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1. 

We hebben vandaag informatie gekregen, die van een buitengewoon hoog niveau is, compact, 

kwantitatief en kwalitatief. persoonlijke indruk is dat deze achtste conferentie de beste is geweest die 

we tot nu toe gehad hebben. Daarom hulde aan de denkkracht hierachter, en het bewijst ook hoe 

betekenisvol de netwerken van ELE zijn; maar vooral hulde aan de sprekers, de discutanten, de 

moderatoren. 

Wat mij opviel was ook de genuanceerdheid van de benadering. Al twee jaar geleden mocht ik mijn 

waardering erover uitspreken, dat ELE een platform is geworden van dialoog en niet van antithese, 

van samenwerking tussen overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, ginds en hier; alle 

geïnteresseerd in het vestigen van een nieuwe band tussen Europa en Latijns-Amerika. 

Vandaag kwam daar ook nog bij de duidelijke bereidheid om de eigen problemen objectief te 

analyseren en te evalueren, ginds en hier, en bij monde van de betrokkenen zelf, die als getuigen 

midden in die realiteit staan. 

 

 

2. 

Er kwamen duidelijk nieuwe nuances aan het licht. Bij de eerste ELE conferentie al bijna tien jaar 

geleden tekende zich die nieuwe realiteit af: Latijns-Amerika niet als een probleem maar als een kans, 

en de afhankelijkheid van de rest van de wereld voorbij. Vandaag werd dat beeld completer. De jaren 

negentig van de vorige eeuw als het decennium waarin Latijns-Amerika zich moest herstellen van de 

soms letterlijk verwoestende twee decennia daarvoor, herstel en soms letterlijk ook wederopbouw. En 

het eerste decennium van deze eeuw als de periode van ongelooflijke expansie, groei, toenemende 

welvaart en een zich verdiepende democratie. Maar het derde decennium, dat van nu, is niet zonder 

meer een extrapolatie van het vorige. Pedro da Motta Veiga heeft het op zo'n duidelijke manier 

genuanceerd: 

- die groei gaat niet vanzelf door en zal op aanzienlijke tekorten en weerstanden stuiten; 

- de zwaktes zijn vooral de kwaliteit van de groei, van dienstverlening, van productie, vooral van 

infrastructuur; 

- en er zijn duidelijke teleurstellingen, zoals het niet echt van de grond komen van de interne vrije 

markten - de droom van Enrique Iglesias – die voortdurende welvaartsgroei moesten verzekeren. 

Bepalend wordt dus of dit het decennium van kwaliteit wordt na dat van de groei en na dat van de 

reparatie. 

 

 

3. 

Er was een ander aspect vandaag aan de orde, dat met de titel te maken heeft van: ‘’ de rollen 

omgekeerd’’, maar ik zou bijna zeggen meer nog die nieuwe convergentie van de problemen en 



uitdagingen van Latijns-Amerika en Europa. Niet zozeer het asymmetrische in de verhouding maar 

juist de nieuwe symmetrie is opvallend: 

- In onze beide continenten constateren we – helaas – het verval van vertrouwen in de instituten; 

- Daarbij is prominent de vervreemding van de burgers van hun eigen politieke partijen en andere 

democratische instituties, zoals door Juan Carlos Mendoza is onderstreept; 

- En dan is er de de-ideologisering in vele landen van de politieke stellingnames, van de 

maatschappelijke keuzes. We zagen al vijf jaar geleden daags na de verkiezingsoverwinning van 

president Lula dat de beurzen opveerden. Wie dat twintig jaar geleden voorspeld had plaatste 

zichzelf buiten de realiteit. We zien het bevestigd in het opkomend pragmatisme van zoveel 

voormalige linkse en rechtse leiders bij politieke en maatschappelijke keuzes.  

- En we zien het ook in de scheiding die zich in beide continenten voordoet tussen landen die opteren 

voor een hervormingsagenda, die met de tekenen van de tijd rekening houdt en gericht is zowel op 

cohesie van de huidige samenleving als cohesie tussen de nu levende en de komende generaties. 

Prof. Michael Baud heeft dat zo duidelijk onderstreept in die tweedeling tussen wat hij noemt de 

sociaal democratische benadering van de politieke en maatschappelijke uitdagingen aan de ene kant 

en de elite-economieën aan de andere kant, die vooral gericht zijn op behoud en versterking van de 

financiële en maatschappelijke machtsposities van vroegere en huidige elites. U zult begrijpen met 

een blik naar Chili en naar andere samenlevingen die ook geïnspireerd werden door de christelijk 

sociale waarden, dat ik de kwalificatie ‘sociaal democratie’ een zekere verenging vind en daar ook 

de christelijk sociale stroming bij wil vermelde. En meer speciaal de nog weinig uitgewerkte 

vertaling van het sociale marktmodel of het Rijnlandse model naar Latijns-Amerika. Maar de 

invloed en de aantrekkelijkheid van dat model is mede onder invloed van een instelling als de 

Konrad Adenauer Stiftung en ook de Eduardo Frei Stichting onmiskenbbaar. 

 

Maar er is ook nog een andere convergentie van de problemen. Alberto Rodriques heeft bij zijn 

analyse van impact en soms misbruik van de mijnindustrie gesproken over het fenomeen van de 

draaideurfunctionarissen. Hoge ambtenaren en politici die de ene dag een overheidsfunctie bekleden 

en de andere dag ‘beloond’ worden met lucratieve verantwoordelijkheden in het bedrijfsleven, en 

soms omgekeerd. Ook dat is iets wat niet onbekend is in Europa, met als misschien het meest notoire 

voorbeeld de overstap van de Duitse bondskanselier Schröder van zijn politieke ambt naar de 

Nordstream AG, het politiek zo sensitieve consortium van het noordelijk alternatief voor 

energievoorziening door Rusland van onze landen. 

 

Maar als er dan deze convergentie en  symmetrie is,  dan is ook iets anders duidelijk. 

Kennisoverdracht, noodzakelijk bij de versterking van overheidsinstanties en good governance, 

verhoging van de kwaliteit van bestuur, diensten, investeringen, het kan nooit een eenrichtingverkeer 

zijn, niet van Europa naar Latijns-Amerika en ook niet omgekeerd. Het gaat om een dialoog en het 

systematisch en kritisch nagaan welke oplossingen hier wel en niet werken en omgekeerd. Enkele 

jaren geleden hebben wij al vanuit ELE op de agenda gezet de lessen die wij kunnen leren van de 

aanpak van jeugdbendes en criminaliteit in Latijns-Amerika en als ergens openheid onzerzijds moet 

zijn voor het omkeren van de rollen, dan hier. Altijd wel met de filters zijn van de eigen onderscheiden 

sociale en culturele realiteit. 

 

 

4. 

Maar het mag dan zo zijn dat wij er niet automatisch op kunnen rekenen dat de trends van het eerste 

decennium van deze eeuw van groei en kwantiteit zich doorzetten naar de komende jaren, toch is 

vandaag duidelijk geworden dat de economische potentie en ook de stabiliserende kracht van het 



continent aanwezig blijven. Rolando Avendaño heeft die rode draad blootgelegd van de unieke 

veerkracht van de economieën van het continent ten opzichte van de globale crisis en het toenemende 

relatieve gewicht van het continent in de wereldeconomie. En dat ondanks een economisch stelsel, dat 

in zijn ogen kwetsbaar is door de afhankelijkheid van natuurlijke hulpbronnen, of door 

consumentenbestedingen, die te zeer op kredietverstrekking zijn gebaseerd. 

Maar wie zou denken dat hij Latijns-Amerika wel kan verwaarlozen in de wereldeconomie en de blik 

maar op het eigen continent moet blijven richten of op Azië, die vergist zich. Latijns-Amerika zet zijn 

tocht naar de top van de wereldeconomieën door. Dat wordt ook door niets duidelijker onderstreept, 

zoals Monica Lemens van Nuestra Casa opmerkte,  dan door de remigratie en emigratie van zovelen 

uit Europa naar Latijns-Amerika. Daar lijkt het perspectief op een beter leven aanwezig en niet meer 

hier. 

 

En er is nog een andere rode draad van het begin van de negentiger jaren tot nu toe en dat is de kracht 

van de menselijke vernieuwing, sommigen noemen dat bekering. Verzoening, inzet voor 

mensenrechten, vreedzame regeringswisselingen tussen oude vijanden: Europa zou er van kunnen 

leren. Van El Salvador tot Chili, en op zoveel andere plaatsen: een nieuwe start maken over oude 

scheidslijnen heen en niet de terugval in puur revanchisme of immobilisme. Ook hier is er weer een 

parallel met Europa. Want lijkt de verzoening tussen de naties na de oorlog niet op het overbruggen 

van de tegenstellingen tussen revolutionaire en  de heersende klasse? Natuurlijk is dit beeld niet 

algemeen, maar zie de vooruitgang en laten we onze zegeningen tellen en laten we zelf ook leren in 

Europa van de kracht van verzoening en waarheidsvinding. Ook hier moet minstens wederkerigheid 

zijn. 

 

 

5. 

Maar de frontlijn bij de omkering van de rollen tussen Latijns-Amerika en Europa ligt bij de plaats van 

de mijnindustrie. Hier komt het allemaal samen in die adembenemende sessie van vanmiddag. De 

overheid of de staat, de ngo's, het bedrijfsleven dienen met elkaar in gesprek te gaan en ook hier de 

nuance te zoeken, de dialoog, zoals onderstreept door ingenieur Rodrigues en de heer Plantenberg. 

Tegenover het pure protest, de afwijzing of de verleiding van pure winstbejag gaat het om de vraag 

hoe de extracting industry verantwoord kan functioneren en zij de belangen van álle stakeholders kan 

dienen. Hoe kunnen die belangen gerespecteerd worden in een onderlinge balans, waarbij ook hier 

weer die wederkerigheid: Dutch disease is een woord dat regelmatig is gevallen vandaag, en dus past 

ons bescheidenheid om te denken dat wij in Nederland de wijsheid in pacht hebben als het gaat om die 

balans huidige winsten – alternatieve investeringen – reserveringen voor de toekomst. Nee het gaat om 

een gezamenlijk overleg over welke systemen duurzaam zijn, maar meer nog dan dat gaat het om de 

opbouw van een raamwerk, dat zelfs de relatie Latijns-Amerika - Europa overstijgt: hoe kunnen de 

broodnodige bodemschatten verantwoord gewonnen worden in het licht van de behoeften van nu van 

de mensheid en van de toekomst? Dat vereist een mondiale benadering! 

 

 

6. 

Er is nog een andere dimensie van gemeenschappelijkheid. Zij is onderstreept door Vaquerano. Wat 

wij beiden nodig hebben is zelfreflectie op de vraag wie we zijn en waarom toch in ons die onrust 

woedt dat het gras elders altijd weer groener is. In Latijns-Amerika heeft die onrust een geografische 

dimensie: de trek naar elders, uiteindelijk via Mexico naar het Noorden, maar bij ons is dat het 

heimwee naar vroeger tijden, naar een verleden dat met de ogen van nu beter lijkt, het vroegere 

zelfstandige Nederland met zijn gulden, dat zoveel beter zou zijn geweest. 



Het gebod van het uur is daarentegen vormgeven aan de kwaliteit van de eigen leefomgeving, van het 

eigen land, van de eigen tijd. Dat vraagt zelfbezinning over onze plaatsen in het globaliseringsproces, 

ook en vooral in Europa. 

 

 

7. 

Maar daarmee komen we geleidelijk aan tot de vraag wat we met deze prachtige, leerrijke en weer zo 

goed bezochte bijeenkomst gaan doen? 

 

- Allereerst dus de titel serieus nemen en ons aankoppelen, weer aankoppelen, aan het denken, de 

reflecties, de oordelen van de denktanks, de intellectuelen, de geestelijke stromingen aan de andere 

kant van de oceaan. Want het moet ingepeperd blijven: trans-Atlantische contacten betreffen ook 

de andere, de zuidelijke helft van Atlantica. 

 

- Maar daarmee moeten we ook primair de vraag beantwoorden wat we in feite in de plaats stellen 

van de bruggen die tussen onze continenten zijn weggeslagen: 

- Er zijn geen koloniale banden meer, en gelukkig maar. 

- Kerkelijke contacten zijn verschraald; ik mag eraan herinneren dat een generatie geleden er 

alleen al vanuit Nederland meer dan 2000 missionarissen in Latijns-Amerika werkzaam waren, 

soms in de zielzorg, dikwijls in sociaal werk, in onderwijs, in zorg, bij de mobilisering van de 

massa's. 

     -   En dan waren er de contacten in het kader van ontwikkelingssamenwerking; ze hebben een, twee 

generaties lang de relatie tussen de twee kontineneten getekend. Maar ook die brug is 

weggeslagen of wel heel erg smal geworden. 

    - En dan zijn of waren er de universitaire contacten. Prof. Baud heeft erop gewezen dat je nergens 

in Latijns-Amerika aan de universiteiten nog Nederlands kunt leren! 

    -    Binnen het kader van de grotere politieke families zijn de contacten al aanzienlijk verminderd in 

vergelijking met de intensieve samenwerking tijdens de jaren van de Koude Oorlog. 

    -    En in het laatste jaar is dan dat besluit gevallen om ook nog een kaalslag door te voeren in de 

diplomatieke contacten, althans vanuit Nederland.  

 

 

8. 

De les van vandaag is dat we ons moeten zetten aan een antwoord, of beter een samenhangende visie 

op het wegvallen van al die verbindingslijnen, juist op het moment dat rollen in de wereld omgekeerd 

raken, juist op het moment dat wij er alle belang bij hebben dat de toekomstige generatie in Latijns-

Amerika nog weet waar Europa ligt, weet dat Amsterdam en Den Haag en Maastricht interessante 

plekken op de wereldkaart zijn, en omgekeerd dat wij weten dat Lima of Quito, Santiago, San Paulo 

maar ook Guatemala Stad fora kunnen bieden voor contact en verrijking, en niet alleen in 

economische zin. De academie, het bedrijfsleven, de maatschappelijke organisaties, de culturele en 

levensbeschouwelijke stromingen, de overheid, de politiek zullen een nieuwe agenda moet opstellen 

en ELE kan daarbij een kristallisatiepunt zijn. 

 

Bij de ontwikkeling van die visie, dat nieuwe concept voor communicatie en samenwerking moeten 

we wel in de gaten blijven houden dat er drie uitgangspunten zijn: 

- Het gaat om het eigen belang van ieder van de twee continenten. Zoals ambassadeur Calahorrano 

vertelde: er is nog steeds een armoedevraagstuk in Latijns-Amerika en dat moeten we zelf proberen 

zoveel mogelijk op te lossen, want dat is ons eigen belang. 



- En er is een wederzijds belang, door zovelen vandaag en in vorige sessies onderstreept: 

economisch, maar ook cultureel, wetenschappelijk, maatschappelijk, van toerisme tot 

investeringen, van in- en export van grondstoffen of industriële producten, maar ook wederzijdse 

dienstverlening. 

- Maar er is ook een heel duidelijk gezamenlijk belang, zoals ambassadeur Moerzinger stelde. Een 

gezamenlijk optreden in de VN; de ontwikkeling van het internationale recht; de inbreng van onze 

gezamenlijke culturele karakteristieken op een groeiende mondiale cultuur; in het algemeen de 

humanisering van het globaliseringsproces als gezamenlijk opgave, zoals we al bij de eerste ELE-

conferentie signaleerde. 

Soms gaat het om welbegrepen eigenbelang; soms gaat het om werken aan de global common 

good! Zorg, zei ambassadeur Moerzinger, dat Latijns-Amerika niet alleen naar de VS en China 

kijkt maar dat Europa een factor van gewicht, en soms ook van oriëntering blijft. 

 

 

9. 

Een conclusie kwam in ieder geval vandaag daarbij heel scherp naar voren: economische 

belangenbehartiging werkt in ieder geval niet als die verschraald is tot zichzelf en niet ingebed is in 

een veel breder kader van internationale samenwerking, politieke contacten, culturele, die van de 

wetenschap en vooral die tussen mensen in gelijkwaardigheid. Het is heel duidelijk onderstreept door 

ambassadeur Wagner. Zijn inbreng verdient het om bijna letterlijk opgenomen te worden in de 

verkiezingsprogramma's van de Nederlandse politieke partijen. En ik wil van de gelegenheid gebruik 

maken om hem ook nog eens hartelijk te danken voor de belangrijke rol die hij speelt bij de 

stimulering van dit jaarlijkse treffen. Maar ook ambassadeur Moerzinger als deken van de Latijns-

Amerikaanse ambassadeurs verdient die lof. 

Die verschraling werkt niet als die ook nog eens leidt tot die curieuze selectie van landen die van onze 

lijst van diplomatieke vertegenwoordigingen geschrapt zijn. En daarmee vertaal ik ook de hartenkreet 

van Kathleen Ferrier in haar openingsspeech: Laten we ons herbezinnen op deze besluiten! Ik zou 

willen zeggen: stop de diplomatieke verhuiswagens en laadt ze weer uit. 

 

 

10. 

Bij die verschraling is het intussen een wonder dat we de achtste ELE-conferentie konden houden en 

hoe ondanks alles de representanten van die vijf dragende organisaties die hier op de banieren staan er 

wederom in geslaagd zijn om ons bij elkaar te brengen rond zo'n boeiend programma. Want de 

ontwikkelingsfondsen drogen op en ook de particuliere Nederlandse fondsen worden onder druk van 

teleurstellende rendementen weinig scheutig. Daarom mogen we ook de stoute vraag stellen of we  

voor wat de financiering van dit evenement straks ook de rollen omgekeerd kunen worden, een beetje 

in ieder geval! 

Het is verantwoord in dit verband om na te gaan of we ELE in een iets vastere, in een iets meer 

institutionele basis kunnen verankeren. Dat verdient eigenlijk ook het vaste publiek dat jaar na jaar 

deze bijeenkomsten bezoekt, maar waarbij we misschien nog meer systematisch de 

vertegenwoordigingen van die verschillende categorieën die ik net opsomde, moeten aanspreken. Zij 

hebben alle  belang  bij een eigen, wederzijds encuentro in de diepste betekenis van het woord. 

Ik denk ook dat het daarbij aan de orde is om een uitbreiding te zoeken, systematisch, naar de 

denktanks in Latijns-Amerika en met hen ook in een netwerk te gaan zitten. 

Daaromwe zullen in de komende maanden aandacht moeten besteden aan de vraag of en zo ja hoe we 

dit initiatief in contact brengen met andere, Europese, instellingen en bijeenkomsten. De tweede ‘E’ 

van ELE staat immers voor Europeo. Vijf jaar geleden pleitte Enrique Iglesias al voor een 



waarnemerstatus bij de Communidad Iberoamericana. Zelf heb ik gepleit voor een doordenking van de 

nieuwe situatie van Nederland nu wij via de veranderde status van de Antillen zoveel dichter naar 

Midden-Amerika zijn toegeschoven. 

- Kunnen we ook werken aan een alternatief programma voor communicatie met Latijns-Amerika:  

 In het onderwijs via de sociale media? Het is toch curieus dat vanwege de ontwikkelingsrelatie 

er tal van scholen en jeugdgroepen zijn die wel een intensieve virtuele communicatie hebben 

met scholen en organisaties in Afrika. Hoe kunnen verder de relaties tussen bedrijven, met 

name het MKB geïntensiveerd worden. Ook hier is de paradox, dat Afrika een voorsprong 

dreigt te krijgen en dat bijvoorbeeld in het kader van het topsectorprogramma landbouw de 

MKB-sector stijgbeugels krijgt om zich op Afrika te richten. 

 En het is zeker de moeite waard om na te gaan of over en weer andere, niet beursgenoteerde 

economische initiatieven, ook dat wederzijds belang hebben. En wie de discussie volgt op dit 

moment over de vraag of er een alternatief is op het Angelsaksische marktmodel en of er 

andere economische actoren zijn dan die klassieke aandeelhoudersonderneming, stuit op een 

boeiende discussie en boeiende formules in Latijns-Amerika. Denk aan de heropleving van het 

coöperatieve model. 

 

Een belangrijk moment in de wordingsgeschiedenis van ELE is de missie Wijffels geweest van 2001 

naar Chili. De president van dat land, Ricardo Lagos, stelde zijn paleis, zijn eigen tijd en die van zijn 

kabinetsleden ter beschikking om te horen en te leren wat dat Nederlandse poldermodel nu echt 

inhield. Of Chili en Latijns-Amerika ervan geprofiteerd hebben weet ik niet, maar van de deelnemers 

aan die missie werd bijna iedereen nadien minister of lid van een kabinet, zoals Bert Koenders, Uri 

Rosenthal, Jet Bussemaker. Wijffels, van Beuningen en ik bleven op de achterbankjes zitten en we 

hebben daar geen spijt van. Maar een jaar later hebben we aan de nieuwe minister van buitenlandse 

zaken, de Hoop Scheffer, een manifest aangeboden waarin we pleiten voor die nieuwe relatie met het 

continent. En weer een jaar later is ELE gestart. Daarmee werd een traditie gevestigd, maar hoeveel 

belangstelling initiatief ook mocht krijgen, we moeten onder ogen zien dat er zoveel te doen is,  dat 

een institutionele stabilisering gewenst is en ook vertaald wordt in een nieuw politiek engagement. 

 

 

11. 

Dat is het gebod van het uur, José, Cor, Heleen, Pepijn, Nico en anderen. Urgent, meer dan ooit nodig 

om vanuit onze nationale benauwenis te komen. 

Maar daarom had dat prachtige schilderij dat ik vanmiddag gekregen heb, eigenlijk ook niet aan mij 

mogen worden uitgereikt maar aan anderen, die veel meer symbool staan voor het werk dat nog niet af 

is, of dat juist nu moet beginnen. Nu over drie maanden weer die angstige vraag gesteld wordt:  duiken 

we opnieuw achter de duinen, of herinneren we ons onze meer dan 400 jaar oude traditie van 

intercontinentaliteit. Dat jullie mij de jaarlijkse ELE-prijs hebben willen toekennen in de rij van 

Kathleen Ferrier en Cor van Beuningen, kan ik nog niet helemaal bevatten. Terwijl José Zepeda aan 

het opsommen was waarom die prijs zo belangrijk was en wat dat inhield, was ik ter voorbereiding 

van deze samenvatting aan het opschrijven dat zo’n symbool zo belangrijk was voor het familiegevoel; 

totdat ik mijn eigen naam hoorde. Ik kan het nog niet helemaal bevatten. En ik ken ook zoveel anderen 

die het meer verdienen: 

- die missionaris, die in eenzaamheid en soms miskenning is blijven doorwerken voor zijn mensen 

die écht geen kansen kregen; 

- die ambassadeur wiens memo's over kapitaalsvernietiging en gemiste kansen bij het afbreken van 

de diplomatieke vertegenwoordigingen, gewoon niet gelezen, laat staan beantwoord worden; 



- die ngo, die zegt dat hulp en ook gewoon aandacht voor armen, ook nu nog niet overbodig is 

geworden; 

- die Nederlandse ondernemer, die veel meer korte termijn winst kon maken als hij zijn idealen van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen niet zou vertalen in lange termijn denken, rekening 

houden met nieuwe balansen van milieu, werknemers, cliënten; 

- of ook zeker Ambassadeur Guido Riveros, de trait d’union tussen NIMD en het zo gepolariseerde 

Bolivia, en die tot zijn plotselinge dood twee weken geleden, tegen alle eigen belang in, is blijven 

geloven in recht, in bovenpartijdigheid en in de echte democratie in zijn land.  

In die rij pas ik niet, maar ik ben buitengewoon dankbaar dat jullie mij toch op deze manier hebben 

willen bedenken. Hartelijk dank. 

 

 

7 juni 2012, mr. J.J.A.M. van Gennip 

 


