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Kerk en regime in Nicaragua en 
Polen: kansen op eigen wegen? 
I. Nicaragua 

Historische achtergrond 
Nicaragua en Polen bevinden zich beiden en niet sinds vandaag of gisteren, in de 
positie van achtertuin van machtige buurlanden. Polen is tot na de Eerste 
Wereldoorlog opgedeeld tussen het Duitse Keizerrijk. de Oostenrijks-Hongaarse 
Monarchic en Czaristisch Rusland. Na nauwelijks twintig jaar onafhankelijkheid 
volgde in 193() de Duitse inval en daarna opnieuw een opdeling. nu tussen Duitsland 
en de Sovjet-Unie. 

dersecretary of state 01ds, het in 1927 
uitdrukte: 'We control the destinies of 
Central America and we do so for the 
simple reason that the national interest 
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Wat Nicaragua betreft houden de Vere
nigde Staten het onbetwiste record in 
buitenlandse interventie. Weinig Ianden 
in midden-Amerika hebben zo vaak on
der de laarzen van de Amerikaanse mari
niers geleden als Nicaragua met bezettin
gen in Jl)()l). 1912 en zes jaar tussen 1926 
en 1933. Amerikaanse interventie in ve
lerlei vormen dateert feitelijk al van het 
midden van de vorige eeuw en de Ameri
kaanse regering heeft er al vele decennia 
v66r de Cubaanse rakettencrisis ( 1962) 
geen twijfel over Iaten bestaan welke gra
te natie de binnenlandse politick in de 
midden-Amerikaansc hoofdsteden be
slissend wenste te be.invloeden. Zoals un-

absolutely dictates such a course ...... olJ. 

Het strategische karakter van hun geo
grafische Jigging heeft beide Ianden par
teo gespeeld. Waar de Poolse Laagvlakte 
de ideale toegang vormde naar het Wes
ten of het Oosten, was Nicaragua eind 
vorige eeuw een begerenswaardig object 
omdat het mogelijkheden bood voor de 
constructie van een kanaal door de Isth
mus. Toen uiteindelijk werd besloten tot 
de bouw van het Kanaal in Panama, zou 
Nicaragua van strategisch belang blijven. 
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al was het maar om zijn ligging dichtbij 
het nicuwc kanaal. Een vijandig Nicara
gua zou midden-Amerika in tweeen de
len en was reeds lang vo6r de Tweede 
Wercldoorlog voor de V.S. onaanvaard
baar. Ook de toenemendc financiele be
langen van de V.S. in Nicaragua en de 
Amcrikaanse participatie in de tcclt van 
koffie. zuidvruchtcn en katocn groeiden 
in de loop van de tweede helft van de 
vorige eeuw dusdanig. dat herhaaldelijke 
bcdreiging van dit kapitaal door politieke 
onlusten en burgeroorlogen aanlciding 
wcrd voor ingrijpen. 
Dit laatstc brcngt ons op een tweede 
politiek-historische overeenkomst tusscn 
beidc Ianden. Zowel Polen als Nicaragua 
hebben lange tijd ccn Z\vakkc politieke 
structuur gckcnd en geleden onder het 
problccm van pcriodiek moeilijke be
stuurbaarheid als gcvolg van interne con
flictcn. Nicaragua was sinds de kolonialc 
tijd vcrschcurd door conflicten tussen de 
regionale elites van twcc aan clkaar gc
waagde steden. Le6n en Granada. 
Na hct vcrkrijgcn van de onafhankelijk
hcid in de negentiende eeuw werd de stad 
Managua gcsticht als hct compromis dat 
cen zetel voor een nationale rcgcring mo
gelijk zou moeten makcn. In fcitc is cr 
echtcr tot aan de dictatuur van Anastasio 
Somoza sr. vrijwcl gccn rcgering geweest 
die het gehclc land cffectief wist te be
hcersen. Oat Somoza meer succcs had. 
hangt ook samen met hct fcit dat de 
Amcrikaansc mariniers tijdens de zes 
jaar bczetting flink wat hadden gedaan 
aan de aanlcg van wcgen en ook het 
vlicgtuig introduceerden. 
Evenals in Polen loktc ook in Nicaragua 
het buitcnlandsc ingrijpen verzet uit. De 
meest bckcndc vcrzetsbeweging is die 
van Augusto Cesar Sandi no. de zoon van 
ccn wclgcsteldc burger uit het dorp Ni
quinohomo nabij Granada. Sandino wees 
gcdurcndc de zesjarige Amerikaanse be-
---

zctting vanaf cind llJ26 elk onderhande
lcn met de V .S. af zolang Nicaragua niet 
zijn vollcdigc socvcrciniteit zou hebben 
tcruggckrcgen. Zijn kleine guerillaleger 
voor de Yerdediging van de Socvcrcini
teit van Nicaragua moest zich in hct 
noordwestclijkc bergland terugtrekken. 
maar wcrd nooit gchecl door de Ameri
kanen verslagen. Onder een nieuwe pre
sident. Franklin Delano Roosevelt 
(llJ33). werden de Amcrikaansc trocpen 
teruggetrokken en de wacht ovcrgcdra
gen aan een door de Amcrikancn gc
trainde Nationale Garde. De comman-
dant van de Garde. Anastasio Somoza 
Garcia nam ccn jaar na vertrek van de 
Amcrikanen de macht geheel over. 
Sindsdien bchcerste de dynastic van de 
Somoza 's (Anastasio sr.. Luis en Anasta
sio jr.) gedurende 42 jaar hetland terwijl 
oppositie genadeloos werd geelimineerd 
door de volstrekt lovale Garde. Sandino 
was ecn van de ccrste slachtoffcrs. Hij 
wercl. nog v66r Somoza de macht had 
overgenomen. op diens instigatie in ccn 
hinderlaag gelokt en vermoord. Hct klci
ne Sandinistische legertje werd door de 
Garde uitgcmoord. De familic Somoza 
exploiteercle Nicaragua als haar particu
liere bezit. Grenzeloze hebzucht en on-
derdrukking gingen bij de Somoza's cch
tcr samcn met ccn onvoorwaardelijk pro
amcrikanismc. Roosevelt typeerde hem 
als volgt: 'He is a son of a bitch. but he's 
ours·-' 1~en dat laatste werd tijdens de 
Tweede \Vcrcldoorlog en de daarna vol-
gcndc confrontatic met de Smjct-L.Jnie 
van doorslaggevende betekenis. 
Hoewcl de Somozaclan cr in slaagdc tcn
slotte meer dan een kwart van al het land 
in bczit tc kri jgcn en nok cen flink dee! 
van de industrie. de mijnbouw. het trans
port en het bankwezen controleerde. 
\\Crdcn de Somoza·s nimmcr door de tra-
ditionclc elite van Nicaragua geacccp
tccrd. De voornamc katholickc families 
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