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Van eind april tot eind juli heb ik als freelance journalist 
gewerkt in Bolivia. Ik heb daar een weblog bijgehou-
den, waarvan een aantal artikelen nu in dit digitaal 
magazine zijn gebundeld. Ik wens u veel leesplezier!

Peter Teffer

BLOGS UIT BOLIVIA



VAN EVO TOT VOETBAL
Het is een land waar volgens Rutte-I geen Nederlandse ambassade 
meer nodig is. Ook kan het armste land van Zuid-Amerika prima zon-
der Nederlandse ontwikkelingshulp. Toch is Bolivia het land waar ik 
besloot drie maanden te wonen om er verslag te doen.

Het ging soms over internet, het onderwerp waar ik al enkele jaren 
voor verschillende dagbladen en tijdschriften over schrijf - hoewel 
Bolivia het land is met de minste internetaansluitingen per huishou-
den van Zuid-Amerika. Vaker gingen mijn verhalen en radioversla-
gen over het dagelijkse leven van de Boliviaan, de politiek van presi-
dent Evo Morales, de economie van het ontwikkelingsland en de ma-
gistrale voetbalcompetitie van het land.

Op peterteffer.tumblr.com heb ik in die drie maanden met enige re-
gelmaat blogberichten geschreven over het land. In dit digitaal mag-
azine vindt u een selectie van die artikelen.
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DEMONSTRATIES

Typ hier om tekst in te voeren

Het is een cliché om te zeggen dat demonstre-
ren een nationale sport is, maar in Bolivia grij-
pen bevolkingsgroepen wel erg vaak naar het 
middel. Er is in de drie maanden dat ik in Boli-
via woonde geen week voorbij gegaan of er 
was niet een of ander protest of staking in La 
Paz.



Op de Dag van de Arbeid worden vaker 
bedrijven genationaliseerd.

De Dag van de Arbeid kan in Bolivia ook 
wel worden omgedoopt tot de Dag van 
Nationaliseren. De Boliviaanse president 
Evo Morales heeft in zijn jaarlijkse 1-mei-
toespraak aangekondigd dat TDE, de lo-
kale tak van het Spaanse bedrijf Red 
Electrica, voortaan Boliviaans zal zijn. 
“Dit doen we in naam van het Boliviaan-
se volk en in het belang van het Bolivi-
aanse volk”, aldus Morales.

Het lijkt wel een jaarlijkse traditie gewor-
den, zei de baas van het bedrijf Rurelec, 
een eerder slachtoffer van Boliviaanse 
nationalisatie: “It’s the first of May, he’s 
got to nationalise something. It’s become 
an annual tradition.”

Inderdaad is het niet de eerste keer. Bij 
Morales zijn eerste Dag van de Arbeid, 
in 2006, nationaliseerde hij het gas en in 
2008 was telecombedrijf Entel aan de 
beurt. 

De nationalisatie van TDE komt op het 
moment waarop het imago van Morales 
bij het volk wankelt. De regering heeft 
een conflict met de vakbond over onder 
meer salarisonderhandelingen. Artsen 
moeten acht in plaats van zes uur gaan 
werken (33 procent meer uren), maar krij-
gen daar slechts 8 procent loonsverho-
ging voor. Meer geld is er niet, zegt Mora-
les, en artsen “hebben het recht om een 
ander beroep te kiezen”.
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Dag  van de Arbeid



President Morales: artsen “hebben het 
recht om een ander beroep te kiezen”.

Demonstranten in het 
centrum van La Paz 
deelden flyers uit met 
onder meer de beschul-
diging dat Morales zijn 
“inheemse poncho” 
heeft uitgedaan. Mora-
les, de eerste inheem-
se president van het 
land, zit in een spagaat 
tussen zijn inheemse 
achterban en de drang 
om de economie van 
het arme land te verbe-
teren. Hij ligt ook onder 
vuur vanwege het plan 
voor een snelweg door 
de Amazone.

5



De binnenstad van La Paz lag helemaal plat. Chauffeurs zijn 
maandag 7 mei 2012 een 48-uursstaking begonnen en hebben 
met hun microbusjes en bussen de centrale straat El Prado afge-
sloten.

De sfeer in de stad was gemoedelijk en had iets weg van hoe de 
autoloze zondag geweest moet zijn. Waar normaal duizenden au-
to’s proberen om zich langs andere auto’s te wurmen, hadden kin-
deren nu vrij baan om zich met een step of skateboard voort te 
bewegen. Sommige Bolivianen hadden hun fietsen uit de kast ge-
haald en waagden zich over de weg – iets dat je tijdens reguliere 
dagen niet moet proberen. De enige gemotoriseerde voertuigen 
die door de Prado reden, waren motorfietsen.

Volgens een van de stakende chauffeurs heeft ongeveer de helft 
van de inwoners van La Paz wel begrip voor hun acties, maar 
vindt de andere helft het maar niets.

De blokkade zal aardig wat effect hebben gehad op de producti-
viteit – veel werknemers konden niet naar hun werk komen. Een 
vrouw liep over de Prado en zei tegen haar telefoon: “Alles, al-
les, álles is afgesloten vandaag.”

De staking had één voordeel. Het was zeer prettig door het cen-
trum van La Paz wandelen, met veel minder lawaai en vieze lucht 
dan normaal
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BOLIVIA EN DE ZEE
De zee, ze is voor Bolivia een nationale obses-
sie. Al 133 jaar zit het Latijns-Amerikaanse 
land zonder, na een verloren oorlog tegen Chi-
li.



De frustratie in het voetbalstadion was 
groot, begin juni. Bolivia verloor zijn WK-kwa-
lificatiewedstrijd niet zomaar met 2-0, nee, 
het verloor van aartsrivaal Chili. Na afloop 
van de wedstrijd was de woede dan ook 
groot. Boliviaanse bezoekers wensten hun 
zuidwesterburen van alles toe. Eén leus be-
vatte niet alleen frustratie, maar ook jaloezie: 
“Ga dan lekker terug naar je zee!”

De zee, ze is voor Bolivia een nationale ob-
sessie. Al 133 jaar zit het Latijns-Amerikaan-
se land zonder, na een verloren oorlog te-
gen Chili. Maar winkelier Alejandro Hernan-
dez heeft net als veel andere Bolivianen de 
hoop op een terugkeer naar de kust nooit 
opgegeven. “Chili heeft onze soevereine toe-
gang tot de zee meer dan honderd jaar gele-
den ten onrechte afgenomen. Terwijl Chili 
vrijwel volledig uit kust bestaat”, aldus Her-
nandez, inwoner van Tiquipaya. In dat dorp, 
grenzend aan de Boliviaanse stad Cocha-
bamba, werd begin juni de 42e vergadering 
gehouden van de Organisatie van Ameri-
kaanse Staten. Bolivia had gehoopt op 
steun van andere landen in het westelijk half-
rond, maar ondanks de thuiswedstrijd be-
sloot de OAS zich er niet mee te bemoeien: 
het conflict moet bilateraal worden opgelost. 
Helaas voor Bolivia schieten de onderhande-
lingen met Chili niet op. Daarom onderzoekt  

In 1879 veroverde Chili tijdens de Pacifi-
sche Oorlog een flink stuk grondgebied 
van Bolivia, waarmee Bolivia geen toe-
gang meer tot de kust had. Bolivia eiste 
na de oorlog nog enige tijd het grondge-
bied terug, maar in 1904 tekende de toen-
malige Liberale regering een vredesver-
drag met Chili waarin het zijn claim op 
het kustgebied opgaf. Als tegendienst 
zou Chili een spoorweg bouwen van Ari-
ca naar La Paz en een financiële vergoe-
ding van 300.000 pond betalen.

Volgens historicus Herbert S. Klein ging 
de Liberale Boliviaanse regering “veel 
verder dan de meest extreme concessies 
die zijn Conservatieve voorgangers ooit 
hebben voorgesteld, in een poging om 
geld binnen te halen en een langlopend 
en politiek gevoelige kwestie af te ron-
den”. (in: A Concise History of Bolivia)

het land nu expliciet naar een manier om het 
probleem juridisch op te lossen. Toen de Bo-
liviaanse president Evo Morales op 12 juni in 
Nederland was, had de Nederlandse pers 
vooral aandacht voor zijn ontmoeting met 
zijn socialistische collega Emile Roemer. 
Maar belangrijker voor Bolivia was het be-
zoek dat Morales bracht aan het Internatio-
naal Gerechtshof en het Internationaal Straf-

hof. “De Chilenen zijn nerveus, erg nerveus” 
over dat bezoek, aldus de Boliviaanse minis-
ter van Buitenlandse Zaken. 

Nu heeft Bolivia niet veel aan een zaak bij 
het Strafhof, dat oorlogsmisdadigers be-
recht – tenzij het hof het presteert om ander-
halve eeuw oude deelnemers aan de Pacifi-
sche Oorlog (1879) te vinden. Maar het Inter-
nationaal Gerechtshof, dat conflicten tussen 
natie-staten beslecht, zou ervoor in aanmer-
king komen. Daar loopt immers al een zaak 
over zeegrenzen tussen Chili en Peru, de an-
dere verliezer van de Pacifische Oorlog.

Voor een eventuele rechtszaak heeft Mora-
les het agentschap DIREMAR opgericht. 
Een van de werknemers vertelt dat de juridi-
sche voorbereiding wel drie of vier jaar kan 
duren. Maar in een van de nummers van het 
blad 'Mar para Bolivia' dat hij me meegeeft, 
staat dat volgens Morales “vroeg of laat” Bo-
livia naar de kust terugkeert.

Ondertussen komen er van Boliviaanse politi-
ci in de media steeds hardere woorden je-
gens Chili. Morales zei op 13 juni dat het vre-
desverdrag uit 1904 wat hem betreft “dood” 
is. Maar de kust op Chili met geweld terug-
veroveren, is geen optie. Daar is het Bolivi-
aanse leger, net als het nationale voetbalelf-
tal, een flinke maat te klein voor.
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Een van de belangrijkste nieuwsgebeurtenissen in de 
drie maanden dat ik in Bolivia was, was het TIPNIS-pro-
test. Inwoners en sympathisanten van de inheemse re-
gio TIPNIS protesteerden tegen het plan voor de aan-
leg van een snelweg door het Amazonegebied. 

Sinds eind april marcheren enkele honderden Bolivia-
nen, waaronder inwoners van het inheemse gebied, 
naar de regeringszetel La Paz. Ontbossing is een van 
de gevolgen die ze vrezen.

TIPNIS
FOTOREPORTAGE



Als de Boliviaanse rege-
ring de geplande snelweg 
door het Amazonegebied 
TIPNIS laat bouwen, dan 
verliest de regio in de ko-
mende achttien jaar 65 
procent van zijn bossen. 
Dat meldt dagblad Página 
Siete. De krant citeert uit 
een rapport van onder-
zoeksbureau PIEB, dat uit-
rekende hoeveel ontbos-
sing er zou plaatshebben 
als de snelweg van Villa 
Tunari naar San Ignacio 
de Moxos inderdaad 
wordt gebouwd. In 2030 
zou volgens het rapport 
610.848 hectare bos verlo-
ren zijn gegaan.
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Juana Bejarano (links) is 
een van de deelnemers 
aan de protestmars. “Met 
deze mars verdedigen we 
ons territorium en hopen 
we de vernietiging van de 
natuur te voorkomen.”
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De protestmars is de zogeheten ‘Negende 
inheemse mars ter verdediging van Tipnis’. 
De negende, omdat er hiervoor nog eerde-
re protestmarsen zijn geweest, met als doel 
de rechten van de inheemse bevolking te 
verbeteren. De achtste mars had in 2011 
plaats en was ook gericht tegen het plan 
voor de snelweg door de Amazone. Op de 
foto boven arriveren de marchistas in het 
dorp La Embocada.

Linksonder: De betogers luisteren naar een 
welkomstoespraak.

Rechtsonder: De demonstranten slaan voor 
de dag hun kamp op in het dorpje La Em-
bocada, waar de bewoners hen helpen 
waar ze kunnen.
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Tijdens mijn verblijf aan Bolivia, bezocht president Evo 
Morales Nederland. Vooral zijn gesprek met SP-leider 
Emile Roemer werd door Nederlandse media opmerke-
lijk gevonden. Maar wat schreven de Boliviaanse kran-
ten naar aanleiding van het bezoek? Tijdens mijn ver-
blijf aan Bolivia, bezocht president Evo Morales Neder-
land. Vooral zijn gesprek met SP-leider Emile Roemer 
werd door Nederlandse media opmerkelijk gevonden. 
Maar wat schreven de Boliviaanse kranten naar aanlei-
ding van het bezoek?

BOLIVIA EN 
NEDERLAND



De Nederlandse pers had vooral aandacht 
voor het gesprek tussen de socialistische 
president van Bolivia, Evo Morales, en de lei-
der van de Socialistische Partij Emile Roe-
mer. Waarover schreef de Boliviaanse pers?

Het belangrijkste nieuws van het bezoek van 
Morales was voor vier dagbladen niet het 
gesprek tussen Morales en Roemer, noch de 
aanwezigheid van de president op de 
Floriade. Alle vier kranten concentreren 
berichtgeving vooral op de ontmoeting van 
Evo Morales met de voorzitter van het 
Internationaal Gerechtshof, Peter Tomka, en 
die van het Internationaal Strafhof, Sang-
Hyun Song. Bolivia heeft al eerder gedreigd 
dat het een ruim honderd jaar slepend 
conflict met Chili aan een internationaal hof 
wil voorleggen. Bolivia wil weer toegang tot 
de zee, dat het sinds een oorlog met Chili 
eind 19e eeuw niet meer heeft.

La Razón

De berichtgeving van La Razón, een van de 
meest verkochte kranten in La Paz, is het 
meest divers. De krant (probeert neutraal 
over te komen maar is soms redelijk pro-
regering) kopt op de voorpagina ‘In Den 
Haag zet Evo de maritieme eis uiteen’. Op 

de voorpagina ook een klein fotootje van 
Morales die de hand schudt van SP-
leider Roemer.

Het vervolg op pagina 4 bevat een artikel 
over de zeekwestie en twee kleinere 
artikelen. Een bericht van vijf alinea’s gaat 
over het “30 minuten durende” gesprek van 
Morales met Roemer, die in deze krant 
overigens “Emir Ruemer” wordt genoemd. 
La Razón schrijft:

“De Nederlandse socialistische leider zegde 
toe de banden tussen beide landen te 
versterken als hij gekozen wordt tot premier 
van Nederland.”

In een artikel van vergelijkbare lengte doet 
La Razón verslag van de ontmoeting van de 
Boliviaanse president met minister van 
Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal, “de 
waarnemend premier van Nederland”, die 
zijn condoleances overbracht voor het 
verlies van mensenlevens tijdens een ernstig 
busongeluk afgelopen week.

“Volgens een verslag van staatsradio Patria 
Nueva toonde de Nederlandse politicus 
interesse in het investeren in het 

lithiumproject. Verder werd tijdens de 
ontmoeting gesproken over economische 
samenwerking, in het bijzonder op het 
terrein van voedseltechnologie en olie- 
en gaswinning.”

Cambio

De staatskrant Cambio wijdt de halve 
voorpagina aan een foto van Morales en zijn 
minister van Buitenlandse Zaken David 
Choquehuanca, samen met het hoofd van 
het Internationale Strafhof. Naast het 
zoveelste hoofdredactioneel commentaar 
over de zeekwestie met Chili (pagina 3), 
staat er op pagina 4 een groot artikel over 
het bezoek van Morales aan de twee 
gerechtshoven. In een kort stukje citeert de 
krant, spreekbuis van de regering, de 
“ironische” opmerking van een Chileense 
volksvertegenwoordiger. “We weten allemaal 
dat dit een politieke show is”, had de 
Chileense politicus voorafgaand aan het 
bezoek gezegd.

Cambio weet de naam van SP-leider 
Roemer wel goed te schrijven. De krant 
parafraseert Roemers opmerking dat hij 
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vereerd was door de uitnodiging van 
Morales:

“Op zijn website benadrukt Radio Nederland 
dat Roemer er op wees dat het al speciaal is 
dat Morales naar Nederland reist, maar dat 
het nog specialer is dat “het staatshoofd 
een ontmoeting wilde houden met hem”.”

Elders (pagina 14) in het dagblad is nog 
aandacht voor Morales’ bezoek aan de 

Floriade, waar hij het graan quinoa 
kwam promoten.

Página Siete 

Voor het dagblad Página Siete – naar mijn 
beleving een van de meest onafhankelijke 
kranten van La Paz – is het Nederland 
bezoek van Morales geen 
voorpaginanieuws. Pas op pagina 38 (twee 
na laatste) staat dezelfde foto van Morales 
met Sang-Hyun Song, en een verhaal over 
het bezoek aan de gerechtshoven. De krant 

maakt geen melding van de Floriade of 
minister Rosenthal, en noemt Emile Roemer 
noch Emir Ruemer.

El Diario

Ook El Diario – beetje rommelig dagblad dat 
vrij anti-regering lijkt – vindt Morales in 
Nederland niets om op de voorpagina te 
zetten. Op pagina 5 staat onder de vouw 
(het is een van de weinige kranten hier die 
niet op tabloidformaat verschijnt) een artikel 
over de ontmoeting van Morales met Peter 
Toma van het Internationaal Gerechtshof, 
maar wijst erop dat dit niet het juiste Hof is 
om opnieuw te onderhandelen over de 
inhoud van het Verdrag van 1904, waarin 
Bolivia de zee opgaf.

“Deze instelling is niet de juiste om de 
Boliviaanse eis te stellen, omdat hetzelfde 
Verdrag van 1094 (sic) bepaalt dat in het 
geval van controversie tussen de staten het 
Permanente Hof van Arbitrage in Den Haag 
[daar over gaat].”

In een inzet beschrijft El Diario nog dat 
Morales de voordelen van quinoa heeft 
uiteengezet op de Floriade in Venlo.
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Op 17 februari 2013 kiest het volk van Ecua-
dor of ze nog vier jaar Rafael Correa als presi-
dent willen. Correa is in het Westen het afgelo-
pen halfjaar vooral bekend geworden als de 
linkse leider die Julian Assange asiel heeft 
aangeboden. Maar wat is dat voor een land, 
waar de WikiLeaks-chef naartoe hoopt te 
vluchten?

De Nederlandse media besteden relatief weinig aandacht aan La-
tijns-Amerika. In de kwaliteitskranten zullen rond de verkiezingen 
in Ecuador zeker wel enkele achtergrondartikelen verschijnen, 
maar voor sommige mensen is dat niet genoeg. Bent u zo ie-
mand?

Steun dan het crowdfundingproject ‘Onze Man in Ecuador’. Van 
mijn reis en onderzoek in Ecuador zal ik verslag doen via mijn 
website en sociale media. Maar daarnaast krijgen de donateurs 
die iets meer kunnen missen: een magazine zoals deze, met ex-
clusieve artikelen over Ecuador, die niet elders zullen verschij-
nen. Je moet het steunen van dit project dan ook deels zien als 
het nemen van een abonnement: wie dertig euro of meer do-
neert, abonneert zich op een wekelijks digitaal nieuwsmagazine 
over Ecuador; wie vijftig euro of meer doneert, abonneert zich op 
het exclusieve radioprogramma vanuit Ecuador. Wie nog meer 
kan missen, kan een lezing of een fotoreportageboek verwach-
ten. Voor meer informatie, bezoek deze website: 
http://www.voordekunst.nl/vdk/project/view/749-onze-man-in-ecu
ador

ONZE MAN IN ECUADOR
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