maatschappij, dat de te,leurstellingen die altijd onontkoombaar volgen,
gedragen konden worden. Terwijl andere bewegingen onmiddellijk verslapt zijn bij de
eerste teleurstelling. Hier was de basis in de begintijd zo stevig gelegd dat de solidariteit
wel tegen een stootje kon.
En die solidariteit beperkt zich niet alleen tot de PvdA en klein links. maar is veel
breder geworden, denk maar aan iemand als burgemeester Havermans van Den Haag.
Er zijn godzijdank voldoende christen-democraten die de zaak beter op hun merites
beoordelen dan bijvoorbeeld sommigen van hun vertegenwoordigers in de Tweede
Kamer.
Zou Europa volgens u een rol moeten spelen bij de oplossing van de problemen In
Midden-Amerika?
Ik heb dat van het begin af aan gevonden. Ik ben initiatiefnemer geweest van een
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groep Europese parlementariërs die over deze zaak een uitgebreide correspondentie
met het Amerikaanse Congres heeft gevoerd. Ook heb ik een delegatie geleid van
Europese parlementariërs van verschillende politieke stromingeen die in Washington is
gaan praten met leden van het Amerikaanse Congres met als doel hen af te houden van
het stemmen vóór hulp aan de contras. Dat is toch een relatief succesvol initiatief
geweest in die tijd.
Kennedy heeft in de Senaat onze correspondentie zeer uitgebreid geciteerd. We
staan in de handelingen van de Senaat vermeld. In die zin heeft Europa een enorme
taak om invloed uit te oefenen op de Amerikaanse besluitvorming.
Wij richtten ons in die periode vooral op het Congres omdat Reagan zelf absoluut
niet voor rede vatbaar was. In het State Department kregen we geen poot aan de grond.
Nu in het State Department een iets opener club zit, is het nog veel belangrijker dat in
het kader van de Europese politieke samenwerking ook op regeringsniveau dit soort
geluiden wordt geuit. Er is geen enkele redelijke politicus in de EG die de steun aan de
contras verdedigt. Ook is men het er in Europa over eens dat de wortel van de
problemen in Midden-Amerika in de scheve sociaal-economische verhoudingen ligt en
niet in het idee dat er toevallig een communist achter een bananenboom zou zitten. Wat
dat betreft zit Europa op een Nicaragua-vriendelijke lijn en is het zinvol om daar met de
VS een politieke discussie over aan te gaan.
Maar om serieus te worden genomen moet Europa ook met een echt economisch
hulpprogramma komen voor de regio. Want die paar ECU's die er nu naar toe gaan zijn
natuurlijk peanuts. Daarom probeer ik al jaren te pushen dat de EG eindelijk eens over
de brug komt met geld. Pas als je laat zien wat je zou kunnen verbeteren met een
hulpproggramma als Europa heb je ook politieke invloed. Dat zo'n hulpprogramma nog
niet van de grond is gekomen ligt aan het feit dat er is gewoon te weinig geld is om in
Europa te doen wat je als socialisten allemaal wil doen. Er is dus ook geen geld genoeg
voor de Derde Wereld als geheel en binnen het ontwikkelingsbeleid hebben ·de ex
koloniën van de Europese landen prioriteit. Het heeft niets te maken met hoe men
inhoudelijk over Midden-Amerika denkt of met Amerikaanse pressie.
Tot slot, wat wenst u Nicaragua toe voor haar tiende verjaardag?
Rust en ruimte om zichzelf te zijn.
Interviewers Monique Luydjens en Frits Raaphorst
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WITTE SCHOENPOETS en
NYLONKOUSEN
Nicaragua moet overleven!

NKN-vertegenwoordigster

Mary Timmerman
Het NKN hseft ook een kantoor
In Managua. Mary Timmerman,
sociologe, Is sinds 1.986 uitge
zonden om flet NKN In Nicara
gua te vertegenwoordigen. ZIJ
co6rdlneert diverse projecten
en onderhoudt contacten met
Nederland.

Ligia Virgil heeft het altijd waanzinnig druk. Zij heeft de coördinatie van de internationale
'Nicaragua moet overleven'-campagne in handen en daar zit heel veel werk aan vast.
Alleen al het overleg met de diverse solidariteitscomités die meedoen in de campagne
vréét tijd ... Geen overbodige luxe overigens, want niet elke donatie is even gewenst.
Integendeel, Nicaragua heeft heel duidelijke prioriteiten gesteld in de aanvraag van
hulpgoederen en de sectoren waarvoor die bestemd zijn: de (agrarische) produktie, de
gezondheidszorg, het onderwijs, de kleine industrie en de bouw.
In een van mijn eerste ontmoetingen met Ugia kwam ik met belangrijk nieuws van
het Nicaragua Komitee Nederland: 'het Nederlandse comité wil een punt zetten achter
de inzameling van basisgoederen voor de boerenbevolking en overschakelen op de
medische goederen'. In Nederland was inmiddels het grote ECODEPA-werkverband
opgezet, waarin zeven verschillende organisaties samenwerken om de solidariteit met
de Nicaraguaanse boerenbevolking te vergroten binnen de Nederlandse landbouwwe
reld. Daarnaast ging er in het begin van 1987 een medische werkgroep in Nederland
van start en die groep kon heel goed de coördinatie op zich nemen voor de inzameling
van medische goederen in het kader van de campagne.
Ligia reageerde hierop zeer enthousiast met de vraag: 'Kunnen jullie dan witte
schoenpoets en nylonkousen opsturen?' Mijn Spaans was toen nog niet feilloos, dus ik
dacht dat ik haar niet goed verstaan had. Zij herhaalde haar vraag nogmaals om te
bevestigen dat die witte schoenpoets en panty's ècht heel hard nodig waren. Nou, op
dat moment viel mijn mond open van verbazing! Ik wist wel dat er in Nicaragua geen
witte schoenpoets te koop was tegen een redelijke prijs, maar ik dacht tegelijkertijd aan
de schade en verliezen door de oorlog en de algehele economische crisis en de daaruit
voortvloeiende noden en schaarste ... daarom vroeg ik voorzichtig: 'Zijn er bijvoorbeeld
niet nög harder gaasverbanden nodig?' Ligia moest hierom eerst heel hard lachen,
alvorens serieus te antwoorden: 'Kijk de overheid heeft een groot geldtekort en kan
daarom slechts zeer lage salarissen betalen aan de mensen, die werken in de medische
sector. Veel deskundigen hebben al hun post in de gezondheidscentra en de ziekenhui
zen verlaten omdat ze elders, in een privé-kliniek of in het buitenland, veel meer geld
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met een 'beetje van dit, een beetje van dat en een restje zo... · Al met al, de organisatie
van de campagne is gigantisch veel werk en het zou werkelijk te ver voeren om óók nog
eens bij te houden wat de uiteindelijke bestemming is van elke container.
Ik heb er het volste vertrouwen in dat de hulp goed terechtkomt, maar het kan best
voorkomen dat er zo nu en dan een vergissing gemaakt wordt als het gaat om het land
van herkomst van de donatie. Dat vermoeden kreeg ik bijvoorbeeld bij de officiële
overdracht van duizenden meters wit katoen aan de directrice van het vrouwenzieken
huis Bertha Caldarón in Managua. Na de gebruikelijke toespraken respectievelijk dank
en solidariteitsbetuigingen liepen we naar het centrale magazijn. Daar lagen de
metershoge stapels katoen in een hoek en voor de foto gingen we ervoor staan om te
poseren. Aan een van de lappen stof hing een klein kaartje en ik probeerde de tekst te
lezen, maar begreep er niets van; het leek wel Oosteuropees. 'Allemachtig', schoot het
door me heen, 'ik sta hier toch niet namens het Nederlandse comité een donatie aan te
bieden van spul dat uit een heel ander land komt?!' Zo'n situatie leek me aan de ene
kant nogal pijnlijk, maar aan de andere kant ook wel komisch. Afijn, heel wijselijk
besloot ik mijn gezicht in de plooi te houden en te doen alsof er niets aan de hand was.
Gelukkig kwam de directrice niet op het idee om de prijskaartjes van de textiel te
bekijken. Overigens, wat maakt het in wezen uit of de katoen uit Nederland komt of uit
Spanje? Het gaat erom dat die hulpgoederen in Nicaragua komen, nietwaar? Toch deed
het me goed toen ik een half jaar later hoorde dat het Nederlandse comité de gevraagde
katoen had gekocht in een Oosteuropees land.
Concrete projecten In Nederland.
De laatste jaren schieten de lokale solidariteitsgroepen als paddestoelen uit de grond.
De directe band met een verwante Nicaraguaanse organisatie, vormt de spil voor hun
solidariteitswerk. Vaak ondersteunen zij een concreet project en op basis daarvan
groeien de contacten tussen de groep hier en de groep daar, en als het even meezit
komt daar goede informatie uit voort voor het bewustwordingswerk in Nederland.
Dergelijke solidariteitsbanden bestaan onderhand wel voor welhaast elke groepe
ring die je maar bedenken kan: vrouwengroepen, scholen, gemeentes, stedenbandor
ganisaties, kerkelijke basisgroepen. Maar blijkbaar zijn er toch nog enkele hiaten, want
onlangs kreeg ik een brief met het voorstel voor het opzetten van een band tussen
bejaarden. Ook is al eens de suggestie gedaan voor een directe solidariteitsrelatie
tussen het Rode Front en een Nicaraguaanse groep prostituées. En een koppeling
tussen de bewoners van een gevangenis hier en daar, want die gevangenen kunnen
toch ook best solidair worden met elkaar?!
Vaak is bij toeval, via persoonlijke contacten, gekozen voor steun aan een specifiek
project van een bepaalde gelijkgezinde groepering. De Nederlandse groep zamelt geld
en/of materialen in voor het project en verwacht van de ontvangende organisatie een
regelmatige rapportage over de voortgang van het project. Nu kunnen de Nicaraguanen
prachtig verhalen vertellen, maar 'zomaar' eens een brief schrijven schiet er gewoonlijk
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bij in, temeer omdat de prioriteiten voor de dagelijkse overleving elders liggen.
Daarentegen is het voor de overleving van de Nederlandse solidariteitsgroep juist van
cruciaal belang dat er zo nu en dan eens een verslag over hun project wordt gemaakt. Zo
blijft een schoolklas heel actief leermiddelen inzamelen voor .haar Nicaraguaanse
collegaatjes van een b.epaalde school, als daar reacties op komen of, nog mooier, foto's
waarop die leerlingen staan met de net ontvangen spullen in de hand. Diezelfde
schoolklas is echter niet of heel moeilijk op te porren tot deelname aan de 'Nicaragua
moet overleven'-campagne, omdat de daarvoor ingezamelde spullen uit het zicht
verdwijnen; er komt geen reactie of bedankbrief op en dat roept vaak twijfels op àf de
hulp wel goed terecht is gekomen. De doorsnee-donateur wil graag zwart op wit zien dat
zijn hulp voor de volle honderd procent is ontvangen door de armsten in Nicaragua.
De opmars van directe solidariteitsbanden is heel begrijpelijk, gezien de wensen en
belangen van groeperingen in Nederland. De Nicaraguanen hebben grote waardering
voor dit soort solidariteit. Toch kleeft er een aantal bezwaren aan. Ten eerste hebben
die projecten niet altijd de hoogste prioriteit voor de gemeenschap als geheel. Zo zal
bijvoorbeeld een dorp dat zit te springen om onderdelen voor de reparatie van de
waterpomp tàch eerder een nieuw buurthuis krijgen als de donateur dat prefereert.
Immers, elk arm dorp, elk arm land mist de macht om haar prioriteiten erdoor te drukken
en om 'nee' te zeggen tegen een - willekeurig - hulpaanbod. Ten tweede leidt die
buitenlandse hulp vaak tot ongelijkheid: het ene naaicollectief krijgt wel een vracht
katoen en het andere krijgt nog geen speld bijvoorbeeld, want ook al hadden ze
aanvankelijk identieke noden, de laatste groep mist het contact met een solidariteits
groep. In dit licht bekeken springen de voordelen van de 'Nicaragua moet overleven'campagne duidelijk naar voren: hier wordt bepaald wèlke hulpgoederen, wáár en bij wfe
terecht moeten komen. Er is een relatie van wederzijds vertrouwen tussen gever en
ontvanger. Om met de campagne door te gaan zijn geen mooie fotoreportages nodig
maar is verantwoording achteraf voldoende.
Het is vrij uniek dat een solidariteitscomité steun biedt aan de regering van een land
en niet aan 'het verzet'. Voor Nicaragua is die politieke keuze evident, want het beleid
van de sandinistische regering is gericht op structurele veranderingen ten gunste van de
armen. Voor de nabije toekomst zal de regering echter moeten inleveren op de grote
verworvenheden van de eerste revolutiejaren. De staatskas is leeg. Daarom moeten er
voorzieningen worden opgeheven en vallen er ontslagen onder het personeel in
overheidsdienst. Het lijkt niet ondenkbeeldig dat de regering hierdoor politieke steun
van verschillende groeperingen gaat verliezen.
In dit perspectief is de steun van de solidariteitsbeweging de komende jaren extra
hard nodig. Als NKN moet je je richten op wat Nicaragua van ons vraagt: in eerste
instantie politieke ondersteuning. Het internationale isolement waarin het Frente is
gedrukt door de agressieve VS-politiek zal niet op korte termijn doorbroken worden. Van
rechts Nederland hebben de sandinisten weinig steun te verwachten, maar echt
zorgwekkend is de tendens in het ·grijze midden' om zich neutraler op te stellen ten
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opzichte van de sandinistische revolutie en vandaaruit steeds meer niet-politieke,
humanitaire projecten te steunen. In dit licht bezien lijkt het mij zonneklaar dat het
Nicaragua Komitee Nederland zich hard maakt voor een duidelijke politieke solidariteit
met het Frente en de aanverwante massa-organisaties! En als dat nu toevallig vraagt
om de inzameling van witte schoenpoets en nylonkousen, waarom zou je als Nicaragua
Komitee daarvoor dan eigenlijk geen actie ondernemen?!

Mary Timmerman, m.m.v. Marijke Hoogendoorn
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BLUEFIELDS, 1988
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Vanuit de cockpit van het vliegtuig, een enorm groot Hercules-transportvliegtuig van de
Belgische luchtmacht, zien we de landingsstrip van Bluefields tussen de flarden
bewolking. Het toestel is gecharterd door Artsen zonder Grenzen en brengt de eerste
lading Westeuropese noodhulp voor de slachtoffers van de orkaan Joan. Vanuit de lucht
zien we wat overgebleven is van het stadje nadat de orkaan er vijf dagen eerder
overheen is geraasd: heuvels bedekt met vlekken wrakhout.
Wánneer we uiteindelijk door de straten van het stadje rijden, die net bevrijd zijn van
een wirwar van elektriciteitskabels, wrakhout en verwrongen golfplaten proberen we het
oude Bluefields te herkennen. Dat lukt alleen in het oude centrum, waar enkele stenen
gebouwen nog overeind staan, weliswaar zonder dak, maar toch nog herkenbaar.
Waar zullen we beginnen met de filmopnamen? Alles ziet er even dramatisch uit,
alsof er een enorme explosie heeft plaats gevonden. Geen boom of paal staat meer
overeind. In de buitenwijken waar alle woningen van hout zijn opgetrokken, is de ravage
nog erger. Het lijkt op een massaal ineengestort kaartenhuis.
Op de resten van de woningen hangt was te drogen en waar je ook loopt, je hoort het
geluid van hamers op spijkers. Iedereen is bezig om zo goed en zo kwaad als het gaat
met stukken wrakhout een afdakje te bouwen. Dat moet hen tegen de aanhoudende
regens beschermen waar Bluefields en de Costa Atlantica bekend om staan. Het beeld
van het oude, kleurrijke Bluefields: op palen gebouwde woningen met veranda's van
soms wat verrotte planken, waar oude oma's in schommelstoelen in de schaduw zitten,
is verdwenen.
Tijdens de opnamen ziet mijn Nicaraguaanse geluidsvrouw een familielid en roept
hem iets toe. Hij antwoordt: 'Yes we're still alive, thank God.'
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econoom

Prof. E.V.K. Fltzgerald
De economlc.cfle opbouw van
het land I• een moelll}ke taak
1ebleken. Profifs•ar Valpy Fltz1erald, Brit en ontwlkkelln6s
econoom aan het ln1tltute of
Soclal Studies In Dctn Haai,
was alle tien Jaar Intensief be
trokken bi} de econ11mlsche po1/tlek van Nlcarsgua. In het ka
der van het Nederland• pro1ramma voor t11Chnfsche as.,•
tentle wa• hl} van 1979 tot
1982 economlach adviseur bi}
het Minl•terle van P'lannln6.
Van 1983 tot J988 ..,.. hl} ver
bonden aan de 1taf van Pre•I·
dent Daniel Orte1e.

HERINNERINGEN van een
'ASESOR ECONÓMICO'
Terugkijkend op de tien jaar vanaf de victoria de ju/io 1979, besef ik hoe bevoorrecht ik
ben geweest om deel te kunnen nemen aan een gebeurtenis in de geschiedenis die zo
ver van huis plaatsvond, maar mensen over de gehele wereld zo na aan het hart ligt. Ik
had een aantal mensen leren kennen in Europa, Mexico en Honduras dat betrokken was
bij de sandinistische strijd in de jaren zeventig. We discussieerden over de economische
problemen van de eerste fase van de overgang naar het socialisme in verschillende
landen, zoals de moeilijkheden waarmee Cuba te kampen had, het falen van Chili en de
betekenis van het Nieuw Economisch Plan (NEP) in de Sovjetunie. Maar we hadden
nooit gedacht we het op een goede dag in de praktijk zouden moeten toepassen.
'Al op de twintigste juli - de dag waarop het volk haar overwinning vierde op het
Plaza de la Revolución - zaten de Regeringsraad voor Nationale Opbouw en de
hoogste leiding van het FSLN diepgaand en met veel verantwoordelijkheidsbesef te
overleggen hoe het verder moest met de toestand zoals die door het somozisme
was achtergelaten. Vanaf het eerste moment dat de overwinning bereikt was,
vermengden zich in de hoofden van de leiders van de revolutie, de spontane euforie
over een taak die volbracht was, de vreugde van een volk dat zich bevrijd weet van
haar ketenen en de geweldige taak de economie van het land en de nieuwe
sandinistische staat te normaliseren en weer op gang te brengen en tenslotte een
nieuwe strategie te bedenken op het nieuwe gevecht, dit keer op economisch teffein
te winnen.' (Uit de inleiding van het eerste Plan Economico).
Diezelfde maand, tien jaar geleden, werd ik opgebeld in mijn kantoor in de Zocalo van
Mexico-Stad waar ik in het kader van een missie van de Universiteit van Cambridge op
het Ministerie voor Planning en Begroting zat. Ik kreeg het verzoek om met het
eerstvolgende vliegtuig naar Managua te vertrekken. Mijn eerste missie naar Nicaragua
maakte deel uit van de noodhulp van de Mexicaanse regering. Ik weet zeker dat de
voedsel- en medicijnhulp veel beter van pas kwam. Om deze verbintenis te verlengen,
verhuisden we naar Nederland en het Directoraat-Generaal Internationale Samenwer
king (DGIS) stemde erin toe mij een aantal maanden per jaar naar Nicaragua uit te
zenden, als onderdeel van het Nederlandse wederopbouwprogramma. Ik ben mijn
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collega's op het lnstitute of Social Studies in Den Haag veel dank verschuldigd. Zonder
problemen accepteerden ze mijn herhaalde en langdurige afwezigheid en namen ze mijn
lessen en administratieve verplichtingen over. En ondertussen maakten ze zich meer
zorgen over mijn veiligheid dan ik zelf ooit gedaan heb.
Het Ministerio de Planificación (MIPLAN) bestond in het begin uit één slaapkamer in
Hotel lntercontinental, het enige gebouw waar het destijds veilig was. Spoedig verhuis
den we echter naar een huisje er tegenover, waar de macro-economische planners
samen één kamer deelden. Onze eerste echte Minister was comandante Henry Rufz, die
naast een bijzondere wiskundige bekwaamheid een grondig inzicht in het boerenleven
had, door zijn eenvoudige komaf en een verblijf van zeven jaren in de bergen. Hij liet ons
altijd hard werken en zag toe op besef voor orde en werkelijkheidszin. Telkens weer
benadrukte hij de noodzaak van soberheid en financieel evenwicht als voorwaarden
voor het handhaven van staatstoezicht op een gemengde economie, naast ambitieuze
doelen als voorziening in basisbehoeften, werkgelegenheid, landbouwhervorming, reor
ganisatie van de sociale sector, diversificatie van de economische betrekkingen met
het buitenland. Dit inzicht kwam duidelijk tot uitdrukking in het tweede plan getiteld
Programa Económico de Austeridad y Efficiencia ( 1981) en werd eveneens bevestigd
door daaropvolgende gebeurtenissen. Henry Rufz bracht ons ook historisch bewustzijn
bij, hoewel hij daarbij niet altijd zwaar op de hand was. Op een zekere avond, na
urenlange discussies over de betalingsbalans, terwijl de tropische regen op het zinken
dak kletterde zei hij plotseling: 'Hoe vaak we het daar in de bergen er niet over gehad
hebben hoe het zou zijn als we de macht hadden overgenomen. We hadden echter nooit
kunnen vermoeden dat het hierom zou gaan.'
Daar in die ene kamer werd het eerste Plan ontworpen: het Programa de Reactivación
en Beneficia del Pueblo (reactiveringsplan ten behoeve van het volk). Het was de
uitkomst van eindeloze vergaderingen met ministers, vakbondsleiders, comandantes
en boeren, technici en arbeiders, die vaak ·s avonds nog even langs kwamen om te
kijken hoe het plancito, ons plannetje, vorderde. In veel opzichten was dit Plan zowel
een verklaring van verwachtingen en intenties als een econometrisch model; om het in
de woorden van comandante Modesto te zeggen:
'Elke revolutie, die legitiem is en rekent op de kracht van het volk, produceert
vernieuwende en vastberaden plannen. Het Plan 1980 toont iets van deze wezens
kenmerken van de sandinistische revolutie... Het was een troetelkind in de geest
van de sandinistische aanpak... het resultaat was een nieuwe stijl van werken en
leren voor de staat. •
Het Plan bereikte veel lezers, en werd zelfs tot eind 1980 verkocht in supermarkten. Het
verscheen ook in populaire versies: als stripverhaal in de krant en als film. Het wordt nog
steeds gebruikt als studieboek op ·de universiteit.
De Nicas die in dat kleine kamertje aan het Plan hadden gewerkt, schoven later
allemaal op naar verantwoordelijke posities: stafchef van het Ministerie van Binnen-
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landse Zaken, onderminister van Industrie, directeur van de afdeling Buitenlandse
Schuld en stafchef Mobilisatie van het Sandinistisch Volksleger (EPS). Ook de meeste
internacionalistas kwamen uiteindelijk terecht op hoge posities. Op het Instituut voor
Economisch Sociaal Onderzoek (INIES) of bij de volksstrijd in Chili of El Salvador - alleen
ik niet. Ik was de enige die als economisch planner doorging. Zelfs mijn onderzoeks
assistent werd uiteindelijk onderdirecteur van de Centrale Bank. In mijn eigen exem
plaar van Plan '80 schreef een van mijn collega's:
'Deze gezamenlijke inspanning heeft een aantal burgermannetjes bijeengebracht
rond de sandinistische revolutie; een revolutie die tot nog toe haar guerrilla
methoden nog niet achter zich gelaten heeft, maar wel van dag tot dag vooruitkomt
en steeds krachtiger wordt. '
econoom

De taak van een economisch adviseur bestaat niet alleen uit het schrijven van
rapporten, zeker niet in Nicaragua waar veelal mondeling gerapporteerd en overleg
gepleegd wordt. Ook blijft het niet beperkt tot gesprekken met beleidmakers en
ministers. Het belangrijkste - en zeker het meest bevredigende - deel van mijn werk
was wel het bespreken van de economie met mensen uit het volk en het onderwijs
geven in de economie. Jarenlang bezocht ik eens per week een fabriek of een
coöperatie van handwerkers samen met comandante Victor Tirado, een andere vete
raan uit de bergen die binnen de Dirección Nacionalverantwoordelijkheid droeg voor de
belangen van de arbeiders. Het grootste deel van zo'n bezoek - na de verplichte
rondgang langs verouderde installaties en ingenieuze vernieuwingen - werd in beslag
genomen door lange gesprekken met de arbeiders zelf. De eerste jaren spraken we
vooral over de problemen met de onmiddellijke achterstallige vorderingen, de reivindi
caciones, maar naarmate de oorlog verhevigde werd mettertijd het accent verlegd naar
produktiviteit, toewijzing van buitenlandse deviezen en internationale aangelegenhe
den. De discussies waren open en eerlijk, met vaak scherpe kritiek op de regering en de
bedrijfsleiding en ze gaven een gevoel van arbeidersmacht in de Nicaraguaanse zin van
'tomarnos en cuenta a los trabajadores' (rekening houden met de arbeiders). Coman
dante Victor deed mij langzamerhand inzien wat socialisme werkelijk voor Nicaraguanen
betekent: niet de grootse denkbeelden over het omvormen van produktiewijzen, maar
veeleer een diepgeworteld historisch besef dat arme mensen recht hebben op nationa
le waardigheid, een fatsoenlijke levensstandaard, een toekomst voor hun kinderen en
bovenal op het recht als mens behandeld te worden.
Door de jaren heen heb ik economie onderwezen aan de Vakbond van Landarbeiders
(ATC) zowel op het hoofdkantoor als op hun plaatselijke scholen. Het was de bedoeling
de afgevaardigden van de landarbeiders te leren, effectiever deel te nemen aan
onderhandelingen met de regering en de bedrijfsleiding. De arbeider-studenten waren
niet alleen gefascineerd door onderwerpen die hen direct aangingen, zoals loon en
werkgelegenheid, maar wilden ook alles weten over wat er met hun goederen op de
wereldmarkt gebeurde, over de effecten van begrotingstekorten op winkelprijzen en
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over de investeringsplannen voor de lange termijn. Ook had ik het voorrecht les te geven
op de escuelas de cuadros van het FSLN, de kaderscholen van de Juventud Sandinista,
die van de vakbonden en zelfs die van de politie. Overal kwam ik sprankelend
enthousiasme voor discussiè tegen en het verlangen meer te weten over het land dat ze
nu als het hunne beschouwden.
Die mentaliteit wordt· het best weergegeven in de woorden van een lid van een
boerencoöperatie in de inleiding van het boek Y por Eso defendamos la Frontera
(Daarom verdedigen we onze grens) van Carlos Manuel Morales, ook een veteraan uit
de bergen; nu politiek secretaris van Las Segovias en de meest scherpzinnige ruraal
socioloog in Nicaragua:
'Nou en toen vertrokken we en we spraken hen tegen die zeiden "Maar tegenwoor
dig hebben ze het slechter dan voorheen. " Nee, compaflero, we hebben het
tegenwoordig niet slechter dan vroeger, want tegenwoordig zijn we vastberaden en
hebben we de ruimte om te leren en kunnen we ook activiteiten organiseren die
vroeger alleen voor gestudeerde mensen waren door er boeken over te lezen en door
praktische studie van de landbouw van het gebied... ·
De landhervorming heeft natuurlijk de aandacht getrokken van sociale wetenschappers
uit de hele wereld. Men heeft hen in Nicaragua altijd behandeld als compafleros zonder
enige wrevel ten aanzien van hun technische bekwaamheid of harde kritiek. Op deze
'internationalistische' houding werd ik eens op harde wijze gewezen tijdens een
vergadering op het Ministerie van Landbouwontwikkeling en Landhervorming (MIDIN
RA); ik vroeg me toen hardop af of het wel goed was op buitenlandse adviseurs te
vertrouwen en zei dat ze beter zo snel mogelijk ·door Nicas vervangen konden worden.
Comandante Wheelock glimlachte, keek de zaal rond en zei: 'Welke buitenlandse
adviseurs? Ik zie hier geen enkele buitenlander.·
In 1983 werd ik benoemd tot economisch adviseur van de Junta de Gobierno, wat later
de Presidencia, het kabinet van de president werd. Ik werkte samen met comandante
Daniel Ortega en Dr. Sergio Ramfrez. Het was een boeiende baan maar veel minder
invloedrijk dan buitenstaanders dachten. Aanvankelijk moest ik rapporten over ontwik
kelingsplannen samenstellen voor het kabinet, toen nog Economische Raad (en later
Nationale Planningsraad). Maar naarmate de zogenaamde low intensity war heviger
werd, bleek al gauw dat economisch beleid meer een kwestie van overleven was dan
van wederopbouw, laat staan van ontwikkeling. Ik kreeg met dringender zaken te
maken: ik fungeerde als secretaris van de Nationale Commissie van Bevoorrading,
waarvoor ik een informatiesysteem voor oorlogsschade opzette, ik moest de situatie
van buitenlandse wisselkoersen in de gaten houden en kwam voor steeds terugkerende
financiële crises te staan. Tussendoor gaf ik advies aan de Asamblea Nacional over
economische kwesties, verschafte ik comandante Daniel cijfers voor zijn toespraken,
probeerde ik statistische systemen te verbeteren en hield ik me op de hoogte van de
internationale economischè situatie.
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De vergaderingen met het voltallige kabinet waren vaak lang en soms zelfs wat saai
wanneer alle personen met de rang van minister en meer dan 100 onderministers bij
elkaar waren. Tijdens een van deze marathonzittingen zat ik naast de dichter Ernesto
Cardenal, minister van Cultuur, die ik uitdaagde een gedicht te schrijven over het
onderwerp van de discussie - de lnforme Economico. Hij aanvaarde de uitdaging en
deed er meer mee dan ik had kunnen denken. Hij schreef:

INFORME ECONOMICO
econoom

De pronte me sorprendo leyendo
con gran interés
cosas como
La cosecha de algodón fue 25.5% superior
a la del ai'lo pasado.
Lo exportado en café ha sido US $124.2 milliones,
superior en 17 .5% al ai'lo pasado.
Se espera un aumento de 13.6% en la producclón de azücar.
La producción de mars bajó en un -5.9%
La producción de oro bajó en un 10%
por combates de la contra en esa región.
La industria manufacturera... _
lCuando antes me habfa yo interesado en estos datos?
Es porque ahora nuestra riqueza,
lo poco que sea,
es para ser repartida entre todos.
Es
por amor al pueblo, a todos
este interés.
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Eigenlijk verbaas ik me erover
dat ik met grote interesse
dingen lees als:
De katoenoogst was 25,5% hoger
dan vorig jaar.
De koffie-export bedroeg het equivalent van US$ 124,2 miljoen,
17,5% hoger dan het vorig jaar.
Er wordt een verhoging van 13,6% verwacht in de suikerproduktie.
De maïsproduktie daalde met 15,9%.
De goudproduktie daalde met 10%,
vanwege gevechten met de contra in die streek.
De textielindustrie...
Heb ik me vroeger eigenlijk voor dit soort gegevens geïnteresseerd?
Het is omdat nu onze rijkdom,
hoe weinig ook,
er is om onder ons allen verdeeld te worden.
Het is
uit liefde voor mijn volk, voor allen
dat ik deze interesse heb.
De werksfeer in het Casa de Gobierno in Managua was de beste die ik in mijn hele
carrière heb meegemaakt: volledige inzet, bijzonder lange werktijden en bovenal totaal
geen teken van de arrogantie die men in vergelijkbare instellingen in andere landen
tegenkomt. De secretarissen, portiers en zelfs veiligheidsbeambten deden allemaal
mee aan de discussies over de politieke situatie, economische problemen en maat
schappelijke doelen, vanuit de wetenschap dat het om hun revolutie ging. Het besef
een historische periode mee te maken werd voor mij nog eens onderstreept toen het er
eind 1983 op leek dat de VS op het punt stonden Nicaragua binnen te vallen. De
meeste geheime documenten moesten natuurlijk worden vernietigd, maar een jonge
legerofficier kwam kopieën ophalen van die dossiers, die nodig zouden kunnen zijn om
een verzetsregering ergens in Nicaragua het werk te kunnen laten voortzetten. Hij vroeg
me ook om documenten van voorgaande jaren om die ergens veilig te begraven ·om
later de geschiedenis van de revolutie te schrijven!'
Mijn grootste persoonlijke succes bij de Presidencia was misschien wel het vervullen
van mijn jeugddroom brandweerman te worden. Alle honderd en nog wat personeelsle
den van de Presidencia werden getraind voor de verdediging van de Casa de Gobierno,
aangezien dit gebouw .ongetwijfeld een belangrijk doelwit vormde bij een eventuele
aanval door de USMC en een constant doelwit was voor contra-sabotage. Als cooperan-
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te kon ik niet worden ingedeeld bij de militie, dus werd ik onderchef van de presidentiële
brandweerbrigade. Onze chef was companera Saturnina, die gewoonlijk koffie serveer
de tijdens de kabinetsvergaderingen, en onder haar leiding oefenden we enthousiast
eens per week. Brandblussen is veel moeilijker dan de meeste mensen denken; hoe je
brandslangen moet uitrollen en aan elkaar koppelen, hoe je in de rook en tussen
waterstralen vooruit moet komen, het gevaar van verstikking enzovoort. Ik heb geen
heldendaden verricht, omdat de Casa de Gobiemo nooit in brand raakte. Maar ik heb in
ieder geval op een brandweerauto gezeten.
De kameraadschappelijkheid onder de brandweerlieden en de manier waarop de
hiërarchische orde van het kantoor werd omgedraaid, zijn mijn warmste herinneringen
aan Nicaragua in oorlogstijd.
econoom 1

De herinneringen die ons gezin meedraagt aan Nicaragua zijn die van een volk dat met
grote waardigheid en vindingrijkheid onder de oorlogsomstandigheden leed. De dage
lijkse tragiek van kinderen die gedood werden aan de grens, van jonge mannen die in
doodkisten thuis werden gebracht en van families die door emigratie uiteengerukt
waren, konden ons niet koud laten.
Mijn zoons Gregorio en Lorenzo werkten net als andere teenagers in Nicaragua mee
aan de alfabetiseringscampagne, aan de koffieoogst, de strijd tegen malaria en de
inentingen tegen polio met het resultaat dat ze behoorlijk veranderden. Mijn companera
Angelines ging bij de milicias en werkte op het Instituut voor Economisch en Sociaal
Onderzoek (INIES). Ze verworf zich een bijzondere kijk op de revolutie door ene!'Zijds
samen te trainen met dienstmeisjes en huisvrouwen en anderzijds door aan ontwikke
lingswerkers, sociale wetenschappers, buitenlandse journalisten, religieuze delegaties
en sympathisanten, die Managua elke week bezoeken, de situatie uit te leggen. Onze
derde zoon werd in Nicaragua geboren, in de operatiezaal waar even tevoren een
soldaat met granaatwonden was geopereerd. We noemden hem Camilo naar Camilo
Ortega Saavedra en doopten hem met comandante Tirado als zijn peetvader.
Tijdens mijn reizen door het land kwam ik vaak in de oorlogsgebieden, waar ik steeds
weer onder de indruk kwam van de wijze waarop vrouwen, temidden van dood en
vernietiging de taken van hun dode of afwezige companeros overnamen.
In 1986 werd het MIPLAN opgenomen in de Presidencia en de economische advies
dienst werd overgeheveld naar het nieuwe Bureau voor Planning en Begroting. Ik werd
nu gefinancierd door het VN-Ontwikkelingsprogramma, omdat de financiering uit Neder
land was gestopt, en werkte daar met companero Dionisio Marenco, voor de nieuwe
Nationale Raad voor de Planning, die het nationaal-economisch bestuur op zich nam,
toen de crisis verergerde. Het waren zware tijden, de oorlog bereikte zijn hoogtepunt en
inflatie en schaarste namen toe. Maar eindelijk begonnen onze lange-termijnplannen
voor een nieuwe landhervorming, de autonomie van de Costa Atlantica en een
volksverdediging, bij te dragen aan een kentering in de oorlog. Toen konden we verder
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werken aan de noodzakelijke bestuurlijke en economische hervormingen, die helaas
bemoeilijkt werden door zowel interne tegenwerking, als externe botsingen. Het econo
misch beleid werd weer uitgebreid besproken en in feite was het Plan van 1987 het
eerste dat uitkwam sinds 1981.
Het afgelopen jaar heb ik een groot deel van mijn werk voor Nicaragua in Den Haag
verricht, aan het lnternationaai Gerechtshof, waar ik deel uitmaak van een juridisch
team dat verder bestaat uit professoren uit Harvard, Oxford en Parijs. Vanaf 1984 heeft
Nicaragua de VS met succes voor het hoogste gerechtshof in de wereld gedaagd;
pleitend voor de zaak van duizenden onschuldige boeren, vrouwen en kinderen die door
president Reagans verlangen naar macht vermoord zijn. In 1986 stelde het Hof
Nicaragua in het gelijk en momenteel bereidt het een vonnis voor over schadevergoe
ding voor de verwoestingen, de handelsverliezen en de schendingen van de soevereini
teit over de afgelopen acht jaar. Zo moet er weer een gevecht worden gevoerd, ditmaal
ver van de Nicaraguaanse bergen, in de plechtige zalen van het Vredespaleis dat
gebouwd werd in de tijd dat Sandino al bezig was Nicaragua's soevereiniteit te
verdedigen tegen de Noordamerikaanse mariniers.
Waar het om gaat is het recht van alle kleine naties om hun eigen toekomst te
bepalen, onder bescherming van het internationale recht.
Het was voor mij zowel een voorrecht als een leerschool de afgelopen tien jaar het
Nicaraguaanse volk te hebben vergezeld in zijn strijd. Op de vooravond van mijn vertrek
naar Nederland, na een recent verblijf in Nicaragua, zei comandante Daniel, de huidige
president tegen me: 'Wanneer je weer voor het bord staat, in Den Haag met een krijtje
in je hand, zul je je realiseren dat al je economische theorieên niet voldoen. De enige
werkelijkheid vind je hier In Nicaragua, waar je de geschiedenis hebt beleefd.' Hij had
gelijk.
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