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Voorwoord 

 

“¡Antofagáh…ta! ¡Antofagáh…ta!” 

 

Met een zwaar accent van de Chileense hoofdstad kondigt de steward in de nachtbus uit Santiago om kwart 

voor zeven ‘s ochtends aan dat we ons overstapstation bereikt hebben. Slaperig wrijven we onze ogen uit. 

De bus is gestopt in een drukke chaotische terminal die in niets doet denken aan het schone, georganiseerde 

centrale busstation van Santiago dat we gistermiddag verlieten. We zijn aangekomen in het voormalige 

Boliviaanse kustgebied. 

   De gloednieuwe en onberispelijke asfaltweg van Antofagasta naar Calama voert door een landschap dat 

hemelsbreed verschilt met de omgeving die we bij het laatste daglicht van gisteren aan ons voorbij zagen 

trekken. De groene heuvels en weiden van de Centrale Vallei van Chili hebben plaatsgemaakt voor een 

dorre woestijn, een uitgestrekte zandvlakte. Opvallend is het grote aantal vervallen en in onbruik geraakte 

spoorlijnen; ontelbare onbewaakte overwegen verraden een verstreken tijdperk van grote economische 

activiteit in dit gebied. 

   Wat de omgeving betreft heeft dit gebied niets gemeen met de rest van Chili; ook verschilt het sterk met de 

hoogvlakten en tropische regenwouden die het tegenwoordige Bolivia kenmerken. Het land is desolaat en 

droog en lijkt nergens bij te horen. De bus raast verder over de stoffige vlakte en ik verbaas me over het feit 

dat juist dit gebied al meer dan een eeuw het onderwerp is van zo veel politieke spanningen, van een 

slepende kwestie tussen drie landen die nog altijd niet is opgelost. 

 

 

Voor u ligt mijn afstudeerscriptie, een historisch overzicht van de diplomatieke 

onderhandelingen tussen Chili en Bolivia over de Boliviaanse maritieme aspiratie. Deze 

scriptie is het resultaat van een onderzoek dat in het najaar van 2006 begon in Santiago de 

Chile. Tijdens mijn stage bij de Nederlandse ambassade in de Chileense hoofdstad en mijn 

aansluitende rondreis door de regio waarop dit onderzoek betrekking heeft, heb ik me 

uitgebreid kunnen oriënteren op het onderwerp van mijn onderzoek. Terug in Nederland 

heb ik enkele maanden literatuuronderzoek verricht, waarvan deze scriptie het eindproduct 

is. 

   Met het afronden van mijn scriptie komt een einde aan een periode van intensief 

onderzoek, die niet altijd even aangenaam was maar waarop ik toch met een tevreden gevoel 

kan terugkijken. Tevens vormt deze scriptie de afronding van mijn masteropleiding 

Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief aan de Universiteit Utrecht. Deze 

master, in combinatie met de voorafgaande bacheloropleiding Taal- en Cultuurstudies, 
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markeert een belangrijke periode in mijn leven waarin ik veel geleerd heb en waarin ik 

langzaam maar zeker heb ontdekt waar mijn werkelijke interesses liggen. 

   Graag richt ik een woord van dank tot de mensen die op verschillende manieren een 

bijdrage hebben geleverd aan het proces van totstandkoming van deze scriptie. Zonder de 

medewerking van deze personen had het eindresultaat van mijn onderzoek er zonder twijfel 

heel anders uit gezien. 

   Allereerst dank ik Hero de Boer, ambassadeur van Nederland in Chili, voor de inspiratie 

en motivatie die hij in me heeft losgemaakt en voor zijn suggesties om mijn stukken 

leesbaarder te maken. Daarnaast dank ik tweede ambassadesecretaris Edo Driessen en de 

ambassade in Santiago in het algemeen voor het bieden van de mogelijkheid me op het 

onderwerp te oriënteren. In Santiago ben ik verder dank verschuldigd aan José Miguel 

Capdevila, José Rodríguez Elizondo, Joaquín Fermandois, Claudio Garrido en Sergio 

Villalobos, voor hun bereidheid tot het geven van interviews en hun uitgebreide visies en 

toelichtingen op de verschillende aspecten van mijn onderwerp. 

   Mijn bijzondere dank gaat verder uit naar mijn begeleider Rob van Vuurde voor zijn vele 

relevante en bruikbare suggesties en zijn stipte en duidelijke antwoorden op mijn vragen. 

Tot slot dank ik mijn lieve Roos, voor haar verhelderende opmerkingen, aanvullingen en 

correcties, en voor de grote steun op alle andere gebieden die ik tijdens het afstuderen en 

gedurende vele jaren daarvoor van haar mocht ontvangen. 

 

 

Roel van Engelen 

juli 2007 
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1. Inleiding 

 

1.1. Anti-Chileense sentimenten in de Boliviaanse ‘Gasoorlog’ 

 

In het najaar van 2003 was de grote sociale onrust in Bolivia enige tijd wereldnieuws. Het 

plan van de regering van president Sánchez de Lozada voor de export van de nieuw 

ontdekte Boliviaanse aardgasvoorraden naar het buitenland leidde tot een golf van protest in 

het hele land en grootschalige demonstraties van tienduizenden Bolivianen. De 

toegangswegen naar La Paz en andere belangrijke steden werden door demonstranten 

geblokkeerd, de regering schakelde het leger in om de crisis te beteugelen en in confrontaties 

tussen betogers en ordetroepen vielen tientallen doden en honderden gewonden. Temidden 

van deze ‘Gasoorlog’ zag president Sánchez de Lozada zich genoodzaakt om af te treden en 

te vluchten naar de Verenigde Staten. Hij werd opgevolgd door zijn vice-president Carlos 

Mesa, die beloofde een referendum te zullen houden over de voorgenomen gasexport. 

Hiermee kon de crisis, althans voorlopig, worden bezworen. 

   De belangrijkste oorzaak voor de heftige reacties tegen de voorgenomen export van 

aardgas moet gezocht worden in de geschiedenis van de Boliviaanse natuurlijke 

rijkdommen. Sinds de komst van de Spanjaarden in de zestiende eeuw is de exploitatie van 

de meest waardevolle grondstoffen in Bolivia gedomineerd door buitenlanders en is deze 

nauwelijks ten goede gekomen aan de ontwikkeling van het land.1 De angst van de 

Bolivianen dat deze tragische geschiedenis zich met het Boliviaanse aardgas zou herhalen 

leidde tot groot verzet tegen de plannen. 

   Een andere belangrijke reden voor de grote publieke agitatie in 2003 was het voornemen 

om het Boliviaanse aardgas te exporteren via Chili.2 Tijdens de ‘Gasoorlog’ sprak maar liefst 

80 procent van de Bolivianen zich uit tegen een akkoord met Santiago.3 Sinds Bolivia aan het 

einde van de negentiende eeuw in de Salpeteroorlog zijn soevereine verbinding met de Stille 

Oceaan aan Chili verloor, bestaat er in het land nog altijd een sterke afkeer van de oude 

                                                      

1
 Een taxichauffeur in het Boliviaanse Potosí omschrijft zijn land als ‘een armoedzaaier op een gouden berg’ 

(opgetekend december 2006). Zie verder bijvoorbeeld Eduardo Galeano, ‘Bolivia: The Country that wants to 

exist’ (25 oktober 2003), in The Progressive vol. 67 no. 12 (december 2003) [online]. 
2
 Via een pijpleiding zou het Boliviaanse gas worden getransporteerd naar de Noord-Chileense haven van 

Mejillones, waar het zou worden omgezet in vloeibare vorm (LNG) om vervolgens in speciale tankers te worden 

uitgevoerd naar onder andere Mexico en de Verenigde Staten. 
3
 ‘Chile advierte lobby peruano para sacarlo del negocio del gas’, El Nuevo Día (Santa Cruz, Bolivia, 29 

september 2003). 
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vijand en willen de Bolivianen het liefst niets met Chili te maken hebben. Het buurland 

wordt medeverantwoordelijk gehouden voor de grote armoede van Bolivia; door in een 

expansionistische oorlog de volledige Boliviaanse kust te annexeren zou het Bolivia hebben 

afgesneden van een goede verbinding met de wereld, wat grote consequenties heeft gehad 

voor de economische ontwikkeling van het land. Het idee dat het Boliviaanse aardgas, de 

laatste grote natuurlijke rijkdom van het armste land van Zuid-Amerika, uitgerekend via een 

Chileense haven zou worden geëxporteerd, strooide extra zout in de wonden van de 

Bolivianen. 

   De geografische insluiting van Bolivia en de vele pogingen die het land sinds de nederlaag 

in de Salpeteroorlog heeft ondernomen om weer in het bezit te komen van een soevereine 

toegang tot de Stille Oceaan, is een geschiedenis die buiten Latijns Amerika relatief weinig 

bekendheid geniet. Toch is het conflict tussen Bolivia en Chili een van de belangrijkste en 

langst slepende geschillen op het Amerikaanse continent. Zelfs meer dan een eeuw na de 

beëindiging van het gewapende conflict tussen beide landen is er nog altijd geen sprake van 

een goede onderlinge verstandhouding; sinds 1978 onderhouden Chili en Bolivia slechts 

betrekkingen op consulair niveau. De opvallend felle reactie van de Bolivianen in 2003 tegen 

het plan voor de export van aardgas via Chileens grondgebied roept de vraag op wat zich 

sinds het einde van de Salpeteroorlog moet hebben afgespeeld tussen beide landen, 

waardoor de naam Chili nog altijd zo veel weerstand oproept in Bolivia. Deze vraag vormde 

de aanleiding voor mijn scriptieonderzoek. 

 

1.2 Onderwerp en probleemstelling van het onderzoek 

 

Sinds het verlies van zijn kustgebied in de Salpeteroorlog van 1879-1884 heeft Bolivia op 

verschillende manieren geprobeerd een einde te maken aan zijn geografische insluiting. Het 

heeft vele voorstellen gedaan voor bilaterale onderhandelingen met Chili over de overdracht 

van een soevereine kuststrook aan de Stille Oceaan, maar heeft ook in internationale fora 

aandacht gevraagd voor zijn maritieme aspiratie. Tot op heden hebben de Boliviaanse 

initiatieven echter niet geleid tot een oplossing van deze kwestie, die al meer een eeuw de 

belangrijkste factor is in de Chileens-Boliviaanse betrekkingen. 

   Deze masterscriptie gaat in op de vraag welke pogingen Bolivia sinds de Salpeteroorlog 

heeft ondernomen om weer een soevereine uitweg naar zee te verkrijgen en waarom deze 

pogingen tot op heden niet zijn geslaagd. Ik probeer vast te stellen welke factoren door de 
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geschiedenis heen een rol hebben gespeeld in deze gecompliceerde kwestie. Dit doe ik aan 

de hand van een analyse van de vier momenten sinds de Salpeteroorlog waarop er sprake 

was van verregaande toenadering tussen Chili en Bolivia en een oplossing voor de 

Boliviaanse geografische insluiting nabij leek. 

   Het doel van mijn onderzoek is een breed overzicht te geven van de belangrijkste 

ontwikkelingen in de betrekkingen tussen Chili en Bolivia op het gebied van de maritieme 

kwestie, die beide landen al meer dan een eeuw verdeelt. Door verschillende momenten van 

toenadering en onderhandelingen met elkaar te vergelijken probeer ik tendensen te 

ontdekken en factoren aan te wijzen die de pogingen om te komen tot een oplossing van de 

kwestie op meerdere momenten hebben beïnvloed. Aldus ontstaat een historisch overzicht 

van verschillende zaken die toenadering tussen beide landen in de weg hebben gestaan of 

juist hebben gestimuleerd. 

   Omdat dit onderzoek betrekking heeft op een periode van ruim een eeuw (ruwweg van de 

Salpeteroorlog tot de jaren tachtig van de vorige eeuw), is het onmogelijk alle aspecten die 

van belang zijn geweest in de geschiedenis van de Chileens-Boliviaanse betrekkingen 

uitgebreid aan de orde te laten komen. De nadruk in dit onderzoek ligt daarom op de 

diplomatie, op de onderhandelingen die op verschillende momenten tussen beide regeringen 

zijn gevoerd om een einde te maken aan de geografische insluiting van Bolivia. Andere 

factoren als de binnenlandse situatie, interne ontwikkelingen, de publieke opinie of de 

invloed van de strijdkrachten in beide landen worden hierbij echter niet uit het oog verloren 

en zullen eveneens, zij het met minder nadruk, aan de orde komen. 

 

1.3 Literatuur 

 

Over de vele pogingen die Bolivia sinds de Salpeteroorlog heeft ondernomen om een einde 

te maken aan zijn geografische insluiting, is van de hand van auteurs uit de meest bij het 

onderwerp betrokken landen Chili en Bolivia zeer veel materiaal te vinden. Vooral in Chili, 

dat een breder en beter ontwikkeld academisch klimaat kent dan Bolivia, is sinds de 

Salpeteroorlog met grote regelmaat gepubliceerd over het onderwerp. In Bolivia, waar het 

thema in niet-wetenschappelijke kringen ongetwijfeld meer losmaakt dan in Chili, hebben 

vooral voormalige politici of diplomaten die op bepaalde momenten van onderhandelingen 

zelf een rol hebben gespeeld, hun visie op de kwestie op schrift gesteld. 
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Een belangrijk nadeel van werken van Chileense en Boliviaanse auteurs over dit onderwerp 

is dat ze in veel gevallen sterk nationaal gekleurd zijn. Een groot deel van de Chileense en 

Boliviaanse auteurs spant zich in om de standpunten en beslissingen van de eigen regering 

te rechtvaardigen, waardoor het vaak niet eenvoudig is de analyse terug te brengen tot de 

feiten. Kritische geluiden over de opstelling van de eigen regering zijn nauwelijks te vinden 

in de Chileense en Boliviaanse literatuur over het onderwerp. 

   Omdat er buiten Chili en Bolivia erg weinig is gepubliceerd over deze kwestie, heb ik mij 

voor dit onderzoek genoodzaakt gezien mijn analyses voor een belangrijk deel te baseren op 

werken van Chileense en Boliviaanse auteurs. Hoewel ik hierbij getracht heb een balans te 

vinden tussen werken uit beide landen, is er van Chileense hand simpelweg meer en 

kwalitatief beter materiaal beschikbaar. Ook heb ik voor mijn onderzoek gebruik gemaakt 

van inzichten die naar voren kwamen uit interviews die ik tijdens mijn verblijf in Santiago de 

Chile heb gehouden met woordvoerders van het Chileense ministerie van Buitenlandse 

Zaken en met vooraanstaande Chileense historici. Vanwege het gebruikte materiaal ben ik 

mij bewust van het gevaar van een mogelijke pro-Chileense interpretatie. Het doel van deze 

scriptie is echter een niet nationaal gebonden visie te geven op de kwestie, en ik hoop vanuit 

mijn positie van min of meer neutrale buitenstaander de vereiste objectiviteit te hebben 

behouden. 

 

1.4 Opzet en indeling van de scriptie 

 

Dit historisch onderzoek over de Chileens-Boliviaanse betrekkingen sinds de Salpeteroorlog 

tegen de achtergrond van de Boliviaanse maritieme aspiratie is chronologisch opgebouwd. 

Na een inleidend hoofdstuk over de geschiedenis van de Boliviaanse geografische insluiting 

(hoofdstuk 2) bespreek ik in vier hoofdstukken de vier belangrijkste momenten van 

toenadering tussen beide landen op het gebied van de Boliviaanse maritieme aspiratie. Per 

moment sta ik stil bij de aard van de voorgestelde oplossing, het verloop van de 

onderhandelingen, de standpunten van de betrokken partijen, de politieke conjunctuur en 

politiek-ideologische overeenkomsten tussen beide landen, de invloed van Peru op het 

onderhandelingsproces en eventuele andere factoren die een rol speelden. Aan de hand van 

deze punten komen de oorzaken voor het mislukken van de verschillende momenten van 

onderhandeling uitgebreid aan de orde. 
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Ook de momenten van sterke bekoeling van de Chileens-Boliviaanse betrekkingen zullen 

aan de orde komen; dergelijke momenten van verwijdering volgden vaak kort op perioden 

van toenadering. Elk van de hoofdstukken 3 tot en met 6 bevat hiermee een uitgebreide 

analyse van een ‘hoogtepunt’ (een moment van verregaande toenadering) en de bespreking 

van een ‘dieptepunt’ in de onderlinge betrekkingen. In de conclusie bespreek ik de 

verschillende obstakels die door de jaren heen een rol hebben gespeeld in de pogingen om 

tot onderlinge overeenstemming te komen. Daarbij ga ik in op de vraag in hoeverre er een 

verandering waarneembaar is in de standpunten van de verschillende betrokken partijen en 

doe ik een aantal historisch gemotiveerde aanbevelingen voor eventuele toekomstige 

onderhandelingen over een oplossing van de Boliviaanse geografische insluiting. Ter 

afsluiting van mijn scriptie sta ik in de epiloog kort stil bij de actuele situatie in de 

betrekkingen tussen Chili en Bolivia en bij de vraag of een oplossing voor deze slepende 

kwestie in de nabije toekomst in het verschiet ligt. 
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2. Geschiedenis van de Boliviaanse insluiting (1810-1884) 

 

2.1 Inleiding 

 

Zelfs bijna 130 jaar na het begin van de Salpeteroorlog zijn historici het niet eens over de 

oorzaken van de oorlog, die resulteerde in de geografische insluiting van Bolivia. Volgens 

Chileense auteurs was de oorlog het gevolg van een Boliviaanse schending van het 

Grensverdrag tussen beide landen, waardoor een militaire interventie gerechtvaardigd was. 

Boliviaanse en Peruaanse auteurs interpreteren de agressieve Chileense opstelling en de 

snelle militaire campagne, waarbij niet de gehele Boliviaanse kust maar ook de Peruaanse 

provincie Tarapacá werd bezet, echter als een manifestatie van Chileens expansionisme in de 

Atacama-woestijn. Het uiteindelijke doel zou hierbij zijn geweest zich de volledige controle 

te verwerven over de salpeterindustrie ten noorden van zijn oorspronkelijke grondgebied. 

   Een uitgebreide analyse van de oorzaken, de aanleiding, het verloop en de gevolgen van 

het conflict dat zich tussen 1879 en 1884 afspeelde tussen Chili aan de ene kant en Bolivia en 

Peru aan de andere kant, valt buiten het bestek van dit onderzoek. Omdat de Salpeteroorlog 

echter de directe oorzaak was voor de geografische insluiting van Bolivia, is een 

uiteenzetting van verschillende aspecten van dit conflict noodzakelijk als inleiding op de 

latere ontwikkeling van de betrekkingen en onderhandelingen tussen Chili en Bolivia. In dit 

hoofdstuk sta ik daarom stil bij het historische geschil over de grens tussen Chili en Bolivia, 

de aanleiding van het conflict en het verloop van de oorlog, en ga ik in op de vraag of de 

Salpeteroorlog gezien moet worden als een legitieme interventie of als een expansionistische 

oorlog. Aldus wordt de achtergrond geschetst waartegen de Boliviaanse pogingen om een 

einde te maken aan de insluiting en de Chileense reacties daarop, beter begrepen kunnen 

worden. 

 

2.2 Oorsprong van grensconflicten in Latijns Amerika 

 

Toen Latijns Amerika zich aan het begin van de negentiende eeuw losmaakte van het 

Spaanse koloniale rijk, ontstonden uit de verschillende koloniale bestuurlijke eenheden 

nieuwe republieken. Voor de grenzen tussen de nieuwe staten werd door de libertadores 

uitgegaan van het principe van Uti Possidetis, wat vrij vertaald neerkomt op ‘Zoals jullie 
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bezaten, zullen jullie blijven bezitten’. De grenzen tussen de nieuwe staten werden dus 

overgenomen van de laatste door de Spaanse Kroon vastgelegde grenzen tussen de 

verschillende delen van het koloniale rijk. De belangrijkste reden hiervoor was dat er 

simpelweg geen ander instrument bestond waarmee de grenzen konden worden bepaald.4 

   Het Uti Possidetis bleek echter niet in alle gevallen tot goede resultaten te leiden. De 

officiële kaarten en decreten die de Spaanse Kroon had uitgevaardigd om de grenzen tussen 

de verschillende overzeese gebiedsdelen vast te leggen, spraken elkaar op meerdere punten 

tegen, waardoor het na de onafhankelijkheid van de Latijns-Amerikaanse landen niet altijd 

eenvoudig was te bepalen welk gebied onder welke staat zou vallen. Problemen met de 

toepassing van de Spaanse koloniale afbakening leidden vooral in de negentiende maar ook 

nog in de twintigste eeuw tot verschillende grensconflicten tussen de jonge Latijns-

Amerikaanse republieken. Het kwam tot gewapende conflicten tussen Argentinië en Brazilië 

(1825-1828), Peru en Colombia (1827-1829), Colombia en Ecuador (1836), de Verenigde Staten 

en Mexico (1845-1848), Paraguay en Argentinië, Brazilië en Uruguay (1865-1870), Bolivia en 

Paraguay (1932-1935) en Peru en Ecuador in 1941. Het territoriale conflict tussen Chili en 

Bolivia vormt in Latijns Amerika geen uitzondering.5 

 

2.3 Het vaststellen van de grenzen rondom de Despoblado de Atacama 

 

Ook in de regio waarop deze scriptie betrekking heeft waren de grenzen tussen de 

verschillende koloniale bestuurlijke eenheden niet eenduidig vastgelegd. De besluiten en 

kaarten van de Spaanse Kroon betreffende de administratieve grenzen tussen het 

Onderkoninkrijk (Virreinato) Peru, de Audiëntie (Audiencia) van Charcas (het huidige 

Bolivia) en het Kapiteinschap-Generaal Chili (Capitanía General de Chile of Reino de Chile) 

spraken elkaar op bepaalde punten tegen. Spanje had geen belang gehad in het vaststellen 

van de exacte grenzen tussen de bestuurlijke eenheden in en rondom deze ‘Woestenij van 

Atacama’ (Despoblado de Atacama), omdat het gebied zeer droog, onherbergzaam en, tot de 

ontdekking van grote minerale rijkdommen, vrijwel onbewoond was (slechts in enkele 

rivierdalen leefde een klein aantal indianenstammen). 

                                                      

4
 Luis Maira, ‘Las relaciones entre Chile y Bolivia y el centenario del Tratado de 1904’, in Luis Maira en Javier 

Murillo de la Rocha, El largo conflicto entre Chile y Bolivia. Dos visiones (Santiago de Chile: Aguilar Chilena 

de Ediciones, 2004) 9-98, aldaar 13. 
5
 Opsomming van de Chileense ambassadeur Pedro Daza in de Raad van de OAS, 14 februari 1979, geciteerd in 

Uldaricio Figueroa Pla, La Demanda Marítima Boliviana en los Foros Internacionales (Santiago de Chile: 

Editorial Andrés Bello, 1992) 3. 
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Een deel van de discussie over de legitimiteit van de Boliviaanse maritieme claim richt zich 

op de vraag of Bolivia op het moment van onafhankelijkheid wel of geen soevereiniteit bezat 

over een kustlijn aan de Stille Oceaan. De meeste niet-Boliviaanse auteurs lijken het erover 

eens te zijn dat de Audiëntie van Charcas, waaruit in 1825 Bolivia ontstond, aan het begin 

van de onafhankelijkheidsstrijd in 1810 géén uitweg naar zee bezat en dat Peru en Chili 

direct aan elkaar grensden. Volgens de Chileense historicus Carrasco vormde de Río Loa, op 

ongeveer 21 graden zuiderbreedte, de grens tussen Chili en Peru en hoorde de Atacama-

woestijn dus bij Chili.6 De Peruaan Ulloa daarentegen stelt dat de Chileens-Peruaanse grens 

werd gevormd door de Río Paposo, ten zuiden van de Atacama-woestijn, op ongeveer 25 

graden zuiderbreedte.7 Ook volgens de Chileense historicus Villalobos viel de Atacama-

woestijn oorspronkelijk volledig onder Peru en bezat Charcas geen soevereiniteit over de 

kust. In tegenstelling tot andere auteurs erkent Villalobos echter wel dat in de koloniale tijd 

vanuit Charcas pogingen zijn ondernomen om invloed te verwerven in de woestijn en aan de 

kust. Al in de zestiende eeuw werd er een corregidor (lokaal bestuurder) benoemd in San 

Pedro de Atacama, die namens Charcas jurisdictie uitoefende in het kustgebied rondom 

Cobija. Omdat de Despoblado de Atacama een leeg en onbelangrijk gebied was, protesteerden 

de onderkoning van Peru en de gouverneur van Chili hier niet tegen. Hierdoor ontstond 

langzaam maar zeker een verbinding tussen Charcas en de Stille Oceaan.8 Desondanks is de 

de facto soevereiniteit van Charcas over de Atacama-woestijn en de kust nooit formeel door 

de Spaanse Kroon vastgelegd en bleven Chili en Peru op officiële kaarten een directe grens 

delen. 

   Toen in 1825 uit Charcas de onafhankelijke republiek Bolivia ontstond, probeerde president 

Antonio José de Sucre in opdracht van libertador Simón Bolívar direct een einde te maken aan 

de geografische insluiting van de nieuwe staat. Nadat Sucres vergeefs had getracht Peru te 

bewegen tot het afstaan van een kuststrook en een haven,9 claimde president Santa Cruz in 

1829 het kustgebied tussen de Río Loa in het noorden en de Río Paposo in het zuiden, tussen 

de 21e en de 25e breedtegraad – precies de kuststrook die volgens het Uti Possidetis niet 

eenduidig was toegewezen aan Peru of aan Chili – voor Bolivia. Omdat Chili op dat moment 

                                                      

6
 Sergio Carrasco D., Historia de las relaciones chileno-bolivianas (Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 

1991) 19. 
7
 Geciteerd in Carlos Bustos, Chile y Bolivia. Un largo camino (Santiago de Chile: Editorial Puerta de Palos, 

2003) 19-20. 
8
 Interview met Sergio Villalobos, Universidad Andrés Bello, Santiago de Chile, 23 november 2006. Zie ook 

Sergio Villalobos, ‘Límites de la Real Audiencia de Charcas’, in Mariano Baptista Gumucio (red.), Chile – 

Bolivia. La Agenda Inconclusa (Santiago de Chile: LOM Ediciones Ltda., 1999) 154-156. 
9
 Carrasco, Historia de las relaciones chileno-bolivianas, 28-29. 
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een periode van grote binnenlandse onrust doormaakte en de centrale overheid in Santiago 

altijd al weinig aandacht had gehad voor de desolate woestijn in het uiterste noorden, bleef 

deze Boliviaanse claim volgens Carrasco onopgemerkt in Santiago en volgde geen Chileens 

protest.10 Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat Chili het Boliviaanse streven naar een 

uitweg naar zee via de Atacama-woestijn impliciet accepteerde, omdat het zelf geen enkel 

belang had in het betreffende gebied. Duidelijk is in ieder geval dat de manier waarop de 

politieke kaart van de regio rondom de Atacama-woestijn werd ingevuld, enigszins afwijkt 

van het principe van Uti Possidetis, dat in het belang van Bolivia door Sucre en Santa Cruz, in 

opdracht van Bolívar, gebroken werd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart 1. De Boliviaanse verbinding met de Stille Oceaan in 1829 
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2.4 Ontdekking van de rijkdommen van Atacama; rivaliteit over de grens 

 

In de eerste decennia na de onafhankelijkheid was de exacte demarcatie van de grens tussen 

Chili en Bolivia geen onderwerp van discussie tussen beide landen. De grens liep door een 

onherbergzaam en vrijwel onbewoond gebied en geen van beide landen leek erg 

geïnteresseerd om de grens duidelijk af te bakenen. Hier kwam verandering in toen 

halverwege de negentiende eeuw in de Atacama-woestijn zilver, guano11 en later salpeter12 

werden ontdekt. Toen Chileense ondernemers hun commerciële activiteiten in de Atacama-

woestijn sterk uitbreidden en zich praktisch het monopolie verwierven op de exploitatie van 

guano in het kustgebied, wekte dit achterdocht bij de Boliviaanse autoriteiten. Bolivia 

benadrukte zijn soevereiniteit over het kustgebied van de Atacama-woestijn, daarbij 

refererend aan het Uti Possidetis van 1810. Chili, dat eerder in zijn grondwetten impliciet had 

erkend dat de woestijn geen deel uitmaakte van het nationale territorium,13 claimde nu met 

dezelfde verwijzing naar het Uti Possidetis eveneens de soevereiniteit over het gebied. De 

ontdekking van grote guanovoorraden en later van grote minerale rijkdommen in de 

Atacama-woestijn vormde het startschot voor een serieuze rivaliteit tussen beide landen over 

de gemeenschappelijke grens. 

   Opvallend was dat de commerciële expansie in het gebied vooral voor rekening kwam van 

Chilenen, waarbij Brits kapitaal en expertise overigens een belangrijke rol speelden. 

Boliviaanse kapitalisten ondernamen vrijwel geen pogingen om met de Chilenen te 

concurreren en de Boliviaanse regering beperkte zich tot het aantekenen van protest tegen de 

Chileense expansie en tot het benadrukken van de Boliviaanse soevereiniteit over het 

gebied.14 

   In 1842 nam Chili een wet aan die de guano-afzettingen ten zuiden van de baai van 

Mejillones, op 23 graden zuiderbreedte, tot nationaal eigendom maakte. Hiermee verschoof 

Chili in feite zijn noordgrens twee breedtegraden naar het noorden, over Boliviaans 

                                                      

11
 Guano is een natuurlijke afzetting bestaande uit de gedroogde ontlasting van dieren, en is waardevol vanwege 

de zeer hoge concentraties meststoffen die erin zitten. Guano is rijk aan fosfaat, stikstof en kalium, en werd 

daarom in het verleden veel geoogst om als meststof te dienen (Wikipedia NL, online). 
12

 Salpeter is de triviale naam voor een aantal salpeterzure metaalzouten, met name voor gewone salpeter 

(kaliumnitraat), Chilisalpeter (natriumnitraat), en kalksalpeter (calciumnitraat). Salpeter kan onder andere 

gebruikt worden als meststof en voor het maken van explosieve mengsels zoals buskruit (Wikipedia NL, online). 
13

 Bustos, Chile y Bolivia, 21-22. 
14

 Carrasco, Historia de las relaciones chileno-bolivianas, 49. 
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grondgebied heen. Bolivia reageerde woedend en eiste herziening van de Chileense wet.15 

Ondanks herhaalde Boliviaanse protesten was duidelijk sprake van Chileense expansie in het 

Boliviaanse kustgebied, waardoor de spanningen opliepen. In 1857 en 1863 bezette de 

Chileense marine voor korte tijd de Boliviaanse haven van Mejillones om transporten van 

guano richting Europa te confisqueren,16 en na de bezetting van 1863 gaf het Boliviaanse 

Congres de regering zelfs toestemming om Chili de oorlog te verklaren.17 In 1866 sloten 

beide landen uiteindelijk een Grensverdrag, waarin werd bepaald dat de grens tussen beide 

landen werd gevormd door de 24e breedtegraad. Daarnaast voorzag het verdrag in gelijke 

deelname door beide landen in de opbrengsten van de exploitatie van de natuurlijke 

rijkdommen in het gebied tussen de 23e en de 25e breedtegraad.18 Omdat de grootste 

hoeveelheden grondstoffen zich bevonden in het Boliviaanse gebied tussen de 23e en 24e 

breedtegraad, was deze bepaling van het condominio económico mutuo voornamelijk in het 

voordeel van Chili. 

   In 1871 stelde Chili voor het gebied tussen 23 en 24 graden zuiderbreedte van Bolivia te 

kopen, en in 1872 werd de haven van Antofagasta korte tijd door 180 Chileense mariniers 

bezet.19 Beide acties, die konden rekenen op fel Boliviaans protest, tonen aan dat Chili 

weliswaar de Boliviaanse soevereiniteit over het gebied erkende maar tevens pogingen 

ondernam om het gebied te annexeren. In een nieuw Grensverdrag in 1874 werd de 24e 

breedtegraad als grens gehandhaafd maar kwam een einde aan het condominio económico 

mutuo tussen de 23e en 25e breedtegraad, omdat de uitvoering ervan tot allerlei praktische 

problemen leidde. In ruil voor de Chileense opgave van de helft van de exploitatierechten in 

het gebied tussen de 23e en 24e breedtegraad, verplichtte Bolivia zich de belastingen voor 

Chileense ondernemingen in het gebied de komende 25 jaar niet te zullen verhogen.20 

   Hoewel de Boliviaanse soevereiniteit over het gebied tussen de 21e en 24e breedtegraad nu 

formeel door Chili werd erkend, was de exploitatie van de grondstoffen in het gebied nog 

altijd voor het grootste deel in handen van Chileense ondernemers. Volgens Villalobos heeft 

                                                      

15
 Luis Ortega, ‘Nitrates, Chilean Entrepreneurs and the Origins of the War of the Pacific’, in Journal of Latin 

American Studies vol. 16 no. 2 (November 1984) 337-380, aldaar 348. 
16

 Fernando Salazar Paredes, Tierra de hombres libres. Temas de política internacional boliviana (La Paz: 

Ediciones CERID, 1988) 159. 
17

 Tot een daadwerkelijke oorlogsverklaring kwam het niet, omdat Bolivia zich na de Spaanse aanval op Peru en 

Chili aansloot bij een offensieve anti-Spaanse alliantie, bedoeld om de Zuid-Amerikaanse onafhankelijkheid te 

verdedigen en het reactionaire Spanje te verdrijven. Zie Carrasco, Historia de las relaciones chileno-bolivianas, 

52-57. 
18

 Salazar, Tierra de hombres libres, 105. 
19

 Michael Monteón, ‘The British in the Atacama Desert: The Cultural Bases of Economic Imperialism’, in The 

Journal of Economic History vol. 35 no. 1, The Tasks of Economic History. (maart 1975) 117-133, aldaar 123-

124. 
20

 Ortega, ‘Nitrates, Chilean Entrepreneurs and the Origins of the War of the Pacific’, 348. 
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Bolivia nooit sterke banden opgebouwd met zijn kustgebied en kwam de ontwikkeling van 

de exploitatie van guano, koper en vooral salpeter in het Boliviaanse kustgebied halverwege 

de negentiende eeuw voornamelijk tot stand dankzij Chileense investeringen, activiteiten, 

ondernemers en arbeiders.21 De aanwezigheid van Chilenen was in sommige gebieden 

overweldigend; volgens de Boliviaanse historicus Arguedas bestond de bevolking van de 

stad Antofagasta in 1874 voor 93 procent uit Chilenen en slechts voor 2 procent uit 

Bolivianen.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart 2. De Chileens-Boliviaanse grens volgens het grensverdrag van 1874 
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 Interview met Sergio Villalobos. 

22
 Alcides Arguedas, geciteerd in Salazar, Tierra de hombres libres, 122. 
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2.5 De aanleiding van het conflict 

 

In 1878 besloot de Boliviaanse dictator Hilarión Daza, die door Collier en Sater omschreven 

wordt als ‘a barely literate sergeant who had shot his way into the presidency’,23 de 

belastingen op de salpeteruitvoer van de Brits-Chileense Compañía de Salitres y Ferrocarril de 

Antofagasta (Salpeter- en Spoorwegmaatschappij van Antofagasta), te verhogen met 10 

centavos per quintal.24 Daza zag zich genoodzaakt tot deze maatregel omdat ernstige droogte 

en een rampzalige oogst hadden geleid tot een diepe economische crisis en een aanzienlijk 

begrotingstekort.25 Hoewel deze beslissing een schending betekende van het verdrag met 

Chili uit 1874, waarin Bolivia zich had verplicht over een periode van 25 jaar geen 

belastingverhogingen toe te passen op Chileens kapitaal, ging Daza ervan uit dat de 

Chileense regering de belastingverhoging zou accepteren. Daarnaast wist de Boliviaanse 

president zich gesteund door een geheime alliantie met Peru uit 1873, waardoor Chili in het 

geval van agressie tegen Bolivia geconfronteerd zou worden met de sterke Peruaanse 

marine.26 

   Aanvankelijk leek de Chileense regering inderdaad niet van plan om fel te reageren op de 

’10 cent-wet’, die in januari 1878 door het Boliviaanse Congres was aangenomen. De 

aandeelhouders van de Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, die vaak belangrijke 

posities bekleedden in de Chileense politiek, begonnen echter een lobbycampagne om hun 

regering ertoe te bewegen in te grijpen om de Boliviaanse belastingverhoging terug te 

draaien. Samen met andere invloedrijke ondernemers werd een grote publiciteitscampagne 

georganiseerd in verschillende kranten, waarin de regering van president Aníbal Pinto werd 

gewaarschuwd niet toe te geven aan de Boliviaanse dictator. In Santiago en Valparaíso 

werden anti-Boliviaanse demonstraties georganiseerd en onder het Chileense volk, dat hevig 

verontwaardigd raakte over de Boliviaanse wet, ontstond langzaam maar zeker een 

oorlogsstemming.27 

   Volgens de Chileense historicus Ortega zag de Chileense regering zich door deze 

campagne genoodzaakt een hardere positie in te nemen ten aanzien van de ’10 cent-wet’. In 

november 1878 liet Chili weten dat de wet een schending betekende van een Boliviaanse 

                                                      

23
 Simon Collier en William Sater, A History of Chile, 1808-2002 (2e druk; Cambridge: Cambridge University 

Press, 2004 [1996]) 128. 
24

 Een quintal español = 100 Engelse pounds (Lbs.) = 46 kilogram. 
25

 Monteón, ‘The British in the Atacama Desert’, 124. 
26

 Collier en Sater, A History of Chile, 128. 
27

 Ibid., 128-129. 
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verdragsverplichting uit 1874, en dat bij inwerkingtreding van de wet ook Chili niet langer 

gebonden zou zijn aan dat verdrag, waarin de 24e parallel als grens was vastgelegd.28 Het 

land behield zich in dat geval het recht voor om de Chileense bezittingen in de Atacama-

woestijn te verdedigen.29 

   De Boliviaanse regering hield echter voet bij stuk. In december gelastte president Daza de 

definitieve uitvoering van de ’10 cent-wet’ en kondigde hij aan over te zullen gaan tot de 

inbeslagname en de veiling van de bezittingen van de Compañía de Salitres y Ferrocarril de 

Antofagasta omdat deze vooralsnog weigerde de belastingverhoging te betalen. Chili 

protesteerde opnieuw en stelde voor de zaak voor te leggen aan arbitrage door de Verenigde 

Staten. Toen Bolivia hier niet op in wilde gaan kondigde de Chileense zaakgelastigde in 

Bolivia op 12 februari 1879 aan dat Chili het verdrag van 1874 definitief als verbroken 

beschouwde, en dat het zich beriep op de territoriale rechten ‘die het vóór het verdrag van 

1866 legitiem uitoefende in het gebied waarop het verdrag betrekking heeft’ (tussen de 23e en 

de 25e breedtegraad). De Chileense regering behield zich het recht voor om ‘alle noodzakelijk 

geachte stappen te ondernemen om haar rechten te verdedigen’.30 Een gewapend conflict 

was onvermijdelijk geworden. 

 

2.6 De oorlog 

 

Op 14 februari 1879, de dag waarop de Boliviaanse autoriteiten zouden overgaan tot de 

veiling van de eigendommen van de Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, kwamen 

300 Chileense militairen per schip aan in Antofagasta en werd de stad zonder strijd in bezit 

genomen. De Chileense soldaten werden als helden binnengehaald door de bevolking van de 

stad, die voor het overgrote deel uit Chilenen bestond.31 Het kleine Boliviaanse militaire 

garnizoen sloot zich op in zijn basis, uit angst het slachtoffer te worden van geweld door de 

Chileense inwoners.32 Twee dagen later namen de Chileense troepen zonder strijd ook de 

havens van Caracoles en Mejillones in, en eind maart 1879 waren ze opgerukt tot de 

Boliviaanse stad Calama, ruim 180 kilometer verderop, in het binnenland.33 
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 Ortega, ‘Nitrates, Chilean Entrepreneurs and the Origins of the War of the Pacific’, 348-352. 

29
 Salazar, Tierra de hombres libres, 123. 
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 Carrasco, Historia de las relaciones chileno-bolivianas, 78-79. 
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Omdat de Chileense regering al een aantal jaren op de hoogte was van het ‘geheime’ verdrag 

tussen Bolivia en Peru,34 ondernam president Pinto direct pogingen om Peru alsnog buiten 

het conflict te houden. Chili bood zelfs economische concessies aan in ruil voor Peruaanse 

neutraliteit in het conflict met Bolivia.35 Peru reageerde met een poging tot bemiddeling in 

het conflict, die echter werd verstoord toen Bolivia Chili op 1 maart formeel de oorlog 

verklaarde. Chili eiste hierop dat Peru zich neutraal zou verklaren in het conflict, en toen 

Peru hier niet op in ging was het duidelijk dat het land voornemens was zich aan zijn 

verdragsverplichting tegenover Bolivia te houden. Op 5 april verklaarde Chili daarom de 

oorlog aan zowel Bolivia als Peru.36 

   Een militaire campagne in het verre en onherbergzame noorden kon volgens de Chileense 

strategen alleen succesvol zijn als Chili de controle had over de zeeverbindingen met het 

gebied. Om deze reden concentreerde de Chileense oorlogsinspanning zich al snel na de 

bezetting van de Boliviaanse havens op de confrontatie met de marine van Peru, die in die 

jaren als de sterkste van de regio te boek stond (Bolivia beschikte niet over een eigen marine). 

Tegen de verwachting in en na een reeks van tegenslagen en succesvolle tegenaanvallen 

door Peru, wist Chili de Peruaanse vloot in oktober 1879 definitief uit te schakelen.37 Hierna 

begon de landmacht, die inmiddels de hele Boliviaanse kustregio bezet had, met de invasie 

van Peru. Ondanks aanzienlijke tegenstand van de Boliviaanse en vooral de Peruaanse 

strijdkrachten slaagden de Chilenen er rond de jaarwisseling in de havenstad Iquique en de 

achterliggende provincie Tarapacá in te nemen. Enkele maanden later, op 26 mei 1880, 

versloeg het Chileense leger de Peruaans-Boliviaanse strijdkrachten in de Batalla del Campo de 

la Alianza, waarna de Peruaanse steden Arica en Tacna in bezit werden genomen.38 

   In iets meer dan een jaar tijd had het verouderde en op papier zwakkere Chileense leger de 

gehele kust van de Chileens-Boliviaanse grens op de 24e breedtegraad tot en met Tacna, op 

18 graden zuiderbreedte, effectief onder controle gebracht. De grote nederlaag in de Slag om 

Tacna betekende het einde van de Boliviaanse deelname aan de strijd. De Bolivianen trokken 

zich terug naar de hoogvlakte, waarna Chili en Peru de strijd voortzetten.39  

                                                      

34
 Al in 1874 was de Chileense regering via diplomatieke bronnen in Brazilië op de hoogte gesteld van een 

geheim debat in het Argentijnse Congres over de eventuele Argentijnse aansluiting bij de alliantie tussen Peru en 

Bolivia; interview met Sergio Villalobos. Zie verder Carrasco, Historia de las relaciones chileno-bolivianas, 86-

88. 
35

 Collier en Sater, A History of Chile, 129. 
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 Basadre, ‘La guerra con Chile’, 30-32. 
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 Collier en Sater, A History of Chile, 129-132. 
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In oktober 1880 deden de Verenigde Staten een poging te bemiddelen in het conflict. Aan 

boord van het Amerikaanse oorlogsschip USS Lackawanna, dat bij Arica voor anker lag, 

werd een aantal ontmoetingen georganiseerd tussen vertegenwoordigers van de strijdende 

partijen. Een van de eisen die de Chileense delegatie hierbij stelde was dat Peru en Bolivia 

zouden instemmen met de definitieve annexatie door Chili van het gehele gebied ten zuiden 

van de Quebrada de Camarones (tussen Arica en Iquique, op ongeveer 19 graden 

zuiderbreedte). De Peruaanse en Boliviaanse onderhandelaars weigerden op deze eis in te 

gaan en de Amerikaanse bemiddeling bleef zonder succes.40 

   Ondanks de grote territoriale winst die al was behaald had het Chileense publiek nog niet 

genoeg van de oorlog. De verliezen die de Peruanen de Chileense landmacht hadden 

toegebracht in de strijd om Tacna en Arica leidden tot een sterk anti-Peruaans sentiment en 

de roep om een militaire campagne richting Lima, om Peru definitief uit te schakelen. Deze 

campagne kwam er en in januari 1881 werd de Peruaanse hoofdstad, slecht verdedigd door 

gedemoraliseerde troepen, door de Chilenen in bezit genomen.41 

   Vanuit deze sterke machtspositie eiste Chili de definitieve overdracht van de provincies 

Tarapacá, Arica en Tacna. Deze eisen werden door de Peruaanse regering resoluut van de 

hand gewezen. Na nog twee jaar van strijd op Peruaans grondgebied tussen de Chileense 

krijgsmacht en de restanten van het Peruaanse leger tekenden beide landen op 20 oktober 

1883 een vredesverdrag in Ancón, even buiten Lima. In dit verdrag werd bepaald dat de 

provincie Tarapacá definitief aan Chili werd overgedragen en dat Tacna en Arica voorlopig 

onder Chileens bestuur kwamen. Binnen tien jaar zou een referendum in deze provincies 

uitwijzen of ze bij Chili zouden blijven of terug naar Peru zouden gaan.42 

   Na de ondertekening van het Verdrag van Ancón verkeerde Chili formeel nog altijd in 

oorlog met Bolivia, hoewel de Boliviaanse strijdkrachten al sinds mei 1880 niet meer bij 

gevechtshandelingen betrokken waren geweest.43 Nu Chili en Peru vrede gesloten hadden 

was het voor Bolivia niet realistisch om alleen in oorlog te blijven met Chili. Op 4 april 1884 

tekenden Chili en Bolivia in Valparaíso een wapenstilstand voor onbepaalde tijd (Pacto de 

Tregua), waarin het Boliviaanse kustgebied voorlopig, tot de ondertekening van een definitief 

vredesverdrag, onder Chileens bestuur kwam. Daarnaast stelden beide landen hun grenzen 

open voor elkaars exporten, kwam de douane van de haven van Arica onder gedeeld 
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Chileens-Boliviaans bestuur en werd Bolivia gedwongen tot herstelbetalingen voor de 

Chileense verliezen in de oorlog.44 De Boliviaanse insluiting was hiermee, althans voorlopig, 

een feit geworden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart 3. De Chileense territoriale winst na de Salpeteroorlog (1884) 

 

2.7 Legitieme interventie of expansionistische campagne? 

 

Volgens de officiële Chileense lezing was de militaire invasie van het Boliviaanse kustgebied 

een direct gevolg van de Boliviaanse schending van het verdrag uit 1874, waardoor ook Chili 

niet meer gebonden was aan het verdrag en legitiem overging tot de verdediging van zijn 

economische belangen in het gebied. De samenzwering tussen Bolivia en Peru, uitgedrukt in 

het geheime verdrag tussen beide landen van 1873, zou Chili hebben gedwongen militair in 

te grijpen en zijn economische belangen in de salpeterexploitatie te verdedigen. Het verloop 
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van de oorlog en de opstelling van de Chileense regering tijdens het conflict lijken echter te 

suggereren dat het niet louter ging om het beschermen van economische belangen in Bolivia, 

maar dat in de aanloop naar de oorlog ook andere factoren van belang zijn geweest. 

   De oorlogsdoelen die in april 1879 door Chili werden geformuleerd waren de permanente 

annexatie van het (Boliviaanse) gebied tussen de 23e en de 24e breedtegraad en de opheffing 

van het Boliviaans-Peruaanse verdrag.45 De uitkomst van de snelle en agressieve Chileense 

militaire campagne was de annexatie van de gehele Boliviaanse kust én de Zuid-Peruaanse 

regio’s Tarapacá, Arica en Tacna, en zelfs de bezetting van de Peruaanse hoofdstad Lima. De 

enorme Chileense oorlogsbuit, de volledige bezetting van en controle over de 

salpeterproductie in regio’s die voorheen aan Bolivia en Peru toebehoorden, stond 

nauwelijks nog in verhouding tot het oorspronkelijke geschil met Bolivia dat de aanleiding 

vormde voor het conflict. Het is daarom zinvol om te kijken naar de overige mogelijke 

oorzaken van de oorlog. 

   In de eerste plaats kan de Salpeteroorlog worden gezien als het gevolg van groeiende 

politieke spanningen vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw, tussen Chili aan de 

ene kant en Bolivia en Peru aan de andere kant. Chili en Bolivia hadden al sinds de 

onafhankelijkheid, en zeker na de ontdekking van de grote natuurlijke rijkdom van de 

Atacama-woestijn, een geschil met betrekking tot de exacte locatie van hun 

gemeenschappelijke grens. Ondanks de grensverdragen van 1866 en 1874 stak dit conflict 

met regelmaat de kop op. Met name de Chileense commerciële expansie in het Boliviaanse 

kustgebied vanaf de jaren 1860, openlijk gesteund door de regering, wekte de achterdocht 

van Bolivia en Peru over de werkelijke Chileense bedoelingen. Deze achterdocht had in 1873 

geleid tot het geheime verdrag tussen beide landen.46 

   Hoewel het grensgeschil tussen Chili en Bolivia halverwege de jaren 1870 formeel was 

opgelost, had de Chileense publieke opinie het verdrag van 1874 nooit geaccepteerd. In de 

ogen van de Chilenen had Chili met het verdrag afstand gedaan van een gebied (tussen de 

23e en 24e parallel) dat het land legitiem toebehoorde. Sommige invloedrijke Chilenen 

speelden nog altijd met het idee om de politieke kaart van de Atacama-woestijn te 

veranderen.47 Zolang de Chileense ondernemers in het gebied in kwestie vrijelijk hun gang 

konden gaan, leidde dit niet tot grote problemen; het ressentiment over het verdrag van 1874 
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kan echter wel verklaren waarom de publieke opinie zich, uiterst handig bespeeld door de 

publiciteitscampagne van de Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, zo snel tegen 

Bolivia kon keren naar aanleiding van de Boliviaanse ’10 cent-wet’ van 1878. 

   Een andere factor die bijdroeg aan spanningen tussen de drie landen was de rivaliteit 

tussen Chili en Peru om de dominantie op zee. De superieure machtspositie van de 

Peruaanse marine in de regio wekte wantrouwen in Chili en leidde in 1872 tot de Chileense 

aankoop van nieuwe oorlogsschepen. Aan de andere kant ontleende Peru aan de positie van 

zijn marine de overtuiging een eventuele Chileense territoriale expansie te kunnen 

weerstaan, en werd Bolivia, dat geen eigen marine had, aangemoedigd om steun te zoeken 

bij Peru.48 Door het sluimerende grensgeschil tussen Chili en Bolivia, aangewakkerd door de 

Chileense commerciële expansie in de Atacama-woestijn, in combinatie met de rivaliteit op 

zee tussen Chili en Peru, werd Bolivia in de armen van Peru gedreven en kwam Chili steeds 

meer tegenover de twee landen te staan. Een gewapend conflict leek hierdoor op termijn 

onvermijdelijk. De Boliviaanse ’10 cent-wet’ van 1878 ontstak de lont die al enkele jaren 

eerder in het kruitvat was geplaatst. 

   Een tweede belangrijke oorzaak voor het uitbreken van de oorlog moet gezocht worden in 

de ernstige economische crisis die Chili in de jaren 1870 doormaakte. Door sterk verouderde 

landbouwtechnieken, bodemuitputting en -erosie, slechte oogsten en een gebrek aan 

investeringen daalden de opbrengsten uit de export van landbouwproducten in die jaren 

sterk.49 Daarnaast kreeg Chili vanaf 1874 te maken met de gevolgen van een wereldwijde 

economische crisis; een daling van de prijzen van grondstoffen en landbouwproducten op de 

wereldmarkt, een hoge inflatie en een sterk stijgende staatsschuld. De crisis leidde tot 

honger, sociale onrust en politieke instabiliteit.50 De acute noodzaak om de crisis het hoofd te 

bieden lijkt een belangrijke rol te hebben gespeeld in het verloop van de Chileense militaire 

campagne en verklaart de grote territoriale push richting het noorden en de snelheid 

waarmee Chili zich de controle verwierf over niet alleen de Boliviaanse kust maar ook de 

salpeterrijke Peruaanse regio Tarapacá. 

   De Boliviaanse ’10 cent-wet’ vormde het startschot voor een intensieve lobby- en 

publiciteitscampagne door de Chileense aandeelhouders van de Compañía de Salitres y 

Ferrocarril de Antofagasta, die al hun invloed aanwendden om de Chileense regering te 

bewegen hun belangen te behartigen en militair in te grijpen. De regering van president 
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Pinto, die aanvankelijk terughoudend was in haar opstelling ten aanzien van de Boliviaanse 

’10 cent-wet’, lijkt met deze campagne over de streep te zijn getrokken. Niet alleen de 

beslissing om Antofagasta te bezetten maar ook Chileense beslissingen in latere stadia van 

de oorlog lijken te zijn beïnvloed door de lobby van machtige Chileense ondernemers. Direct 

na de bezetting van Antofagasta werd in de pers bijvoorbeeld al gepleit voor de permanente 

annexatie van het gebied en de bezetting van Tarapacá in Peru. De doelen die Chili in het 

conflict nastreefde lijken dus veel ambitieuzer te zijn geweest dan de officieel geformuleerde 

oorlogsdoelen. 

   Door de bezetting van Antofagasta en Tarapacá verzekerde de Chileense overheid zich van 

veel extra inkomsten en kon de nationale economie zich herstellen. Hiermee heeft de 

Salpeteroorlog de basis gelegd voor de sterke economische ontwikkeling van Chili vanaf het 

einde van de negentiende eeuw. Gedurende drie decennia had Chili het wereldwijde 

monopolie op de salpeterexploitatie; later werd in het op Bolivia en Peru veroverde gebied 

ook zwavel, molybdeen, mangaan, lithium, ijzer en zilver gewonnen.51 Enkele jaren na de 

oorlog werden in het gebied grote voorraden kopererts ontdekt. Mede dankzij de vondsten 

bij Chuquicamata, ten noorden van de vroegere Boliviaanse stad Calama, is Chili uitgegroeid 

tot de grootste mondiale koperexporteur.52 Er is wel gesuggereerd dat de Boliviaanse 

belastingverhoging in 1878 voor de Chileense elite als geroepen kwam, omdat hiermee een 

rechtvaardiging was gevonden om te beginnen met de reeds lang gezochte en economisch 

noodzakelijke territoriale expansie richting het noorden.53 

   Verschillende Boliviaanse auteurs hebben gewezen op de historische onrechtvaardigheid 

van de oorlog, die begon als een particulier geschil tussen een Chileense onderneming en de 

Boliviaanse overheid. De machtige Chileense kapitalisten slaagden erin hun regering ertoe te 

bewegen een agressieve militaire campagne te beginnen, gericht op de annexatie van de 

gehele Boliviaanse kustregio én het zuiden van Peru. Hoewel de Chileense interventie op 

basis van de bepalingen in het verdrag van 1874 gerechtvaardigd was, lijkt Bolivia gezien het 

verloop en de uitkomsten van de Salpeteroorlog onevenredig hard gestraft te zijn geweest 

voor een verkeerde inschatting van een dictator in 1878. De ’10 cent-wet’ kwam voor Chili 

precies op het juiste moment en voorzag het land van een rechtvaardiging om een 

expansionistische oorlog te beginnen, die Bolivia zou ontdoen van zijn uitweg naar de Stille 

Oceaan. 
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3. De moeizame weg naar de vrede (1884-1904) 

 

3.1 Inleiding 

 

Hoewel met de wapenstilstand van 1884 het gehele Boliviaanse kustgebied onder Chileens 

bestuur was gekomen, deed Bolivia geen afstand van zijn wens om een soevereine toegang 

tot de Stille Oceaan te bezitten. In de onderhandelingen over een definitieve vrede met Chili 

liet Bolivia vrijwel voortdurend blijken dat het zijn maritieme aspiratie niet had opgegeven. 

De nadruk die Bolivia legde op de noodzaak om een eigen kust en een eigen haven te 

bezitten, leidde ertoe dat het onderhandelingsproces voor een definitieve vredesregeling 

moeizaam verliep en maar liefst twintig jaar in beslag nam. 

   In dit hoofdstuk geef ik een overzicht van de onderhandelingen over de Boliviaanse 

maritieme aspiratie in de periode van de ondertekening van de wapenstilstand tussen 

Bolivia en Chili in 1884 tot de ondertekening van het vredesverdrag tussen beide landen in 

1904. Deze periode, die begonnen was met de Boliviaanse erkenning van de voorlopige 

Chileense soevereiniteit over zijn voormalige kustgebied, eindigde met een verdrag waarin 

Bolivia formeel afstand deed van zijn pretenties in het gebied. Desondanks heeft Bolivia 

tussen 1884 en 1904 op verschillende manieren geprobeerd zijn maritieme aspiratie op de 

agenda te zetten en waren beide landen in 1895 dicht bij een akkoord waarbij Bolivia voor 

het eerst sinds het einde van de Salpeteroorlog uitzicht kreeg op een soevereine uitweg naar 

de Stille Oceaan. Behalve uitgebreid stil te staan bij de onderhandelingen van 1895 en de 

oorzaken van het mislukken ervan, besteed ik in dit hoofdstuk aandacht aan de 

onderhandelingen die aan de basis stonden van het vredesverdrag tussen beide landen, dat 

in Bolivia nog altijd wordt uitgelegd als een opgelegde vrede en voor Chili nog steeds de 

legitimering vormt van de bewering dat er geen grensconflict tussen beide landen bestaat en 

dat Chili Bolivia niets verschuldigd is. 

 

3.2 Eerste Boliviaanse pogingen om een einde te maken aan de geografische insluiting 

 

Al direct na de militaire nederlaag en de Chileense bezetting van het Boliviaanse kustgebied 

werd het voor Bolivia duidelijk dat een definitieve geografische insluiting grote gevolgen 

zou hebben voor de ontwikkeling van de nationale handel en economie. In de 



 27 

onderhandelingen over de wapenstilstand en de uiteindelijke vrede heeft Bolivia de wens 

voor een soevereine uitweg naar zee dan ook regelmatig als voorwaarde naar voren 

geschoven. Dit werd voor het eerst duidelijk in de aanloop naar de onderhandelingen die 

zouden resulteren in de wapenstilstand (Pacto de Tregua) met Chili. Tijdens een ontmoeting 

met de Chileense minister van Buitenlandse Zaken Aldunate Carrera op 7 december 1883 

stelden de Boliviaanse onderhandelaars Boeto en Salinas ‘…eerlijk en duidelijk dat Bolivia 

niet akkoord zou kunnen gaan met een volledig gebrek aan een verbinding met de Stille 

Oceaan, met het risico zich te veroordelen tot een permanente insluiting.’54 De Chileense 

minister reageerde afwijzend. Een Boliviaanse uitweg naar zee via zijn voormalige 

kustgebied behoorde niet tot de mogelijkheden, omdat Chili met het Verdrag van Ancón de 

soevereiniteit had verkregen over de noordelijker gelegen provincie Tarapacá en het om 

praktische redenen niet wenselijk was dat het Chileense grondgebied in tweeën zou worden 

gedeeld. De enige oplossing die overbleef, namelijk een Boliviaanse uitweg ten noorden van 

de Chileense noordgrens, was nog niet haalbaar vanwege de Chileense verdragsverplichting 

met Peru, die bepaalde dat de soevereiniteit over Arica en Tacna pas over tien jaar bepaald 

zou worden.55 Enkele van de basisargumenten in de Chileens-Boliviaanse discussie van de 

daaropvolgende eeuw (zonder uitweg naar zee is Bolivia veroordeeld tot 

onderontwikkeling; de territoriale continuïteit van Chili mag niet geschonden worden; 

vanwege verdragsverplichtingen met Peru kan Chili geen toezeggingen doen over Tacna en 

Arica) zijn al goed zichtbaar in het onderhandelingsproces van 1883. 

   Al snel na het sluiten van de wapenstilstand van 1884 ontstonden er diplomatieke 

spanningen omdat Chili aan de ene kant pogingen ondernam om de voormalige Boliviaanse 

kustregio definitief te incorporeren in het Chileense grondgebied (institutionalisering van het 

bestuur, instelling van administratieve regio’s, vestiging van Chileense bedrijven en 

personen, aanleggen infrastructuur), en Bolivia aan de andere kant de hoop bleef koesteren 

zijn oude kustgebied in een definitieve vredesregeling met Chili alsnog geheel of gedeeltelijk 

terug te krijgen. In juni 1885 zei de Boliviaanse minister van Buitenlandse Zaken dat ‘een 

vrede zonder een Boliviaanse uitweg naar zee onmogelijk, of in ieder geval zeer moeilijk’, te 

realiseren zou zijn, en in 1887 stelde Bolivia voor de provincies Tacna en Arica van Chili te 

kopen.56 De Boliviaanse voorstellen werden door Chili echter van de hand gewezen. De 

Chileense tegenvoorstellen kwamen neer op de definitieve overdracht van de voormalige 
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Boliviaanse kust aan Chili, in ruil voor Chileense steun bij het opzetten van goede 

verbindingen tussen de kust en het Boliviaanse achterland en vrij verkeer van Boliviaanse 

goederen via een of meerdere Chileense havens. De contouren van de Chileense opstelling in 

de onderhandelingen over de Vrede van 1904 werden al in deze periode zichtbaar. 

 

3.3 De akkoorden van 1895: voor het eerst dicht bij een uitweg naar zee 

 

In 1895 leek Chili alsnog in te willen gaan op een Boliviaans voorstel voor een vredesregeling 

waarbij Bolivia een soevereine verbinding met de Stille Oceaan zou verkrijgen. Het was de 

eerste keer dat beide landen dicht bij een oplossing waren. Volgens de voormalige 

Boliviaanse diplomaat Murillo de la Rocha was ‘1895’ zelfs zonder twijfel het belangrijkste 

moment in de onderhandelingen over de maritieme kwestie tot nu toe.57 

   Het initiatief voor de veelbelovende onderhandelingen werd in 1892 genomen door de 

Boliviaanse president Baptista. In een notitie die hij liet indienen bij het Chileense ministerie 

van Buitenlandse Zaken liet hij weten dat Bolivia bereid was definitief afstand te doen van 

zijn aanspraken op de voormalige Boliviaanse kustregio, in ruil voor de overdracht aan 

Bolivia van de provincies Tacna en Arica, die op dat moment onder voorlopig Chileens 

bestuur stonden. Naar aanleiding van deze notitie stelde de Chileense gezant in La Paz in 

1893 voor om vredesonderhandelingen te beginnen op basis van de volgende twee 

uitgangspunten: definitieve overdracht van de soevereiniteit over de voormalige Boliviaanse 

kust aan Chili, en de overdracht aan Bolivia van een haven aan de Stille Oceaan.58 Nadat 

Bolivia het Chileense tegenvoorstel had bestudeerd tekenden de Chileense minister van 

Buitenlandse Zaken Barros Borgoño en de Boliviaanse gezant Gutiérrez op 18 mei 1895 in 

Santiago drie verdragen: een Verdrag van Vrede en Vriendschap, een Handelsovereenkomst 

en een Verdrag voor de Overdracht van Territoria. 

   In het eerste verdrag werden de vrede en de vriendschappelijke banden tussen Bolivia en 

Chili hersteld en erkende Bolivia de Chileense soevereiniteit over het gebied tussen de 23e 

breedtegraad en de monding van de Río Loa, ofwel de gehele voormalige Boliviaanse 

kustregio. Het was de eerste keer sinds de wapenstilstand dat Bolivia formeel afstand deed 

van zijn claims op het door Chili veroverde gebied. Het Verdrag voor de Overdracht van 

Territoria (Tratado de Transferencia de Territorios) voorzag in de overdracht aan Bolivia van de 
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provincies Tacna en Arica, die Chili in de Salpeteroorlog op Peru had veroverd en die 

tijdelijk onder Chileens bestuur stonden. Deze overdracht zou kunnen plaatsvinden als Chili, 

na een volgens de bepalingen van het Verdrag van Ancón georganiseerd referendum in 

beide provincies, de uiteindelijke soevereiniteit over deze gebieden zou verwerven. Als Chili 

Tacna en Arica niet zou verkrijgen, dan zou Bolivia van Chili een alternatieve toegang tot de 

Stille Oceaan krijgen, zoals de strook tussen de Caleta Vítor en de Quebrada de Camarones, 

even ten zuiden van Arica.59 In beide gevallen zou de directe grens tussen Chili en Peru 

verdwijnen. In het geval van de overdracht van Tacna en Arica zou Bolivia Chili vijf miljoen 

zilveren pesos betalen, als er een ander gebied overgedragen zou worden zou Chili hetzelfde 

bedrag als compensatie aan Bolivia voldoen.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart 4. De Boliviaanse uitweg naar zee volgens de akkoorden van 1895 

 

Verloop van de onderhandelingen 

 

De verdragen van mei 1895 bleken onvoldoende te zijn uitgewerkt om onvoorwaardelijk 

door beide landen te worden goedgekeurd. In eerste instantie keurde het Chileense Congres 

de verdragen goed, maar in Bolivia ontstond onvrede over het feit dat de overdracht van de 

Boliviaanse kustregio aan Chili en de overdracht van Tacna en Arica of een alternatieve 

kuststrook aan Bolivia in twee aparte verdragen waren vastgelegd. Volgens de oppositie zou 

Bolivia hierdoor zonder kust komen te zitten als Chili, na het verkrijgen van de soevereiniteit 
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over de Boliviaanse kust, zou besluiten het Verdrag voor de Overdracht van Territoria niet 

uit te voeren. De goedkeuring van het Boliviaanse Congres kon pas worden verkregen nadat 

in december 1895 in La Paz een Verklarend Protocol was getekend, waarin werd bepaald dat 

het Vredesverdrag en het Verdrag voor de Overdracht van Territoria een ‘ondeelbaar geheel’ 

vormden. De Chileense soevereiniteit over de voormalige Boliviaanse kust zou niet erkend 

worden als Chili niet binnen twee jaar zou zorgen voor de overdracht van ‘een haven en een 

gebied die ruimschoots voorzien in de huidige en toekomstige behoeften van handel en 

industrie van Bolivia.’ Deze laatste zinsnede, waarin de beoordeling of de over te dragen 

kuststrook voldeed volledig ter beoordeling werd gelaten aan Bolivia zelf, zorgde ervoor dat 

het Chileense Congres het protocol niet goedkeurde.61 

   In 1896 werd een poging ondernomen om de onderhandelingen nieuw leven in te blazen. 

Op 30 april werd in Santiago een nieuw Verklarend Protocol getekend, waarin objectieve 

criteria werden vastgelegd waaraan het aan Bolivia over te dragen kustgebied zou moeten 

voldoen: de aanwezigheid van ankerplaatsen voor koopvaardijschepen, de mogelijkheid 

voor het aanleggen van een kade, de mogelijkheid voor vestiging van een Boliviaanse 

bevolking en het aanleggen een spoorverbinding met het Boliviaanse binnenland. Helaas 

bleek ook deze verduidelijking niet voldoende; eind 1896 liet het Boliviaanse Congres weten 

dat het, in het geval Chili een ander kustgebied dan Tacna en Arica aan Bolivia zou 

overdragen, alsnog zelf wenste te beoordelen of dit gebied voldeed aan de criteria zoals 

vastgelegd in het protocol van april.62 Deze aantekening, die het protocol van april 1896 

feitelijk overbodig maakte en de discussie terugbracht naar de situatie van eind 1895, werd 

door Chili van de hand gewezen. 

   Deze impasse betekende het einde van de onderhandelingen en daarmee van het eerste 

concrete Boliviaanse vooruitzicht op het verkrijgen van een soevereine uitweg naar zee. Na 

1896 bleek Chili steeds minder bereid om te praten over territoriale concessies en werd de 

nadruk gelegd op financiële compensaties in ruil voor het verkrijgen van de definitieve 

soevereiniteit over de voormalige Boliviaanse kustregio. Na enkele jaren zonder concrete 

ontwikkelingen liet de Boliviaanse gezant in Santiago begin 1900 aan het Chileense 

ministerie van Buitenlandse Zaken weten dat Bolivia de verdragen van 1895 als verlopen 

beschouwde als gevolg van een probleem met de goedkeuring van twee verklarende 

protocollen, en dat er gezocht zou moeten worden naar andere oplossingen.63 
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Oorzaken voor het mislukken van de akkoorden van 1895 

 

Met de verdragen van 1895 was er voor het eerst concreet uitzicht op een regeling waarbij 

een einde zou komen aan de geografische insluiting van Bolivia. De politieke 

omstandigheden in beide landen leken gunstig voor een klimaat van constructieve 

onderhandelingen. Vanaf het einde van de jaren 1880 had in progressieve kringen in Chili de 

idee postgevat dat een duurzame vrede met Bolivia alleen mogelijk zou zijn als de 

Boliviaanse behoefte aan een uitweg naar zee op een bepaalde manier zou worden 

bevredigd. Al in 1885 had president Domingo Santa María, de eerste vertegenwoordiger van 

deze política boliviana, dit standpunt als volgt verwoord: 

 

Laten we niet vergeten dat we Bolivia, beroofd van Antofagasta en van de hele kust 

tot de Loa, niet mogen verstikken; we moeten er iets tegenover stellen, een voordeur, 

waarmee Bolivia zonder zorgen, zonder toestemming te vragen, zijn binnenland kan 

bereiken.64 

 

Carrasco citeert een langer gedeelte van de notitie van Santa María, die op de volgende 

manier verder gaat: ‘We kunnen en mogen Bolivia niet vermoorden. Integendeel, we moeten 

zijn persoonlijkheid verdedigen als het meest doeltreffende middel om Peru zwak te 

houden.’65 Santa María zou dus ook geopolitieke redenen hebben gehad om zich welwillend 

op te stellen tegenover Bolivia. De betrekkingen met Peru waren moeizaam en het gevaar 

van een Peruaanse aanval op Chili zou aanzienlijk verkleind worden als de directe grens 

tussen beide landen zou verdwijnen. Een Boliviaanse uitweg naar zee via Arica zou Chili 

voorzien van een soort ‘buffer’ tegen Peruaanse dreiging.66 Murillo wijst bovendien nog op 

een ander geopolitiek belang voor Chili, namelijk het voordeel van een blijvende Boliviaans-

Peruaanse rivaliteit die veroorzaakt zou worden als Chili gebieden, waarop Peru nog altijd 

aanspraak maakte, zou overdragen aan Bolivia. De kans op gezamenlijke Peruaans-

Boliviaanse revanchistische acties tegen Chili zou hiermee worden verkleind.67 

   Bolivia op zijn beurt maakte tussen 1880 en 1896 een periode door van relatieve politieke 

stabiliteit, dankzij een alliantie tussen de twee grootste politieke groepen, de conservatieven 

en de liberalen. Met liberale steun volgde een aantal conservatieve presidenten elkaar op 
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constitutionele wijze op en was er sprake van relatieve politieke rust waarin 

onderhandelingen met Chili op een constructieve en consequente manier gevoerd konden 

worden.68 

   Met de ondertekening van de verdragen van 1895 (en de aanvankelijke goedkeuring door 

het Chileense Congres) erkende Chili voor het eerst formeel het Boliviaanse streven naar een 

soevereine uitweg naar zee. Volgens de meeste Chileense historici deed Santiago hiermee 

een onnodige en veel te grote concessie, die niet paste bij de positie van overwinnaar van de 

Salpeteroorlog. Volgens Boliviaanse auteurs vormde het Chileense aanbod van Tacna en 

Arica echter slechts een illusoir vooruitzicht, aangezien de overdracht van deze provincies 

aan Bolivia nooit zou worden geaccepteerd door Peru, dat de regio nog altijd als nationaal 

grondgebied beschouwde.69 Zeker aangezien het Verdrag voor de Overdracht van Territoria 

betrekking had op de overdracht van een gebied waarover de Chileense soevereiniteit op dat 

moment nog helemaal niet erkend was, lijkt dit laatste inderdaad steekhoudend: Chili deed 

Bolivia een toezegging die het feitelijk niet kón doen, omdat er over het gebied in kwestie 

nog onenigheid bestond met Peru. De enige concrete territoriale concessie die Chili deed was 

de kale en desolate kale Caleta Vítor, zonder haven en infrastructuur, die ook door sommige 

Boliviaanse politici als weinig lucratief werd gezien.70 

   Ondanks enkele verklarende protocollen leidden de verschillende mogelijke interpretaties 

van de verdragen in beide nationale congressen tot problemen. Bolivia eiste het recht op zelf 

te kunnen beoordelen of het door Chili aangeboden kustgebied voldeed aan de Boliviaanse 

behoeften, iets dat door Chili als onaanvaardbaar werd verworpen. Hierdoor ontstond er 

uiteindelijk een impasse in de onderhandelingen. 

   Volgens de Chileense historicus Carrasco zijn de onderhandelingen van 1895 mislukt door 

de ‘gecompliceerde Boliviaanse diplomatie’ en het voorbehoud dat het Boliviaanse Congres 

aantekende tegen het Verklarend Protocol van april 1896.71 Ook de Boliviaanse auteur 

Crespo Gutiérrez legt de verantwoordelijkheid voor het mislukken van de onderhandelingen 

in de eerste plaats bij het Boliviaanse Congres. Door overschatting van de 

onderhandelingspositie van Bolivia, dat militair verslagen was door Chili, zou het Congres 

zich onredelijke eisen en voorwaarden hebben gepermitteerd met betrekking tot de 

Chileense concessiebereidheid en de te ontvangen kustgebieden. De onderhandelingen van 
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1895 boden Bolivia voor het eerst een kans op een soevereine uitweg naar de Stille Oceaan, 

maar door een gebrek aan visie bij het Boliviaanse Congres kwam er geen einde aan de 

geografische insluiting van het land.72 

   De onzekerheid van de Boliviaanse regering en het parlement over de verdragen van 1895 

wordt door Murillo verklaard uit de angst zich de vijandschap van Peru op de hals te halen 

door akkoord te gaan met de eventuele overdracht van Tacna en Arica. Na kennis te hebben 

genomen van de Chileens-Boliviaanse onderhandelingen had Peru al laten weten dat het 

nooit bereid zou zijn om Tacna en Arica af te staan.73 Daarnaast wijst Murillo op de interne 

politieke situatie in Bolivia, die in augustus 1896 plotseling sterk veranderde. Er kwam een 

einde aan een lange periode van conservatieve dominantie en de nieuwe liberale regering 

van president Alonso verwierp alles wat de laatste conservatieve president Baptista had 

bereikt, inclusief de akkoorden met Chili.74 Het Boliviaanse voorbehoud van eind 1896, dat 

betrekking had op een probleem dat met de protocollen van december 1895 en april 1896 

feitelijk al opgelost was, kan wellicht voor een deel verklaard worden uit deze gewijzigde 

politieke constellatie in Bolivia. 

   In de meeste analyses van het mislukken van de onderhandelingen van 1895 wordt de 

verantwoordelijkheid gelegd bij de weigerachtige houding van het Boliviaanse Congres, die 

mogelijk werd ingegeven door overschatting van de eigen onderhandelingspositie, een groot 

wantrouwen jegens Chili en de angst voor een bekoeling van de betrekkingen met Peru. 

Hoewel al deze factoren in bepaalde mate hebben meegespeeld, lijkt vooral het wantrouwen 

ten opzichte van de oude vijand van doorslaggevende betekenis te zijn geweest in de 

opstelling van het Congres. De voorbehouden die op meerdere momenten bij de gesloten 

overeenkomsten werden aangetekend en volgens welke Bolivia uiteindelijk zou kunnen 

beoordelen of de door Chili aangeboden uitweg naar zee werkelijk nuttig was, laten 

duidelijk zien dat het Congres weinig vertrouwen had in de oprechtheid en welwillendheid 

van de Chileense regering en zelf de controle wenste te behouden over de uitkomst van het 

proces. De voortdurende Boliviaanse behoefte aan bevestiging van de oprechte intenties van 

Chili lijkt de onderhandelingen uiteindelijk de das om te hebben gedaan. 

   Hoewel Bolivia in het mislukken van de akkoorden van 1895 inderdaad een grotere 

verantwoordelijkheid lijkt te hebben gehad dan Chili, moet overigens worden opgemerkt dat 

ook het Chileense Congres zich niet op elk moment in het onderhandelingsproces even 
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bereidwillig opstelde. Nog vóór het Boliviaanse voorbehoud bij het protocol van april 1896 

had het Chileense Congres namelijk al bezwaar aangetekend tegen het protocol van 

december 1895. Deze terughoudendheid laat zien dat ook aan Chileense kant het vertrouwen 

in de onderhandelingspartner elf jaar na het sluiten van de wapenstilstand nog niet 

voldoende was hersteld om dergelijke vérstrekkende onderhandelingen succesvol te kunnen 

afronden. 

 

3.4 De Vrede van 1904: formeel einde van de Boliviaanse maritieme aspiratie 

 

Na de mislukte onderhandelingen van 1895 nam de Chileense regering afstand van de 

welwillende política boliviana en werd besloten tot een nieuwe oriëntatie op een 

vredesregeling, die in de eerste plaats tot doel had Bolivia ertoe te bewegen definitief af te 

zien van zijn maritieme aspiratie. Als tegenprestatie zou Chili Bolivia compensaties en 

economische voordelen aanbieden, die het land in staat zouden stellen zich via Chileense 

havens te verbinden met de Stille Oceaan. Deze nieuwe Chileense positie stond aan de basis 

van het Vredesverdrag van 1904. 

 

Nieuwe Chileense oriëntatie: de missie-König 

 

In maart 1900 werd Abraham König door de regering in Santiago aangesteld als gezant in La 

Paz. König had de opdracht een Chileens vredesvoorstel, dat voorzag in het definitief 

opgeven van alle maritieme aspiraties in ruil voor financiële en commerciële compensaties, 

kenbaar te maken aan de Boliviaanse regering. Bolivia liet echter weten dat elke 

vredesregeling met Chili een Boliviaanse uitweg naar zee met een oppervlakte van ten 

minste 20.000 km2 zou moeten garanderen.75 President Pando, een kolonel die gevochten had 

in de Salpeteroorlog en die bekend stond om zijn anti-Chileense opvattingen, verklaarde in 

zijn jaarlijkse toespraak dat de Chileense vredesvoorstellen resoluut van de hand waren 

gewezen.76 

   Toen duidelijk was dat Bolivia niet in wenste te gaan op de Chileense vredesvoorstellen, 

diende König in augustus 1900 een notitie in bij het Boliviaanse ministerie van Buitenlandse 
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Zaken, die in alle relevante literatuur wordt aangehaald en waarin de nieuwe, hardere 

Chileense opstelling in de kwestie-Bolivia in niet mis te verstane taal werd toegelicht: 

 

Om te spreken met de duidelijkheid waaraan internationale onderhandelingen soms 

behoefte hebben, is het noodzakelijk Bolivia te laten weten dat het niet moet rekenen 

op de gebieden Tacna en Arica, ook niet als het referendum gunstig is voor Chili … 

Het is een wijdverbreid misverstand … te beweren dat Bolivia recht heeft op een 

haven ter compensatie van zijn verloren kustgebied. Zoiets bestaat niet. Chili heeft 

het kustgebied veroverd met dezelfde legitimiteit als die waarmee Duitsland Elzas-

Lotharingen heeft geannexeerd … Onze rechten ontspringen uit de overwinning, de 

hoogste wet der naties.77 Dat het kustgebied rijk is en vele miljoenen waard is, dat 

wisten we al. Wij koesteren het omdat het waardevol is; als het niets waard was 

geweest zou er geen enkel belang zijn bij het behoud ervan. Na de oorlog legt de 

overwinnende natie haar voorwaarden op en eist de betaling van schadevergoeding. 

Bolivia werd verslagen, kon niets betalen en leverde zijn kustgebied in. Deze 

overdracht is permanent, zoals in de Wapenstilstand wordt vermeld … Daarom is 

Chili [Bolivia] niets verschuldigd, zeker niet het afstaan van een gebied en een haven 

… De vredesvoorstellen van mijn land, die voorzien in grote concessies aan Bolivia, 

moeten niet alleen worden gezien als rechtvaardig, maar ook als grootmoedig en 

vrijgevig.78 

 

Met uitzondering van de machtsrealist Espinosa, die zelfs stelt dat de Salpeteroorlog 

voorkomen had kunnen worden als Chili in 1879 een dergelijke duidelijke en daadkrachtige 

houding had aangenomen,79 haasten Chileense historici zich te vermelden dat het 

taalgebruik zoals dat door König gebezigd werd niet representatief is voor de Chileense 

opstelling ten aanzien van Bolivia. Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken in Santiago 

was door de notitie-König in verlegenheid gebracht; minister Errázuriz Urmeneta kwam 

met een verklaring waarin de formuleringen van König enigszins werden afgezwakt maar 

niettemin de basisargumenten overeind bleven.80 Net als König benadrukte Errázuriz dat 
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Bolivia zijn maritieme aspiratie zou moeten opgeven, in ruil voor financiële en economische 

compensaties.81 

   Terwijl de notitie-König in Chili wordt gezien als een uitzondering op de anders zo 

constructieve houding van de Chileense regering ten aanzien van Bolivia, wordt ze door 

Boliviaanse auteurs aangevoerd als voorbeeld van de arrogante opstelling die Chili altijd 

zou hebben gehad als het ging om de maritieme kwestie. De notitie-König vormt tot op de 

dag van vandaag een splijtzwam tussen Chili en Bolivia. Na de notitie en de toelichting 

door het ministerie was het in elk geval duidelijk dat Chili een nieuwe lijn had gekozen en 

dat concessies als die van 1895 voorlopig tot het verleden zouden behoren. 

 

Het vredesverdrag: Bolivia doet formeel afstand van maritieme aspiratie 

 

In april 1902 werd de Boliviaanse diplomaat Avelino Aramayo, ambassadeur in Londen, 

door de liberale president Pando naar Santiago gestuurd met de opdracht de Chileense 

regering een vredesvoorstel te doen. Volgens dit officieuze voorstel zou Bolivia afstand doen 

van alle pretenties op eigen havens aan de Stille Oceaan, in ruil voor Chileense financiële 

compensaties, de aanleg van spoorlijnen om het land met de zee te verbinden en het 

verkrijgen van de status van Most Favoured Nation82 van Chili.83 Het Boliviaanse voorstel past 

in de veranderde opstelling van het land sinds de notitie-König van 1900, waarin steeds 

meer afstand werd gedaan van de maritieme aspiratie.84 Deze opstelling, die een breuk 

betekende met de Boliviaanse houding van de periode daarvoor, werd mogelijk mede 

ingegeven door de moeilijke geopolitieke situatie waarin Bolivia in de eerste jaren na 1900 

verkeerde: behalve het conflict met Chili bestond er onenigheid over de grens met Peru en 

waren er spanningen rond de grens met Brazilië.85 In augustus 1903 deelde minister van 

Buitenlandse Zaken Villazón het Congres zelfs mee dat het verkrijgen van een eigen haven 
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aan de Stille Oceaan niet meer als haalbare optie moest worden gezien, en dat Bolivia 

genoodzaakt was te zoeken naar alternatieven.86 

   Het Boliviaanse voorstel van 1902 werd in Chili positief ontvangen en na een nieuw proces 

van onderhandelingen sloten de Chileense minister van Buitenlandse Zaken Edwards en zijn 

Boliviaanse collega Pinilla op 24 december 1902 in Santiago een Voorbereidende 

Overeenkomst. Na wederzijdse ratificatie van deze Acta Preliminar Edwards-Pinilla werd op 

20 oktober 1904 in Santiago een Verdrag van Vrede en Vriendschap (Tratado de Paz y Amistad) 

getekend door de Chileense minister van Buitenlandse Zaken Bello Codesido en de 

Boliviaanse gezant Gutiérrez. 

   Met de ondertekening van de Vrede van 1904 verloor Bolivia een gebied met een 

oppervlakte van 158.000 vierkante kilometer, ofwel ruim tweemaal de gehele Benelux. De 

belangrijkste punten uit het verdrag zijn: 

 

- De vrede en vriendschap tussen Chili en Bolivia worden hersteld en er komt een 

einde aan de wapenstilstand van 1884. 

- Bolivia erkent de Chileense soevereiniteit over het door Chili in 1879-1880 veroverde 

grondgebied. 

- Chili verplicht zich tot de aanleg, op eigen kosten, van een spoorlijn van Arica naar 

La Paz, en zal het eigendom over het Boliviaanse deel van deze spoorlijn binnen 

vijftien jaar na voltooiing overdragen aan Bolivia. Chili stelt zich bovendien garant 

voor Boliviaanse staatsobligaties voor de aanleg van een aantal binnenlandse 

spoorlijnen. De totale Chileense investeringen in spoorlijnen mogen echter de 

1.700.000 Engelse ponden niet overschrijden. 

- Chili betaalt Bolivia 300.000 Engelse ponden aan schadevergoeding in contanten.87 

- Chili verplicht zich tot de afbetaling van door Bolivia erkende overheidsschulden in 

mijnondernemingen in de voormalige Boliviaanse kustregio. 

- Chili verleent Bolivia het recht op vrije en onbeperkte in- en uitvoer van goederen via 

Chileense havens. 

- Bolivia krijgt de mogelijkheid om douanekantoren te openen in Chileense havens om 

de in- en uitvoer van goederen te reguleren. 

- Beide landen verlenen elkaar de status van Most Favoured Nation.88 

                                                      

86
 Carrasco, Historia de las relaciones chileno-bolivianas, 128. 

87
 De maximale Chileense betaling in Engelse ponden (spoorlijnen en contante betaling) komt uit op £2.000.000. 

Omgerekend zou dit bedrag in 2005 ruwweg overeenkomen met ruim 200 miljoen Amerikaanse dollar. Zie 

Lawrence H. Officer en Samuel H. Williamson, ‘Computing 'Real Value' Over Time With a Conversion 

Between U.K. Pounds and U.S. Dollars, 1830 - 2005,’ MeasuringWorth.Com (augustus 2006) [online]. 



 38 

Een opgelegde vrede? De betekenis van de Vrede voor de Chileens-Boliviaanse onderhandelingen 

 

Met de Vrede van 1904 deed Bolivia formeel en definitief afstand van de aanspraken op zijn 

voormalige kustgebied, in ruil voor Chileense concessies met betrekking tot het vrije verkeer 

van goederen van en naar Bolivia via Chileense havens, de aanleg van de spoorlijn Arica – 

La Paz en diverse financiële compensaties. Van het voortdurende Boliviaanse streven naar 

een eigen uitweg naar de Stille Oceaan, dat de vredesonderhandelingen tot 1902 zo sterk 

gekenmerkt had en dat de onderhandelingen vaak zo moeizaam maakte, kwam in de 

verdragstekst van 1904 niets terug. 

   De vrij plotselinge verandering van de positie van de Boliviaanse regering in de aanloop 

naar de Vrede leidde ertoe dat het verdrag aanvankelijk stuitte op grote weerstand in het 

Boliviaanse Congres. Een substantiële oppositionele minderheid in het Congres 

veroordeelde de overeenkomst als strijdig met de eer en waardigheid van het vaderland en 

als een nationale vernedering. Het verdrag zou slechts beantwoorden aan de Chileense 

behoeften en Bolivia definitief veroordelen tot een geografische insluiting, met desastreuze 

gevolgen voor de ontwikkeling van het land. De Boliviaanse gezant Gutiérrez, die een 

belangrijke rol had gespeeld in het onderhandelingsproces in Santiago, had grote moeite het 

verdrag in het Congres te verdedigen. Volgens hem was het opgeven van het kustgebied een 

onvermijdelijke consequentie van het verlies van de oorlog en had Bolivia met deze 

overeenkomst het maximale gehaald uit de omstandigheden. De geografische insluiting van 

het land was volgens Gutiérrez niet het gevolg van het vredesverdrag maar van 

gebeurtenissen die al veel eerder hadden plaatsgevonden.89 Na een lang en fel debat in het 

Congres werd het vredesverdrag uiteindelijk aangenomen met 42 stemmen tegen 30.90 

   Sommige Boliviaanse auteurs stellen dat de Vrede van 1904 een opgelegde vrede was en 

dat Bolivia geen andere mogelijkheid had dan onder grote druk de Chileense eisen te 

aanvaarden. Op basis van het verloop van de onderhandelingen lijkt dit argument echter 

niet steekhoudend. Alleen al het feit dat er twintig jaar verstreken tussen de wapenstilstand 

en het definitieve vredesverdrag wijst erop dat er van grote Chileense druk geen sprake kan 

zijn geweest. Het onderhandelingsproces dat uiteindelijk resulteerde in de Vrede van 1904 

was door Bolivia zelf geïnitieerd en het uiteindelijke vredesverdrag vertoont sterke 

overeenkomsten met de oorspronkelijke voorstellen die bijzonder gezant Avelino Aramayo 
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in 1902 indiende bij het Chileense ministerie van Buitenlandse Zaken.91 Chili heeft Bolivia 

dus niet gedwongen de pretenties op zijn voormalige kustgebied op te geven; het initiatief 

hiertoe is door Bolivia zelf genomen. 

   Dat er geen sprake was van een opgelegde vrede blijkt verder uit het feit dat de Boliviaanse 

publieke opinie in die jaren voorstander leek te zijn van het sluiten van vrede met Chili. De 

Vrede van 1904 is namens Bolivia uitonderhandeld door twee verschillende regeringen: het 

onderhandelingsproces begon in 1902 onder president Pando en werd in 1904 afgerond 

onder president Montes, die in zijn verkiezingscampagne van 1903 een belangrijk punt had 

gemaakt van de noodzaak tot vrede met Chili, en die met een niet eerder vertoonde 

meerderheid door het Boliviaanse volk was gekozen. Ook de Boliviaanse pers reageerde 

positief op het verdrag met Chili.92 Bustos wijst er verder op dat verschillende sleutelfiguren 

uit de vredesonderhandelingen in de daaropvolgende jaren grote waardering kregen van het 

Boliviaanse publiek en de politiek: minister van Buitenlandse Zaken Villazón volgde Montes 

in 1909 op als president, en de onderhandelaars Avelino Aramayo en Gutiérrez zouden 

belangrijke functies blijven uitoefenen in de Boliviaanse diplomatieke dienst.93 

   Espinosa ten slotte wijst op de grote kosten die het verdrag voor Chili met zich heeft 

meegebracht. De schadevergoedingen en de investeringen in de aanleg van de spoorlijn 

Arica – La Paz, die Bolivia een grote economische groei zou brengen, zorgden ervoor dat de 

Chileense begroting jarenlang onder grote druk stond; volgens Espinosa suggereren de 

uitgebreide Chileense concessies in de Vrede van 1904 zelfs dat Chili de verliezer van de 

oorlog was.94 Als Chili in de positie was geweest Bolivia een vredesregeling onder zijn eigen 

voorwaarden op te leggen, dan zou het vredesverdrag niet hebben voorzien in dergelijke 

concessies. 

   De Vrede van 1904 wordt door Chileense auteurs en politici tot op de dag van vandaag 

gebruikt ter verdediging van de bewering dat er geen grensconflict bestaat tussen beide 

landen. Deze legalistische houding, die kenmerkend is voor het Chileense buitenlands 

beleid, is ook tegenwoordig nog zichtbaar in de opstelling van het ministerie van 

Buitenlandse Zaken in Santiago.95 Het verdrag, dat door beide landen is getekend en 

geratificeerd, voorziet in een nauwkeurige geografische beschrijving van de grens. Elke 

Boliviaanse poging om de suggestie te wekken dat het land een historisch of moreel recht 
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heeft op een soevereine uitweg naar de Stille Oceaan, stuit steevast op de repliek dat het land 

afstand heeft gedaan van dit eventuele recht door het vredesverdrag te ondertekenen. 

Hoewel de Vrede van 1904 de weg effende voor een normalisering van de Chileens-

Boliviaanse betrekkingen, na een periode van twintig jaar van diplomatieke spanningen en 

wederzijds wantrouwen, is het verdrag door de jaren heen tevens een groot obstakel 

gebleken in de onderhandelingen over de diepgewortelde Boliviaanse wens van een eigen 

soevereine haven. 
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4. Tussen de Vrede en het Verdrag van Lima (1904-1929) 

 

4.1 Inleiding 

 

Al snel na de ondertekening van de Vrede met Chili bleek dat Bolivia niet kon leven met zijn 

veroordeling tot permanente geografische insluiting; vanaf 1910 begon het land daarom 

opnieuw pogingen te ondernemen om zich een soevereine toegang tot de Stille Oceaan te 

verwerven. Vooral in de periode 1919-1926 ontplooide Bolivia verschillende initiatieven, op 

bilateraal en internationaal vlak, om weer in het bezit te komen van een kustgebied. 

   In dit hoofdstuk behandel ik de belangrijkste momenten op het gebied van de permanente 

Boliviaanse maritieme aspiratie in de periode van de ondertekening van het vredesverdrag 

van 1904 tot het Chileens-Peruaanse Verdrag van Lima van 1929. Allereerst bespreek ik de 

vanaf 1910 weer opkomende Boliviaanse maritieme claim en bij de vruchteloze petitie bij de 

Volkenbond in 1920-1921, bedoeld om het vredesverdrag met Chili te herzien. Vervolgens 

behandel ik het Amerikaanse voorstel uit 1926 om de controverse tussen Peru en Chili op te 

lossen door Tacna en Arica over te dragen aan Bolivia, en sta ik uitgebreid stil bij de 

oorzaken voor het mislukken van dit voorstel, dat Bolivia voor de tweede keer sinds het 

einde van de Salpeteroorlog dicht bij een verwezenlijking van zijn maritieme aspiratie 

bracht. Het Verdrag van Lima van 1929, dat gezien kan worden als een nieuwe stap in de 

consolidering van de geografische insluiting van Bolivia, markeert het einde van de in dit 

hoofdstuk behandelde periode. 

 

4.2 De latente Boliviaanse onvrede over de insluiting 

 

De eerste jaren na de Vrede van 1904 was er sprake van relatief goede betrekkingen tussen 

Chili en Bolivia. Het vredesverdrag werd door beide partijen nageleefd, Chili begon met de 

aanleg van de spoorlijn Arica–La Paz en Bolivia maakte voor zijn internationale handel 

gebruik van de Chileense havens van Arica en Antofagasta. De diepgewortelde wens om zelf 

een haven aan de Stille Oceaan te bezitten leidde echter rond 1910 wederom tot Boliviaanse 

pogingen om een einde te maken aan de geografische insluiting van het land. De Boliviaanse 
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ogen waren nu gericht op de provincies Tacna en Arica, waarvan het uiteindelijke lot op dat 

moment nog altijd niet duidelijk was.96 

   Op 22 april 1910 schreef de Boliviaanse minister van Buitenlandse Zaken Sánchez 

Bustamante een brief aan zijn Chileense en Peruaanse collega’s, waarin hij de Boliviaanse 

wens uitsprak om de haven van Arica te verkrijgen en informeerde naar de Chileense en 

Peruaanse bereidheid een Boliviaans voorstel daarvoor te bestuderen. Volgens Sánchez 

waren beide provincies, die voor zowel Chili als Peru niet van groot belang waren, 

onlosmakelijk verbonden met de bestemming van Bolivia.97 In zijn notitie stelde hij verder: 

 

Bolivia kan niet geïsoleerd van de zee blijven; nu en altijd zal het al zijn krachten 

aanwenden om te doen wat mogelijk is om uiteindelijk weer een geschikte haven aan 

de Stille Oceaan te bezitten; het kan niet werkloos toekijken als gesproken wordt over 

Tacna en Arica, een onderwerp dat aan de basis van zijn bestaan raakt.98 

 

De brief van Sánchez, die zowel in Santiago als in Lima geen noemenswaardige reactie 

opleverde,99 kan gezien worden als het begin van een periode waarin Bolivia opnieuw de 

aandacht zou vestigen op zijn maritieme claim. Naast de traditionele bilaterale benadering 

koos de Boliviaanse regering aan het einde van de jaren 1910 voor het eerst ook voor de 

internationalisering van het onderwerp. In januari 1919 schreef de Boliviaanse gezant in 

Parijs een brief aan de ministeries van Buitenlandse Zaken in Frankrijk en het Verenigd 

Koninkrijk, waarin hij stelde dat Bolivia nog altijd aanspraak maakte op de provincies Tacna 

en Arica en dat het bereid was het onderwerp ter sprake te brengen in de nieuw op te richten 

Volkenbond, waarvan beide Europese mogendheden lid zouden worden. In de brief werd 

aangevoerd dat de bevolking van Tacna en Arica in 1826, vlak na de Boliviaanse 

onafhankelijkheid, had gekozen voor opname door Bolivia, en dat La Paz zich dus om 

‘historische, juridische en geografische redenen’ beschouwde als een partij in de 

onderhandelingen over de toekomst van beide provincies.100 Deze brief, die overigens niet 

werd beantwoord door de ministeries in Parijs en Londen, werd in februari gevolgd door 

een circulaire van minister van Buitenlandse Zaken Gutiérrez (een van de hoofdpersonen in 

de onderhandelingen over de Vrede van 1904), waarin werd aangekondigd dat Bolivia in de 

Volkenbond de herziening van het vredesverdrag met Chili zou poneren. De nieuwe 
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Boliviaanse strategie om op alle mogelijke manieren te proberen zijn maritieme aspiratie 

onder de aandacht te brengen, conform de brief van Sánchez van 1910, kon rekenen op 

protest van zowel Chili als Peru vanwege de ongepaste internationalisering van het 

Boliviaanse probleem.101 

   In de brieven van januari en de circulaire van februari 1919 liet Bolivia zien dat het zich op 

internationaal vlak gelijktijdig bediende van twee verschillende strategieën. Aan de ene kant 

werd aanspraak gemaakt op een uitweg naar zee via de provincies Tacna en Arica, terwijl 

aan de andere kant de herziening van het vredesverdrag met Chili, dat betrekking had op de 

regio rond Antofagasta, werd nagestreefd. Deze stromingen zijn in de Boliviaanse politieke 

geschiedenis bekend als het practicismo (gericht op het verkrijgen van ten minste een 

bruikbare soevereine haven) en het reivindicacionismo (van reivindicar, terugvorderen of 

claimen; gericht op het terugvorderen van het gehele verloren Boliviaanse kustgebied). Aan 

het einde van de jaren 1910 en het begin van de jaren twintig werd het binnenlandse debat 

over het beleid ten opzichte van Chili voor een belangrijk deel in beslag genomen door de 

strijd tussen deze twee benaderingen. 

 

4.3 De Boliviaanse petitie in de Volkenbond, 1920-1921 

 

Op de Eerste Vergadering van de Volkenbond in Genève op 1 november 1920 diende de 

Boliviaanse delegatie een petitie in waarin ze pleitte voor de herziening van het 

vredesverdrag van 1904. Op basis van artikel 19 van het Verdrag van Versailles had de Raad 

van de Volkenbond de mogelijkheid om internationale verdragen, die niet langer te 

handhaven waren of die een gevaar vormden voor de vrede, te herzien. De Boliviaanse 

petitie was gebaseerd op vier claims: de druk waarmee de vrede was opgelegd; het niet 

nakomen door Chili van verschillende verdragsverplichtingen; het gevaar dat het verdrag 

betekende voor de vrede, gezien de voortdurende mobilisatie van Chileense militairen in de 

buurt van de Boliviaanse grens; en het feit dat Bolivia sinds 1904 geografisch ingesloten was 

en geen enkele toegang meer had tot de zee.102 

   Nadat de Boliviaanse petitie was verspreid onder de leden van de Volkenbond kwam de 

Chileense delegatie op 26 november met een reactie, waarin de Boliviaanse beschuldigingen 

stuk voor stuk weerlegd werden en de petitie afgewezen werd: 
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- De Vrede van 1904 is 23 jaar na de oorlog getekend; het verdrag is in een periode van 30 

maanden uitonderhandeld en er was dus geen sprake van wat voor druk dan ook; 

- Alle verplichtingen uit het verdrag worden door Chili volledig nageleefd; 

- Chili is sinds 1883 nooit van plan geweest om Bolivia opnieuw de oorlog te verklaren, en 

tussen de krijgsmachten van beide landen hebben zich geen incidenten voorgedaan; 

- Bolivia heeft in 1904 vrijwillig afstand gedaan van zijn kustgebied, en heeft vanaf dat moment 

alle toegang tot de zee gehad die Chili heeft kunnen verstrekken [vrij verkeer van goederen 

via Chileense havens]. Het is dus niet juist te beweren dat Bolivia geen enkele toegang meer 

heeft tot de zee.103 

 

Tijdens de Tweede Vergadering van de Volkenbond in september 1921 deed de Chileense 

delegatie diverse pogingen om te voorkomen dat de vraag of de Boliviaanse petitie zou 

mogen worden opgenomen op de agenda van de vergadering, in stemming zou worden 

gebracht. Het op de agenda zetten van de Boliviaanse petitie zou volgens Chili een gevaarlijk 

precedent scheppen. Volgens het delegatielid Edwards zou ‘het internationale politieke en 

juridische systeem … instorten op de dag dat wordt besloten dat een Staat het recht heeft om 

tegen de wil van de andere Staat de revisie te eisen van verdragen – met name 

vredesverdragen – die zijn getekend’. De Volkenbond was volgens hem niet gerechtigd een 

verdrag te herzien maar kon de betrokken landen slechts uitnodigen om een verdrag 

opnieuw te bestuderen. Daarnaast was het volgens Edwards niet vol te houden dat de Vrede 

van 1904 niet meer te handhaven was en beschikte Bolivia dankzij de Chileense 

inspanningen juist over een betere toegang tot de zee dan vóór de oorlog van 1879, die het 

zelf veroorzaakt had.104 

   Uiteindelijk werd op 16 september 1921 overeengekomen dat een onafhankelijke 

commissie de juridische aspecten van het probleem zou onderzoeken. Deze commissie van 

drie juristen concludeerde vijf dagen later dat de Boliviaanse petitie ongeldig was: ‘De 

Vergadering van de Volkenbond kan zelf geen verdragen wijzigen; het wijzigen van 

verdragen valt onder de exclusieve competentie van de betrokken Staten.’105 De eerste 

Boliviaanse poging om via een internationale organisatie een uitweg naar zee te bedingen 

was hiermee mislukt. 
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Een tot mislukken gedoemde poging 

 

Een nadere analyse van de inhoud van de Boliviaanse petitie in de Volkenbond laat zien dat 

de kans op succes al vanaf het begin klein was. Allereerst was het op voorhand duidelijk dat 

de Boliviaanse claim zou kunnen rekenen op grote weerstand van Chili, dat fel gekant was 

tegen de onterechte internationalisering van een thema dat volgens Santiago alleen bilateraal 

kon worden besproken. Een belangrijke reden voor Chili om zich tegen de voorgestelde 

herziening van de Vrede van 1904 te verzetten was dat hiermee territoriale continuïteit van 

het land zou worden geschonden. Omdat Chili al in 1883 de soevereiniteit had verkregen 

over de noordelijker gelegen provincie Tarapacá, zou een Boliviaanse uitweg naar zee via het 

gebied dat in 1904 aan Chili was toegewezen moeilijk te realiseren zijn en waarschijnlijk 

hebben geleid tot nieuwe spanningen tussen beide landen. Deze overweging, die al in 1883 

genoemd werd, vormt een constante in de Chileense opstelling tegenover de Boliviaanse 

maritieme aspiratie. Hiermee samenhangend kan gesteld worden dat het Boliviaanse 

reivindicacionismo, het streven naar het terugvorderen van het gehele aan Chili verloren 

kustgebied, niet realistisch was. 

   Ten tweede was de rechtvaardiging van de Boliviaanse eis tot herziening van het 

vredesverdrag, op basis van de claim dat het verdrag niet te handhaven was en een 

bedreiging vormde voor de vrede en veiligheid, erg zwak. Zoals in hoofdstuk 3 naar voren 

kwam was de Vrede van 1904 geen opgelegde vrede geweest en was het verdrag door beide 

landen in vrijheid uitonderhandeld. Ook lijken zich in de periode 1904-1920 geen militaire of 

grote diplomatieke spanningen te hebben voorgedaan tussen Chili en Bolivia vanwege de 

toepassing of handhaving van het verdrag. 

   Ten slotte lijkt de Boliviaanse aanname, dat de Volkenbond zou kunnen besluiten een 

verdrag te wijzigen zonder instemming van een van de betrokken partijen, tamelijk 

opportunistisch. Het is moeilijk te ontkennen dat een wijziging van de Vrede van 1904, als 

die tegen de wil van Chili in door de Volkenbond zou worden opgelegd, juist een veel 

grotere bedreiging voor de regionale vrede en veiligheid zou betekenen dan de 

oorspronkelijke situatie. De Boliviaanse petitie in de Volkenbond lijkt gebaseerd te zijn 

geweest op een overschatting van de werkelijke betekenis van het 19e artikel van het Verdrag 

van Versailles en de mogelijkheden die dit artikel zou bieden voor de maritieme aspiratie 

van het land, en was daarom tot mislukken gedoemd. 
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4.4 Opnieuw uitzicht op zee: het voorstel van Kellogg, 1926 

 

Ondanks de mislukte poging om via de Volkenbond de herziening van de Vrede van 1904 af 

te dwingen en de hieruit voortgevloeide hardere Chileense opstelling tegenover alle 

Boliviaanse pogingen het probleem van de uitweg naar zee ook maar ter sprake te 

brengen,106 legde Bolivia zich nog altijd niet neer bij zijn geografische insluiting. Wel was er 

een einde gekomen aan de buitenlandspolitieke stroming van het reivindicacionismo; vanaf 

1921 kreeg het practicismo definitief de overhand, wat zichtbaar werd in de pogingen om een 

uitweg naar zee te verkrijgen via de provincies Tacna en Arica. 

 

Het lot van het referendum in Tacna en Arica 

 

Zoals in hoofdstuk 2 naar voren kwam was in het Verdrag van Ancón van 1883 tussen Chili 

en Peru bepaald dat de provincies Tacna en Arica tijdelijk onder Chileens bestuur zouden 

komen. Binnen tien jaar na de inwerkingtreding van het verdrag zou een referendum in 

beide provincies moeten uitwijzen of ze definitief naar Chili zouden gaan, of terug zouden 

gaan naar Peru. Het land dat het referendum zou winnen en de beide provincies zou 

opnemen in het nationale grondgebied, zou het andere land een compensatie van 10 miljoen 

pesos betalen. 

   In 1894, ruim tien jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Ancón, had de 

Peruaanse regering voorgesteld om onderhandelingen te beginnen over de organisatie van 

het referendum. Chili had hierop de voorwaarde gesteld dat Peru een bankgarantie zou 

verstrekken voor het bedrag van 10 miljoen pesos aan compensatie, dat voldaan zou moeten 

worden als Peru het referendum zou winnen. Deze eis was door Lima niet geaccepteerd, 

waardoor al voor het begin van de werkelijke onderhandelingen een impasse ontstond.107 

   De Chileense eis van een Peruaanse bankgarantie alvorens te kunnen spreken over de 

uitvoering van het referendum, was volgens Espinosa het gevolg van de Chileense vrees dat 

Peru, dat op dat moment een economische crisis doormaakte, de compensatie niet zou 

kunnen voldoen.108 De werkelijke reden lijkt echter te zijn dat Chili door het stellen van 

nieuwe voorwaarden het onderhandelingsproces over het referendum hoopte te vertragen, 

waardoor de kans op een Chileense overwinning in de volksraadpleging vergroot zou 
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worden. Al direct na het sluiten van het Verdrag van Ancón had de Chileense regering 

maatregelen genomen om Tacna en Arica snel op te nemen in de Chileense maatschappij. Er 

waren nieuwe bestuurlijke eenheden gecreëerd en de regio kreeg vertegenwoordigers in het 

nationale parlement.109 Tegelijkertijd werd de vestiging van Chilenen in het gebied 

gestimuleerd. Door deze maatregelen was er in Tacna en Arica een proces op gang gekomen 

van ‘Chilenisering’, dat leidde tot een pro-Chileense stemming onder de bevolking van de 

gebieden. 

   Na 1894 waren de onderhandelingen over het referendum van tijd tot tijd opnieuw gestart, 

maar tot een akkoord was het niet gekomen. Een van de struikelblokken was de vraag welke 

inwoners stemrecht zouden krijgen in het referendum. Het Peruaanse voorstel dat alleen de 

Peruanen in de gebieden stemrecht zouden krijgen, werd uiteraard verworpen door Chili, 

dat wilde dat alle in de gebieden aanwezige inwoners de mogelijkheid zouden krijgen zich 

uit te spreken over hun toekomst.110 In 1912 leek de Peruaanse regering akkoord te willen 

gaan met het verlenen van stemrecht aan alle inwoners; het Peruaanse volk, dat zich 

verraden voelde, bracht hierop echter de regering ten val waardoor de met Chili gesloten 

overeenkomst niet geratificeerd kon worden. 

   Na de verkiezing van president Alessandri Palma zocht de Chileense regering in december 

1921 opnieuw toenadering tot Peru om te spreken over de toekomst van Tacna en Arica. 

Peru, dat vreesde het afgesproken referendum te verliezen nu de bevolking van beide 

gebieden steeds Chileenser was geworden, reageerde met het voorstel de kwestie te 

onderwerpen aan arbitrage door de president van de Verenigde Staten, een voorstel dat in 

eerste instantie door Chili verworpen werd. Een hierop volgend Boliviaans initiatief voor een 

trilaterale vredesconferentie over Tacna en Arica werd door Chili van de hand gewezen 

omdat Bolivia volgens Santiago geen partij was in de oplossing van deze kwestie. Wel ging 

Chili niet veel later alsnog in op een Peruaanse suggestie om in Washington, op uitnodiging 

van de president van de Verenigde Staten, gesprekken te beginnen.111 Volgens Fermandois, 

die overigens beweert dat het initiatief tot de Amerikaanse arbitrage niet door Peru maar 

door Chili werd genomen, betekende deze stap een duidelijke verandering ten opzichte van 

de tot dan toe door Santiago gehanteerde strikt bilaterale benadering.112 
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In de daarop volgende periode van gesprekken tussen Chili en Peru ondernam Bolivia 

verschillende pogingen om een plaats te krijgen aan de onderhandelingstafel en zich te 

mengen in de discussie over de toekomst van Tacna en Arica. Volgens La Paz was een 

oplossing van de kwestie niet mogelijk als er geen einde zou komen aan de ‘geografische 

verminking’ van Bolivia. Duidelijk was dat Bolivia de hoop koesterde om er als derde met 

het been vandoor te gaan. Onder verwijzing naar het feit dat het Verdrag van Ancón 

getekend was tussen twee landen en dat het uitsluitend aan die twee landen was te praten 

over dit onderwerp, weigerden Chili en Peru echter in te gaan op de Boliviaanse 

verzoeken.113 

 

Het voorstel van Kellogg en reacties van Bolivia, Chili en Peru 

 

Hoewel de Boliviaanse pogingen om vanaf 1921 een voet tussen de deur te krijgen in de 

onderhandelingen tussen Chili en Peru geen direct succes hadden, heeft de grote 

belangstelling die Bolivia voor dit onderwerp tentoonspreidde wellicht wel een rol gespeeld 

in de overwegingen van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Frank B. Kellogg. 

Zijn voorstel voor een oplossing van de kwestie Tacna en Arica zou Bolivia in 1926 voor de 

tweede keer sinds de Salpeteroorlog dicht bij het verkrijgen van een eigen uitweg naar zee 

brengen. 

   Op 30 november 1926 diende Kellogg, die namens de Verenigde Staten bemiddelde tussen 

Chili en Peru in de kwestie Tacna en Arica, een notitie in bij de ministeries van Buitenlandse 

Zaken van Chili en Peru. Het ministerie in La Paz ontving een kopie van de brief. Na 

vastgesteld te hebben dat twee van de drie mogelijke oplossingen voor de kwestie 

(toewijzing van het gehele gebied aan Chili of Peru, of onderlinge verdeling van het gebied 

tussen beide landen) niet tot een akkoord hadden geleid, pleitte Kellogg in zijn notitie voor 

de laatste mogelijkheid, waarbij het gehele gebied niet aan Chili én niet aan Peru zou 

toekomen. Zijn voorstel voorzag in de overdracht van Tacna en Arica aan Bolivia, dat in de 

voorgaande periode meerdere malen zijn belangstelling had getoond om toegang tot de zee 

te verkrijgen. Chili en Peru zouden hiervoor van Bolivia een financiële compensatie 

ontvangen en het gebied zou blijvend gedemilitariseerd worden. Daarnaast zouden de 

betrekkingen tussen Chili en Peru hersteld worden, zou Arica een vrije haven worden voor 

gebruik door alle drie de partijen, en zou op de Morro de Arica, de in zee stekende rotspunt 
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waar een belangrijke slag in de Salpeteroorlog was geleverd, een monument worden 

opgericht ter nagedachtenis aan de vreedzame beslechting van het geschil.114 

   Het voorstel van Kellogg, dat voorzag in dezelfde Boliviaanse uitweg naar zee als de 

akkoorden van mei 1895 (zie hoofdstuk 3), leidde tot ‘een explosie van vreugde’ in Bolivia.115 

Twee dagen later kwam – niet onverwacht – een enthousiaste reactie van het Boliviaanse 

ministerie van Buitenlandse Zaken, waarin Bolivia verklaarde volledig akkoord te gaan met 

deze oplossing. Verrassender is dat ook Chili enkele dagen later voorzichtig positief 

reageerde. Op 4 december liet de Chileense minister van Buitenlandse Zaken Matte Gormaz 

in zijn reactie op het voorstel van Kellogg het volgende weten: 

 

Het voorstel van het State Department gaat veel verder dan de genereuze concessies 

die Chili heeft kunnen doen. Het behelst namelijk de definitieve overdracht aan 

Bolivia van het gehele gebied in kwestie … Het betekent een opoffering van onze 

rechten en de overdracht van een gebied dat al veertig jaar deel uitmaakt van de 

republiek volgens de bepalingen van een officieel verdrag ... Desalniettemin, als 

geschenk aan het hogere doel van de Amerikaanse broederschap en gemotiveerd 

door de wens tot verzoening tussen de partijen in de Salpeteroorlog … is de 

Chileense regering bereid het voorstel in overweging te nemen, waarmee zij opnieuw 

blijk geeft van haar vreedzame en hartelijke intenties.116 

 

Voor het eerst sinds de onderhandelingen van 1895 toonde Chili zich hiermee weer bereid 

om de juridische basis van zijn argumentatie opzij te schuiven en te praten over een 

soevereine Boliviaanse uitweg naar de Stille Oceaan.117 

   De Boliviaanse vreugde en hoop op het verkrijgen van Tacna en Arica gingen echter in 

rook op toen op 12 januari 1927 de reactie kwam van Peru. Vanuit het al eerder ingenomen 

standpunt dat het geschil rond Tacna en Arica een bilaterale kwestie was die volgens het 

Verdrag van Ancón alleen tussen Peru en Chili zou kunnen worden opgelost, weigerde Lima 

ook nu akkoord te gaan met het betrekken van Bolivia bij de oplossing van het probleem. In 

de woorden van de Peruaanse minister van Buitenlandse Zaken Rada y Gamio: 
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De controverse rond Tacna en Arica hangt nauw samen met de eer en waardigheid 

van Peru. Tacna en Arica zijn al sinds de koloniale tijd een integraal onderdeel van 

ons grondgebied. Deze provincies, die deel uitmaken van het nationale hart, kunnen 

niet zomaar in vredestijd aan een derde land worden overgedragen, zonder dat de 

nationale eer en waardigheid geschaad worden. … Peru kan niet akkoord gaan met 

de voorgestelde overdracht van de gebieden Tacna en Arica aan wie dan ook, door 

middel van koop of op een andere manier, omdat een land dat al meer dan veertig 

jaar zijn rechten over deze gebieden verdedigt ze niet kan omzetten in handelswaar, 

hoe hoog de prijs ook moge zijn.118 

 

Zonder Peruaanse instemming kon het voorstel van Kellogg niet worden uitgevoerd, 

waarmee een streep werd gehaald door deze nieuwe mogelijkheid een einde te maken aan 

de geografische insluiting van Bolivia. 

 

Oorzaken voor het mislukken van het voorstel van Kellogg 

 

Het voorstel van minister Kellogg van 1926 is het enige moment geweest waarop Bolivia, op 

een andere manier dan via directe onderhandelingen met Chili, concreet uitzicht kreeg op 

het verkrijgen van een soevereine toegang tot de Stille Oceaan. Bolivia, dat gedurende enkele 

jaren vergeefs had geprobeerd om in directe onderhandelingen met Chili en Peru invloed te 

krijgen in de oplossing van de kwestie Tacna en Arica, werd in het Amerikaanse voorstel 

ineens alsnog onderdeel van de oplossing. Het Boliviaanse enthousiasme over de notitie van 

Kellogg behoeft geen toelichting. 

   Opvallend was de positieve reactie van Chili op het voorstel. Na de bittere ervaring in de 

Volkenbond en de voortdurende Boliviaanse pogingen om aanspraak te maken op Tacna en 

Arica, zou het voor de hand hebben gelegen dat Chili sterk afwijzend zou staan tegenover 

het Amerikaanse voorstel, dat onder meer voorzag in de vervulling van de lang gekoesterde 

Boliviaanse wens. De wens om meer dan veertig jaar na de oorlog eindelijk een einde te 

maken aan het slepende conflict met Peru heeft volgens de meeste auteurs echter gezorgd 

voor een welwillender Chileense opstelling en een grotere concessiebereidheid dan 

voorheen. De diplomatieke betrekkingen met Peru waren sinds 1910 verbroken en de laatste 

                                                      

118
 ‘Memorandum of the Peruvian Government delivered to the Secretary of State Regarding Tacna-Arica’, in 

The American Journal of International Law vol. 21 no. 2, Supplement: Official Documents. (april 1927) 43-52, 

aldaar 45-49. 



 51 

jaren onderhielden beide landen zelfs geen betrekkingen meer op consulair niveau.119 De 

Chileense hoop op een spoedig einde aan de controverse en een situatie van vrede en 

stabiliteit tussen de drie landen zou hebben geleid tot de bereidheid om hiervoor de bezette 

gebieden Tacna en Arica definitief op te geven.120 

   Volgens Fermandois was de noodzaak voor een definitieve regeling voor Chili nog groter 

dan voor Peru, omdat het nog altijd niet uitgevoerde referendum uit het Verdrag van Ancón 

strijdig was met het principe van respect voor bestaande verdragen, een van de 

uitgangspunten van de Chileense buitenlandse politiek. De internationale 

geloofwaardigheid van Chili stond hiermee onder druk.121 Daarbij werd het verdwijnen van 

de directe grens met Peru door Santiago opgevat als een mogelijk geopolitiek voordeel, zoals 

in de jaren 1880 reeds opgemerkt was door president Santa María (zie hoofdstuk 3); als 

Tacna en Arica naar Bolivia zouden gaan en het gebied, conform het voorstel van Kellogg, 

bovendien gedemilitariseerd zou worden, zou Chili minder vatbaar zijn voor dreiging 

vanuit Peru, was de gedachte. 

   Op het moment dat Bolivia en Chili beide positief hadden gereageerd op de door Kellogg 

voorgestelde oplossing en een Boliviaanse uitweg naar zee eindelijk haalbaar leek, gooide 

Peru echter roet in het eten door het Amerikaanse voorstel resoluut van de hand te wijzen. 

De Peruaanse weigering is consistent met de opstelling van de regering in Lima gedurende 

de vijf jaar daarvoor; telkens had Peru geweigerd een Boliviaanse deelname aan de oplossing 

van het geschil met Chili te overwegen. Met de afwijzing van het voorstel van Kellogg stelde 

Peru zich consequenter op dan Chili, maar maakte het tevens een einde aan de Boliviaanse 

hoop om er met de buit van Tacna en Arica vandoor te gaan. 

   Als oorspronkelijke eigenaar van Tacna en Arica was Peru nog meer dan Chili gekant 

tegen een oplossing waarbij deze gebieden onder Boliviaanse soevereiniteit zouden komen. 

De opvatting dat deze gebieden onlosmakelijk deel uitmaakten van het nationale 

grondgebied, was in Peru veel sterker dan in Chili. Peru, dat in het Verdrag van Ancón van 

1883 met tegenzin akkoord was gegaan met de bepaling dat de toekomst van beide 

provincies besloten zou moeten worden in een referendum, droomde nog altijd van het 

terugkrijgen van de ‘gevangen provincies.’ De mogelijke overdracht aan Bolivia van 
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gebieden die voorheen Peruaans waren en in een onrechtvaardige oorlog door Chili waren 

ingenomen, was voor de Peruaanse regering onaanvaardbaar.122 

   Het is mogelijk dat de Chileense instemming met het initiatief van Kellogg mede ingegeven 

werd door de gedachte dat Peru het voorstel naar alle waarschijnlijkheid zou verwerpen. De 

sterke nationale gevoelens die Peru koesterde ten aanzien van Tacna en Arica waren bekend 

in Santiago, en de reactie van de Chileense regering kan dan ook gezien worden als een blijk 

van goede wil die slechts bedoeld was om Chili zonder veel risico internationaal te 

positioneren als een redelijke en toegeeflijke onderhandelingspartner. In de overtuiging dat 

Peru het voorstel zou verwerpen was het voor Chili niet noodzakelijk zich op te stellen als 

obstakel in de verwezenlijking van de Boliviaanse maritieme aspiratie. 

   De vraag wat er gebeurd zou zijn als Peru het voorstel van Kellogg wél had geaccepteerd, 

dringt zich op. Had Bolivia in dat geval werkelijk de soevereiniteit verkregen over Tacna en 

Arica? In ieder geval had er een proces van onderhandelingen op gang moeten komen tussen 

de drie landen, om de financiële tegemoetkoming van Bolivia aan Chili en Peru vast te 

stellen. De complexiteit van het onderwerp, gecombineerd met het grote onderlinge 

wantrouwen tussen Chili en Bolivia, en misschien nog meer tussen Chili en Peru, gevoed 

door de vele diplomatieke conflicten en spanningen van de laatste jaren, hadden 

hoogstwaarschijnlijk geleid tot een zeer moeizaam onderhandelingsproces met een onzekere 

uitkomst. Daarnaast wijst Maira erop dat de meerderheid van de Chilenen en een deel van 

het parlement uiterst kritisch stonden tegenover de positieve reactie van minister Matte op 

het voorstel van Kellogg. Het is dus de vraag of de Chileense regering niet zou zijn gevallen 

als het Amerikaanse initiatief niet door Peru zou zijn afgewezen.123 

   Het lijkt duidelijk dat Peru eindverantwoordelijk was voor het blokkeren van het proces 

dat Bolivia voor de tweede keer sinds het einde van de Salpeteroorlog dicht bij een 

soevereine uitweg naar zee bracht. Een eventuele gezamenlijke instemming met het voorstel 

van Kellogg zou echter nog niet betekenen dat de Boliviaanse maritieme aspiratie in 1926 

met zekerheid verwezenlijkt had kunnen worden. 
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4.5 Het Verdrag van Lima: de Boliviaanse insluiting verzegeld 

 

Na het mislukken van het initiatief van Kellogg gingen Chili en Peru, zónder Bolivia, door 

met de moeizame onderhandelingen over de toekomst van Tacna en Arica. In mei 1929 werd 

een aantal voorstellen van de Amerikaanse president Hoover als basis voor een akkoord 

geaccepteerd door beide landen,124 en op 3 juni 1929 tekenden de Peruaanse minister Rada y 

Gamio en de Chileense ambassadeur en voormalig president Figueroa Larraín (1925-1927) in 

Lima een verdrag waarin deze kwestie werd opgelost. Volgens dit Verdrag van Lima zou 

Peru de soevereiniteit over Tacna terugkrijgen, terwijl Arica definitief onder Chileens 

bestuur zou komen. Chili zou in Arica een kade voor Peruaans gebruik aanleggen en een 

eindstation bouwen voor de spoorlijn Tacna–Arica, en bovendien alle openbare werken in de 

provincie Tacna overdragen aan Peru.125 Daarnaast zou Chili Peru een bedrag van 6 miljoen 

dollar betalen ter compensatie.126 

   Naast het Verdrag van Lima werd op dezelfde dag tussen Chili en Peru een Aanvullend 

Protocol getekend, met betrekking tot de specifieke invulling van het verdrag. Het eerste 

artikel van het Protocol luidde als volgt: 

 

De regeringen van Chili en Peru mogen niet, zonder voorafgaande onderlinge 

overeenstemming, het geheel of een gedeelte van de gebieden die conform het 

Verdrag van deze datum onder de hun respectievelijke soevereiniteit vallen, afstaan 

aan een derde mogendheid.127 

 

Deze clausule in het Aanvullend Protocol staat in Bolivia bekend als la cláusula candado, ofwel 

de ‘hangslotclausule’, waarmee Chili de poort naar Arica voor Bolivia op slot deed en de 

sleutel overhandigde aan Peru.128 De bekendmaking van het Protocol sloeg in Bolivia dan 

ook in als een bom. De regering in La Paz beschouwde het Aanvullend Protocol als een 

vijandige daad jegens Bolivia en in het hele land werden demonstraties georganiseerd voor 

de dag van de ceremoniële overdracht van Tacna aan Peru.129 
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Voor Peru was deze clausule van belang omdat hiermee de voor Lima zo belangrijk geachte 

‘sociaal-economische eenheid’ van Tacna en Arica, of wat daar nog van over was, niet verder 

aangetast zou worden.130 Arica was voor Peru van strategisch belang als de natuurlijke in- en 

uitvoerhaven voor de provincie Tacna. Met het Verdrag van Lima werd een betrouwbare 

verbinding tussen beide provincies gewaarborgd, en met de clausule die Peru vetorecht gaf 

over de eventuele overdracht van Arica aan Bolivia behield Lima invloed op de continuïteit 

van deze verbinding. 

   Hoewel de Chileense soevereiniteit over Arica met het Aanvullend Protocol feitelijk werd 

beperkt – Peru kreeg immers inspraak in een eventuele beslissing om het gebied aan een 

ander land, duidelijk Bolivia, af te staan – bestaan er volgens de Chileense historicus 

Rodríguez Elizondo aanwijzingen dat het initiatief voor deze clausule juist afkomstig was 

van Chili. De achterliggende gedachte van deze ‘diplomatieke kwajongensstreek’, die wordt 

toegeschreven aan de voormalige minister van Buitenlandse Zaken Ríos Gallardo (1927-

1928), zou zijn geweest ervoor te zorgen dat bij eventuele Boliviaanse pogingen om een 

uitweg naar zee te verkrijgen via Arica, Chili niet als enige opponent uit de bus zou komen. 

Bolivia zou in dat geval ook te maken krijgen met de oppositie van Peru, dat zelf de 

mogelijkheid op het terugkrijgen van Arica nooit had opgegeven. Met deze bepaling in het 

Aanvullend Protocol zorgde Chili ervoor dat de Boliviaanse aspiratie op het verkrijgen van 

een uitweg naar zee niet langer als zuiver bilateraal thema kon worden beschouwd: er werd 

een extra obstakel ingebouwd, waardoor de Boliviaanse kansen op een oplossing via 

Chileens territorium verder werden verkleind.131 Door de jaren heen is de ‘hangslotclausule’ 

uiterst effectief gebleken in het verhinderen van Boliviaans-Chileense toenadering.132 
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5. De Boliviaanse corridor en de Lauca-crisis (1947-1962) 

 

5.1 Inleiding 

 

Met de ondertekening van het Verdrag van Lima door Chili en Peru in 1929 brak een periode 

aan van relatieve rust op het gebied van de Boliviaanse maritieme aspiratie. De 

‘hangslotclausule’ tussen Chili en Peru had de mogelijkheden voor Bolivia sterk beperkt en 

in de jaren dertig leek het erop dat het land zich, een halve eeuw na het gewapende conflict 

met Chili, had neergelegd bij zijn geografische insluiting. 

   In de loop van de jaren veertig kwam de maritieme aspiratie echter weer op de bilaterale 

agenda tussen Bolivia en Chili te staan. De veelbelovende onderhandelingen van 1947-1951 

over een Boliviaanse corridor in combinatie met een ambitieus irrigatieproject voor de 

Noord-Chileense woestijn met water uit de Boliviaanse meren, brachten Bolivia voor de 

derde keer sinds het einde van de Salpeteroorlog dicht bij de verwezenlijking van de 

maritieme aspiratie. Deze onderhandelingen en de oorzaken voor het mislukken ervan 

vormen de kern van dit hoofdstuk. In de laatste paragraaf besteed ik in historisch perspectief 

aandacht aan het geschil rond het Chileense irrigatieproject in de internationale Río Lauca. 

Deze Lauca-crisis betekende een nieuw dieptepunt in de betrekkingen tussen beide landen 

en zou ertoe leiden dat Chili voorlopig niet meer bereid was te spreken over de maritieme 

aspiratie. 

 

5.2 De periode 1929-1945: minder aandacht voor de maritieme kwestie 

 

Gedurende de jaren dertig ondernam Bolivia geen concrete initiatieven op het gebied van de 

maritieme kwestie. Dit was voor een groot deel het gevolg van de Boliviaanse preoccupatie 

met het conflict met Paraguay om de controle van de regio Chaco Boreal. Tussen 1932 en 

1935 vochten Bolivia en Paraguay een bloedige oorlog uit waarin Bolivia tweederde van deze 

regio én de controle over de Paraguay-rivier, die toegang geeft tot de Atlantische Oceaan, 

verloor. Pas in 1938 werd de vrede tussen beide landen hersteld. Het conflict met Paraguay 

en de onderhandelingen over een vrede vergden het uiterste van de Boliviaanse diplomatie 
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gedurende een groot deel van de jaren dertig.133 In verband met de Chaco-oorlog en de 

nasleep van het conflict verdween de maritieme claim tijdelijk naar de achtergrond van het 

Boliviaanse buitenlands beleid. De Boliviaanse activiteit op dit gebied beperkte zich in de 

jaren dertig tot op enkele inter-Amerikaanse conferenties te wijzen op de geografische 

insluiting van het land, zonder hierbij eisen te stellen, zich te beroepen op een recht of 

concrete voorstellen te doen.134 

   Toen het Chaco-conflict beëindigd was ging Bolivia opnieuw aandacht vragen voor zijn 

geografische insluiting. In 1941 stelde minister van Buitenlandse Zaken Alberto Ostria 

Gutiérrez voor om onderhandelingen met Chili te beginnen over de maritieme aspiratie van 

zijn land; dit voorstel werd echter door zijn Chileense collega Bianchi van de hand gewezen 

omdat er volgens hem nog geen sprake was van een voor dergelijke onderhandelingen 

noodzakelijk klimaat van vertrouwen en wederzijds respect.135 Een nieuwe Boliviaanse 

toenaderingspoging vanaf september 1943 werd gefrustreerd door de militaire staatsgreep in 

Bolivia van 20 december van dat jaar, die kolonel Gualberto Villarroel aan de macht 

bracht.136 Onder Villarroel ontwikkelde zich een gewelddadige dictatuur die zich kenmerkte 

door ernstige schendingen van de vrijheden van de Bolivianen. Met dit regime, dat 

regeringen in heel Latijns Amerika verontrustte, was Chili niet bereid te onderhandelen: de 

Chileense ambassadeur in La Paz verklaarde in november 1945 opnieuw dat er alleen 

overeenstemming kon worden bereikt in een klimaat van vrijheid en wederzijds 

vertrouwen.137 Deze Chileense afwijzing van een dialoog met het repressieve militaire 

regime in Bolivia lijkt geen excuus te zijn geweest om niet te hoeven onderhandelen over de 

kwestie; ze is begrijpelijk tegen de achtergrond van de sterke parlementaire traditie en het 

constante politieke primaat over de strijdkrachten, waarmee Chili zich (tot 1973) 

onderscheidde van de meeste andere Latijns-Amerikaanse landen. 
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5.3 De onderhandelingen over de Boliviaanse corridor (1947-1951) 

 

In september 1946, enkele maanden nadat in Bolivia president Villarroel in een bloedige 

revolutie was afgezet en vermoord (waarbij zijn lijk was opgehangen aan een straatlantaarn 

op het plein voor het presidentiële paleis in La Paz),138 werd de links-radicale Gabriel 

González Videla tot president van Chili gekozen. De verkiezing van de nieuwe Chileense 

president, in combinatie met het einde van de repressieve dictatuur van Villarroel en de 

terugkeer naar de democratie in Bolivia, zorgden ervoor dat er eind 1946 een nieuwe periode 

aanbrak van toenadering tussen Chili en Bolivia. Volgens Bustos is de Chileense bereidheid 

tot overeenstemming met Bolivia nooit zo groot en oprecht geweest als gedurende het 

presidentschap van González Videla.139 

   In een kennismakingsgesprek met de Boliviaanse minister van Buitenlandse Zaken Aniceto 

Solares in november 1946 liet de nieuwe Chileense president doorschemeren dat hij, ‘in 

overeenstemming met de traditionele politiek van zijn land’, bereid was om in hoofdlijnen te 

spreken over eventuele Boliviaanse voorstellen betreffende het onderwerp.140 Hoewel deze 

verklaring wellicht opgevat moet worden als een morele steunbetuiging aan de politieke 

hervormingen die op dat moment plaatsvonden in Bolivia en waarmee het land langzaam 

terugkeerde naar een democratisch bestuur, betekende de Chileense instemming met een 

dialoog over het onderwerp een duidelijke verandering in de Chileense positie ten opzichte 

van de voorgaande jaren. 

 

De eerste gesprekken van de Boliviaanse ambassadeur Ostria Gutiérrez 

 

Na een transitieperiode van een half jaar werd in januari 1947 de conservatieve Enrique 

Hertzog gekozen tot president van Bolivia. Omdat de maritieme kwestie een belangrijk 

onderwerp was geweest in de verkiezingscampagne zocht zijn regering direct toenadering 

tot Chili. De voormalige minister van Buitenlandse Zaken Ostria Gutiérrez werd benoemd 

tot ambassadeur in Santiago.141 Volgens Maira was Ostria ‘een van de beste diplomaten die 
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Bolivia ooit gehad heeft’ en ‘een kenner van het Chileense politieke circuit, waar hij 

gewaardeerd en gerespecteerd werd’.142 

   In mei en juni 1948 voerde de nieuwe Boliviaanse ambassadeur een aantal vertrouwelijke 

gesprekken met president González Videla over de maritieme aspiratie van zijn land. De 

gesprekken verliepen op een dusdanig positieve manier, dat Ostria aan zijn minister van 

Buitenlandse Zaken in La Paz rapporteerde dat ‘wellicht voor de eerste keer in de 

geschiedenis van onze betrekkingen met Chili … een president bereid [is] om tot 

overeenstemming met Bolivia te komen met betrekking tot ons fundamentele maritieme 

probleem’.143 Ondanks de goede sfeer van de eerste contacten met de president leidden de 

latere gesprekken tussen Ostria en de Chileense minister van Buitenlandse Zaken Germán 

Vergara en zijn opvolger Germán Riesco in 1948 en 1949 echter nog niet tot 

overeenstemming. 

 

De notities van 1950: voor de derde keer uitzicht op zee voor Bolivia 

 

Toen in februari 1950 Horacio Walker aantrad als de derde minister van Buitenlandse Zaken 

in de regering-González Videla, ondernam de Boliviaanse ambassadeur een nieuwe poging 

om onderhandelingen te beginnen. In Bolivia was president Hertzog inmiddels om 

gezondheidsredenen afgetreden en opgevolgd door Mamerto Urriolagoitía, die het 

buitenlands beleid van zijn voorganger, met als speerpunt het zoeken van toenadering en het 

beginnen van onderhandelingen met Chili, voortzette.144 In nieuwe gesprekken met 

González Videla en minister Walker kwam Ostria met zijn voorstel voor een Boliviaanse 

corridor. Volgens dit voorstel zou Chili aan Bolivia een landstrook afstaan van 10 kilometer 

breed, parallel aan de Chileens-Peruaanse grens en lopend van de kust tot de Boliviaanse 

grens, zodat Bolivia een verbinding kreeg met de Stille Oceaan en een eigen haven zou 

kunnen aanleggen. Als compensatie voor deze soevereine corridor naar de Stille Oceaan zou 

Bolivia toestemming geven voor het gebruik van het water van het Titicacameer voor 

energieopwekking en irrigatiewerken ten behoeve van het droge noorden van Chili.145 
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Met deze originele en inventieve oplossing, die Ostria al in 1946 had beschreven in een boek 

over het Boliviaanse buitenlands beleid,146 dacht de Boliviaanse ambassadeur de sleutel te 

hebben gevonden tot succesvolle onderhandelingen met Chili.147 Het voorstel voorzag in 

voordelen voor beide landen. Allereerst zou Bolivia eindelijk zijn zo belangrijke soevereine 

verbinding met de Stille Oceaan krijgen, waarmee een belangrijke bron van spanning tussen 

beide landen zou worden weggenomen. In ruil voor het afstaan van een klein stukje van zijn 

grondgebied, dat bovendien vrijwel onbewoond was, zou Chili op verschillende manieren 

van het project profiteren: in zijn memoires spreekt González Videla van de voordelen van 

elektriciteitsopwekking met water uit het Titicacameer voor de economische ontwikkeling 

van de noordelijke Chileense provincies Tarapacá en Antofagasta, en de mogelijkheid om 

door middel van irrigatie met zoetwater uit Bolivia een van de droogste gebieden op aarde 

om te toveren in rijke en vruchtbare landbouwgrond. De aanleg van een eigen Boliviaanse 

haven zou natuurlijk gevolgen hebben voor het verkeer via de Chileense havens Arica en 

Antofagasta, maar dit nadeel woog volgens de Chileense president niet op tegen de grote 

voordelen die het project zou bieden voor de economische, agrarische en industriële 

ontwikkeling van Noord-Chili.148 

   In april 1950 bracht president González Videla een officieel bezoek aan Washington. In een 

vertrouwelijk gesprek met de Amerikaanse president Harry Truman bracht hij het voorstel 

van Ostria ter sprake en verzocht hij om Amerikaanse steun voor de financiering van het 

project. Truman reageerde enthousiast en zegde direct alle mogelijke Amerikaanse steun toe 

om het project tot een succes te maken.149  

   Op de hoogte gebracht van de positieve uitkomst van het gesprek tussen González Videla 

en Truman diende Ostria Gutiérrez op 1 juni 1950 een notitie in bij de Chileense minister van 

Buitenlandse Zaken, waarin hij voorstelde om directe onderhandelingen te beginnen over 

‘de fundamentele Boliviaanse behoefte van een soevereine uitweg naar zee’.150 Consequent 

met de overeenstemming die was bereikt tussen Ostria en de Chileense regering reageerde 

minister Walker op 20 juni positief op het Boliviaanse verzoek: Chili verklaarde zich bereid 

om ‘formeel te starten met een directe onderhandeling om een formule te zoeken die het 

mogelijk maakt om Bolivia te voorzien van een eigen en soevereine uitweg naar de Stille 
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Oceaan, en om voor Chili compensaties te verkrijgen van een niet-territoriaal karakter die 

zijn belangen werkelijk behartigen’.151 Voor de derde keer sinds het einde van de 

Salpeteroorlog erkende de Chileense regering de legitimiteit van de Boliviaanse maritieme 

aspiratie en toonde ze zich bereid te onderhandelen over de mogelijkheid Bolivia te voorzien 

van een soevereine uitweg naar zee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart 5. Het plan voor een Boliviaanse corridor, 1950 

 

De welwillende opstelling van Chili 

 

In de periode van 1947 tot 1950 was Ostria Gutiérrez erin geslaagd om langzaam maar zeker 

een verandering te bewerkstelligen in de Chileense positie, waardoor Santiago zich voor het 

eerst sinds bijna 25 jaar weer bereid toonde te onderhandelen over de Boliviaanse maritieme 

aspiratie. Het was bovendien de eerste keer dat Chili expliciet instemde met niet-territoriale 

compensaties door Bolivia. De welwillende Chileense opstelling lijkt voor een groot deel te 

danken te zijn geweest aan het diplomatieke vakmanschap van de Boliviaanse ambassadeur, 

zijn goede contacten met de Chileense regering en zijn ‘hartelijke vriendschap’152 met 

president González Videla. Ook de persoonlijke affiniteit van de Chileense president met het 

onderwerp speelde een rol in de opstelling van de Chileense regering. In zijn presidentieel 

programma had de linkse González Videla aangegeven open te staan voor een dialoog met 
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Bolivia: volgens hem was de nadruk die het ministerie van Buitenlandse Zaken traditioneel 

legde op de onschendbaarheid van bestaande verdragen correct, maar ging deze voorbij aan 

de kern van de zaak, namelijk ‘het luisteren naar de Boliviaanse voorstellen zonder dat de 

Chileense belangen hierbij geschaad zouden worden en het zoeken van een formule die voor 

beide landen gunstig zou zijn’.153 

   Behalve de professionele werkwijze van Ostria en de persoonlijke affiniteit en ideologische 

overeenstemming tussen hem en González Videla, die zorgden voor een aangenaam 

onderhandelingsklimaat, was natuurlijk ook de aard van het voorstel en de door Bolivia 

geboden compensatie van invloed op de opstelling van de Chileense regering. In ruil voor 

een kleine territoriale concessie zou Chili profiteren van grote economische voordelen voor 

het noorden van het land. Voor het eerst werd het in Santiago duidelijk dat 

onderhandelingen met Bolivia ook voor Chili gunstig zouden kunnen zijn. 

 

De voortijdige bekendmaking van het project 

 

Tot en met de notities van juni 1950 waren alle contacten tussen de Boliviaanse ambassadeur 

en de Chileense regering buiten de publiciteit gehouden. Vanwege de gevoeligheid van het 

onderwerp waren de onderhandelaars overtuigd van het belang van geheimhouding; zowel 

de publieke opinie in Chili en Bolivia als de regering van Peru, die volgens het Aanvullend 

Protocol van 1929 zou moeten instemmen met het voorstel, zouden pas van de plannen 

mogen vernemen zodra de onderhandelingen een stadium bereikt hadden waarop een 

afgebakend project kon worden gepresenteerd, zodat duidelijk gewezen kon worden op de 

voordelen voor de drie betrokken landen. Op een later te bepalen tijdstip zouden de notities 

van juni 1950 gelijktijdig in Santiago en La Paz bekend worden gemaakt.154 

   In zijn enthousiasme over de ideeën die hem door González Videla waren toevertrouwd, 

bracht de Amerikaanse president Truman het project van de Boliviaanse corridor echter 

voortijdig in de openbaarheid. Op een persconferentie begin juli 1950 sprak Truman zijn 

bewondering uit voor de Chileense president en voor zijn constructieve aanpak van 

grensoverschrijdende problemen, die bijvoorbeeld bleek uit ‘het project van de Boliviaanse 

corridor’.155 Deze uitspraak werd onmiddellijk opgepikt door het Chileense politieke 

tijdschrift Ercilla, dat de veronderstelde details van het project in de editie van 11 juli naar 
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buiten bracht onder de kop ‘Een wereldschokkend plan. Chili gaat in principe akkoord met 

het afstaan van een uitweg naar zee aan Bolivia’.156 

   De onthullingen in Ercilla zorgden zowel in Chili als in Bolivia voor grote opschudding. De 

publieke opinie in Bolivia beschuldigde Chili ervan zich, na eerder de Boliviaanse kust te 

hebben ingenomen, nu ook de controle te willen verwerven over de Boliviaanse meren, 

ofwel na het zoutwater nu ook het Boliviaanse zoetwater te willen confisqueren. Deze 

beschuldiging, die ook door Murillo genoemd wordt,157 kan overigens eenvoudig ontkracht 

worden aangezien het oorspronkelijke plan voor de irrigatie met water uit het Titicacameer 

niet van Chili afkomstig was maar al in 1946 beschreven was door de Boliviaanse 

ambassadeur Ostria Gutiérrez. Dergelijke argumenten droegen echter wel bij aan de 

versterking van het altijd latente anti-Chileense sentiment onder de Bolivianen. Prominente 

politici spraken hun bezwaren uit tegen de compensaties voor Chili waarin het plan voorzag; 

omdat Bolivia in de Salpeteroorlog zijn gehele kustgebied al had afgestaan, had Chili volgens 

hen simpelweg de historische verplichting om de Boliviaanse maritieme aspiratie te 

bevredigen zonder daarvoor compensaties te ontvangen.158 Geconfronteerd met de enorme 

oppositie tegen het plan zag Ostria Gutiérrez zich op 31 augustus genoodzaakt te verklaren 

dat de onderhandelingen zich slechts in de voorbereidende fase bevonden, dat er nog geen 

enkel akkoord was bereikt en dat er nog ‘geen enkele druppel’ Boliviaans water toegezegd 

was in een regeling met Chili.159 

   In Chili toonden de vertegenwoordigers van de noordelijke provincies zich kritisch over 

het plan om een deel van het Chileense grondgebied, zelfs als het slechts ging om een kleine 

en vrijwel onbewoonde corridor in het uiterste noorden, aan Bolivia over te dragen.160 In het 

Congres kwam minister Walker zwaar onder vuur te liggen door de oppositie van liberalen 

en conservatieven, omdat het plan het einde zou betekenen van de havens van Arica en 

Antofagasta en omdat de regering ten onrechte de details van de onderhandelingen zou 

hebben verzwegen.161 De afwijzende reacties in beide landen ondermijnden het constructieve 

onderhandelingsklimaat dat er tot dan toe geweest was. In deze veranderde 

omstandigheden waren beide partijen onzeker over het verdere verloop van de 

onderhandelingen en kwamen de gesprekken, die feitelijk nog maar net begonnen waren, tot 

stilstand. 
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Het definitieve einde van de plannen voor een Boliviaanse corridor 

 

Een nieuwe verwijzing van president Truman naar het project van de Boliviaanse corridor 

zou het definitieve einde inluiden van de onderhandelingen. In een toespraak bij de opening 

van een inter-Amerikaanse conferentie van ministers van Buitenlandse Zaken in maart 1951 

roemde de Amerikaanse president het Chileens-Boliviaanse project, dat op dat moment 

feitelijk slechts nog op papier bestond, als een voorbeeld van de mogelijkheden en 

perspectieven van inter-Amerikaanse solidariteit.162 Deze toespraak vormde de aanleiding 

voor een reactie van de Peruaanse president Manuel Odria, die een definitief einde maakte 

aan het perspectief op een mogelijke Boliviaanse corridor naar de Stille Oceaan.  

   In zijn verklaring stelde de Peruaanse president dat zijn regering nog niet formeel op de 

hoogte was gesteld van de Chileens-Boliviaanse onderhandelingen, dat er zonder Peruaanse 

instemming geen wijzigingen konden worden aangebracht in de territoriale situatie van de 

Chileens-Peruaanse grens, zoals vastgelegd in het verdrag van 1929, en bovendien dat het 

water van het Titicacameer gedeeld eigendom was van Bolivia en Peru en dat slechts deze 

twee landen er gebruik van mochten maken.163 Impliciet liet de Peruaanse president hiermee 

doorschemeren dat Peru een eventueel akkoord tussen Chili en Bolivia zou blokkeren. 

   De publieke opinie in Chili en Bolivia reageerde opnieuw hevig verontwaardigd op de 

uitspraken van Truman. In Bolivia werd wederom scherpe kritiek geleverd op ‘het land van 

veroveraars dat het lef had compensaties te eisen voor de teruggave van wat ons 

toebehoorde’. In Chili trachtte president González Videla de publieke opinie te beïnvloeden 

met een radiotoespraak, waarin hij de volledige verantwoordelijkheid voor de Chileense 

opstelling op zich nam en het project roemde als een onderneming die ‘de historici van de 

toekomst zouden beoordelen als een van de hoogste initiatieven uit ons nationale leven en 

als een bewijs van het bestaan van een werkelijke en dynamische geest van solidariteit bij het 

volk en de regering van Chili’.164 De verklaringen van de president leidden echter alleen 

maar tot grotere oppositie. In Arica werden door het ‘Comité voor de Verdediging van 

Arica’ grote demonstraties georganiseerd tegen de Boliviaanse corridor en in het Congres in 

Santiago werd scherpe kritiek geuit op het project. Het zou negatieve gevolgen hebben voor 

Noord-Chileense havens, het aanleggen van een Boliviaanse haven ten noorden van Arica 

zou technisch niet haalbaar zijn en irrigatie van het noorden van Chili met water uit het 
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Titicacameer werd ‘een illusie’ genoemd. Ten slotte zou de financiering van het project door 

de Verenigde Staten leiden tot een ongewenste Amerikaanse invloed in het gebied. Volgens 

verschillende parlementariërs had Chili geen enkel openstaand probleem met Bolivia en had 

de president een fout begaan door een reeds in 1904 afgesloten kwestie opnieuw te 

openen.165 

   Tegen de achtergrond van deze oppositie kon er geen sprake meer zijn van constructieve 

gesprekken tussen Ostria Gutiérrez en de Chileense regering. Besloten werd om de 

onderhandelingen uit te stellen tot een nader overeen te komen moment. Dit moment heeft 

zich echter tot op heden nog niet voorgedaan. Toen in april 1952 de MNR (Movimiento 

Nacionalista Revolucionario, Revolutionaire Nationalistische Beweging) van Víctor Paz 

Estenssoro in Bolivia aan de macht kwam, verdween de maritieme aspiratie opnieuw naar 

de achtergrond. Onder de MNR lag het primaat bij het binnenlands beleid; de regering-Paz 

Estenssoro legde prioriteit bij een uitgebreid nationaal hervormingsprogramma, met onder 

meer de nationalisatie van de tinmijnen. Al in 1950, naar aanleiding van de onthullingen in 

Ercilla, had Paz Estenssoro verklaard dat het maritieme probleem voor de MNR ‘niet een van 

de meest urgente problemen van Bolivia’ was; ‘de terugkerende bewering dat onze 

achterstand voornamelijk het gevolg is van het gebrek aan een uitweg naar zee’ was volgens 

hem ‘niet alleen kinderachtig maar ook tendentieus, omdat ze bedoeld is om de aandacht af 

te leiden van de werkelijke oorzaken van de stagnatie in Bolivia’.166 Na de machtsovername 

door de MNR zou Bolivia daarom niet langer aandringen op het voortzetten van de 

gesprekken die in 1950 zo veelbelovend leken.167 

 

Oorzaken voor het mislukken van de onderhandelingen over de Boliviaanse corridor 

 

Met de uitwisseling van de notities van 1950 leken Chili en Bolivia zich op te maken voor 

succesvolle onderhandelingen om Bolivia bijna zeventig jaar na de Salpeteroorlog weer te 

voorzien van een soevereine uitweg naar de Stille Oceaan. Als gevolg van de grote 

weerstand van de publieke opinie in zowel Chili als Bolivia, en de latere oppositie van de 

regering van Peru bleven de veelbelovende onderhandelingen echter zonder resultaat. 

   De negatieve reactie van de publieke opinie in beide landen was een van de belangrijkste 

oorzaken voor het mislukken van het project. Hoewel deze reactie opkwam naar aanleiding 
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van de indiscretie van president Truman, die het project voortijdig in de openbaarheid 

bracht, is het de vraag of het Chileense en Boliviaanse publiek minder fel zou hebben 

gereageerd als het pas in een later stadium op de hoogte zou zijn gebracht van het project, 

zoals de onderhandelaars voor ogen hadden. Het is waarschijnlijk dat in dat geval dezelfde 

argumenten een rol zouden hebben gespeeld in de oppositie tegen het plan, en de uitkomst 

van de onderhandelingen zou ook dan onzeker zijn geweest. 

   Een andere belangrijke factor, die ook in 1926 en in mindere mate in 1895 een rol had 

gespeeld, was het verzet van Peru tegen de beoogde oplossing. Het is opvallend dat de 

Peruaanse regering niet reageerde toen president Truman het project in juli 1950 voor het 

eerst in het openbaar noemde en dat de Peruaanse reactie pas kwam na een nieuwe 

verwijzing door de Amerikaanse president naar de plannen, in maart 1951. Wellicht 

beschouwde Lima de onderhandelingen in juli 1950 nog als prematuur en besloot het te 

wachten op een formeel Chileens voorstel, waarover het zich conform het Aanvullend 

Protocol van 1929 zou kunnen uitspreken. Toen de Peruaanse regering ruim een half jaar 

later nog altijd niet door Chili en Bolivia geconsulteerd was, achtte Lima vervolgens de tijd 

rijp om zich alsnog uit te spreken over het project. De negatieve reactie van de Peruaanse 

president op de verklaring van Truman in maart 1951 en de impliciete blokkering van het 

voorstel, niet alleen op basis van het Aanvullend Protocol maar ook vanwege het Peruaanse 

mede-eigendom van het water van het Titicacameer, deden de onderhandelingen definitief 

de das om. 

   Gezien de grote oppositie die de bekendmaking van het plan zowel in Chili als in Bolivia 

had opgeleverd, was het waarschijnlijk dat de onderhandelingen ook zonder een Peruaanse 

afwijzing zonder resultaat zouden zijn gebleven. Het is daarom opvallend dat Peru alsnog 

kwam met een negatieve reactie, die feitelijk onnodig was en Peru voor de tweede keer sinds 

1926 medeverantwoordelijk maakte voor het mislukken van een concreet perspectief op een 

soevereine Boliviaanse uitweg naar de Stille Oceaan. Een mogelijke verklaring voor de 

Peruaanse actie kan wellicht gevonden worden in de precedentwerking die van het 

uitblijven van een formele afwijzing uit zou kunnen gaan: als Peru het plan van 1950 niet zou 

afwijzen, zou het voor Lima moeilijker worden zich in de toekomst alsnog te verzetten tegen 

nieuwe Chileens-Boliviaanse plannen voor een vergelijkbare oplossing. 

   Wellicht had de Peruaanse oppositie voorkomen kunnen worden als de regeringen van 

Chili en Bolivia Peru in een eerder stadium bij de onderhandelingen hadden betrokken. 

Misschien had de verandering in de positie van de Peruaanse regering tussen juli 1950 en 

maart 1951 zich dan niet voorgedaan. Aan de andere kant kon het voortijdig betrekken van 
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Peru bij de plannen de onderhandelingen ook bemoeilijken: als het al zo ingewikkeld was 

om tussen twee landen te spreken over een dermate gevoelige kwestie, zou het betrekken 

van een derde land met zijn eigen belangen het proces alleen maar ingewikkelder hebben 

gemaakt en de kans op succes drastisch hebben verkleind. Daarbij komt dat Chili volgens de 

eigen interpretatie van het Aanvullend Protocol van 1929 niet verplicht was Peru te 

betrekken bij de onderhandelingen, maar slechts om een voorstel ter goedkeuring aan de 

regering in Lima voor te leggen. Toch lijkt het ontbreken van Chileense en Boliviaanse 

toenadering tot Peru te hebben bijgedragen aan de uiteindelijke impliciete Peruaanse 

afwijzing. Opnieuw was Bolivia dicht bij een verwezenlijking van zijn maritieme aspiratie 

geweest; ook deze keer hadden de onderhandelingen uiteindelijk echter niet geleid tot de zo 

innig gewenste soevereine uitweg naar de Stille Oceaan. 

 

5.4 De Lauca-crisis (1962-1963) 

 

Begin jaren zestig deed zich een ernstige verslechtering voor van de Chileens-Boliviaanse 

betrekkingen, als gevolg van een geschil over het Chileense irrigatieproject in de 

internationale Río Lauca. De spanningen leidden in april 1962 zelfs tot het verbreken van de 

diplomatieke betrekkingen tussen beide landen, waarmee de Lauca-crisis een dieptepunt 

werd in de verhouding tussen Chili en Bolivia. Omdat de Boliviaanse maritieme aspiratie in 

de loop van het geschil een steeds grotere rol ging spelen, is een korte uiteenzetting van deze 

Lauca-crisis van belang. 

 

Begin van de controverse 

 

De controverse over de Río Lauca, een kleine niet-bevaarbare rivier die ontspringt in Chili en 

uitmondt in het Boliviaanse Meer van Coipasa,168 was in 1939 begonnen met het Chileense 

plan om een deel van het water van de rivier te gebruiken voor irrigatie van de droge Azapa-

vallei in het uiterste noorden van het land, ten behoeve van de voedselvoorziening voor het 

departement Arica.169 In 1947 tekende de Boliviaanse ambassadeur Ostria Gutiérrez protest 
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aan tegen het project onder verwijzing naar de Verklaring van Montevideo (Declaration on the 

Industrial and Agricultural Use of International Rivers) van 1933, die bepaalde dat een land geen 

wijzigingen mocht aanbrengen in de natuurlijke loop van een internationale rivier zonder 

toestemming van de stroomafwaarts gelegen oeverstaten.170 Op verzoek van Bolivia werd 

een binationale commissie ingesteld die het project bestudeerde. Nadat deze commissie in 

augustus 1949 had geconcludeerd dat het project geen gevolgen zou hebben voor Bolivia, 

had La Paz volgens de procedure drie maanden de tijd om bezwaar aan te tekenen. Toen een 

Boliviaanse reactie was uitgebleven liet de Chileense regering op 3 december 1949 weten dat 

ze concludeerde dat Bolivia geen bezwaren had en dat zou worden begonnen met de bouw 

van de irrigatiewerken.171 

 

De jaren zestig: hardere Boliviaanse opstelling en verbreken van de diplomatieke betrekkingen 

 

Nadat Bolivia in 1953 en 1958 opnieuw bezwaar had gemaakt tegen het Chileense Lauca-

project, ging Chili schoorvoetend akkoord met de instelling van een nieuwe binationale 

commissie die de irrigatiewerken opnieuw zou onderzoeken.172 Ondanks dat deze 

commissie in september 1960, net als eerder in 1949, concludeerde dat het project de 

Boliviaanse belangen niet zou schaden, volhardde Bolivia in zijn klachten. Nadat er 

verschillende notities waren uitgewisseld tussen beide ministeries van Buitenlandse Zaken 

en La Paz had gedreigd de kwestie internationaal aan te kaarten, liet Bolivia op 3 april 1962 

weten dat het de aangekondigde inwerkingstelling van het Chileense irrigatieproject zou 

beschouwen als een daad van agressie. Op 13 april diende La Paz een petitie in bij de 

Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), waarin aandacht werd gevraagd voor de 

‘dreigende schending van de Boliviaanse territoriale integriteit‘.173 

   In reactie op deze opvallend agressieve Boliviaanse opstelling gaf de Chileense president 

Alessandri Rodríguez op 14 april opdracht de inmiddels voltooide stuwdeuren bij de 

bronnen van de Río Lauca te openen en het irrigatieproject voor de Azapa-vallei in werking 
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te stellen. Het nieuws van de Chileense beslissing leidde in Bolivia tot grote anti-Chileense 

demonstraties; de Chileense ambassade in La Paz werd met stenen bekogeld, Chileense 

vlaggen werden verbrand en in de pers werd een haatcampagne tegen Chili gevoerd. Twee 

dagen later verbrak Bolivia, volledig gesteund door het volk, de diplomatieke betrekkingen 

met Chili, een stap die door Santiago gevolgd werd.174 De maand erop vaardigde de OAS 

een resolutie uit waarin Chili en Bolivia werden opgeroepen het geschil op vreedzame wijze 

op te lossen. Deze resolutie, die niet voorzag in sancties tegen Chili zoals Bolivia had geëist, 

betekende in feite een afwijzing van het Boliviaanse standpunt en een overwinning voor 

Chili.175 

 

Het Lauca-geschil tegen de achtergrond van de maritieme aspiratie 

 

De harde en assertieve houding die de Boliviaanse regering vooral na 1960 aannam in het 

Lauca-geschil is opmerkelijk. Bolivia heeft nooit kunnen aantonen op welke manier het 

Chileense irrigatieproject daadwerkelijk schadelijk was voor de benedenloop van de rivier,176 

en in 1949 en 1960 hadden binationale commissies vastgesteld dat de Boliviaanse belangen 

niet geschaad zouden worden met het project. Desondanks bleef La Paz herhaaldelijk 

bezwaar aantekenen tegen het project. Volgens verschillende auteurs ontwikkelde het Lauca-

geschil zich vooral vanaf 1960 steeds meer tot een instrument om de maritieme kwestie te 

kunnen bevorderen.177  

   Al in 1949-1950 lijkt er een verband te bestaan tussen de Boliviaanse opstelling in het 

Lauca-geschil en de maritieme kwestie. Volgens Fellmann, die de Boliviaanse minister van 

Buitenlandse Zaken was tijdens de crisis, ging Bolivia in 1949 niet in beroep tegen het 

rapport van de binationale commissie, omdat er juist in die periode onderhandelingen 

werden gevoerd over een mogelijke Boliviaanse corridor naar de Stille Oceaan. Om deze 

onderhandelingen niet te frustreren zou La Paz ervoor hebben gekozen geen bezwaar aan te 

tekenen tegen het rapport over het Lauca-project.178 Hoewel deze redenering geen volledige 

verklaring geeft voor het uitblijven van een Boliviaans protest in 1949 – de onderhandelingen 

over de Boliviaanse corridor kwamen immers pas met het aantreden van minister Walker in 
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februari 1950 in een fase waarin ze als veelbelovend konden worden betiteld, terwijl het 

rapport van de binationale commissie al in augustus 1949 was verschenen – lijkt er 

inderdaad een samenhang tussen beide zaken te bestaan. Deze samenhang kan ook 

verklaren waarom Bolivia vanaf 1953, toen de onderhandelingen over de Boliviaanse 

corridor definitief als mislukt konden worden beschouwd, opnieuw ging protesteren tegen 

het Lauca-project. 

   Zeker toen de crisis haar hoogtepunt bereikte met het verbreken van de diplomatieke 

betrekkingen door de Boliviaanse regering, werd steeds duidelijker zichtbaar dat het Lauca-

geschil door La Paz gebruikt werd om de maritieme kwestie onder de aandacht te brengen. 

Terwijl het Lauca-geschil voor Chili een strikt juridische kwestie was die door middel van 

arbitrage of een uitspraak van een bevoegd gerechtshof moest worden opgelost, werd het 

conflict voor Bolivia na 1960 vooral politiek van aard. Door te kiezen voor een politieke 

benadering en te pleiten voor onderhandelingen of bemiddeling hoopte La Paz de 

Boliviaanse onderhandelingspositie op het gebied van de maritieme aspiratie te versterken. 

In de petitie die Bolivia naar aanleiding van het openen van de stuwdeuren in de Río Lauca 

door Chili in april 1962 bij de OAS indiende, werd al melding gemaakt van de maritieme 

kwestie,179 en ook uit het feit dat Bolivia in 1962 zowel bij de Verenigde Naties als de OAS 

aandacht vroeg voor de geografische insluiting van het land180 blijkt de koppeling van het 

oorspronkelijke Lauca-geschil met het Boliviaanse streven naar een uitweg naar zee. 

 

De repercussie van de Boliviaanse opstelling voor de maritieme aspiratie 

 

Naarmate de jaren zestig vorderden verdween het werkelijke geschil rond de Río Lauca 

steeds meer naar de achtergrond, om verdreven te worden door nieuwe Boliviaanse acties 

om zowel bilateraal als internationaal aandacht te vragen voor de maritieme kwestie. Alle 

Boliviaanse petities werden echter door Chili resoluut van de hand gewezen. De manier 

waarop Bolivia de Lauca-crisis had aangewend had geresulteerd in een sterk verminderde 

Chileense bereidheid tot een dialoog. 

   Concluderend kan gesteld worden dat het Lauca-geschil zich kon ontwikkelen tot een 

crisis doordat La Paz een koppeling maakte tussen het Chileense irrigatieproject, dat voor 

Bolivia feitelijk onbelangrijk was, en de Boliviaanse maritieme aspiratie. Volgens 
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verschillende auteurs werd deze strategie ingegeven door de noodzaak de publieke opinie te 

verenigen tegenover een gemeenschappelijke zondebok of vijand, teneinde de aandacht af te 

leiden van interne politieke problemen. Als voorbeelden hiervan noemt Tomaseck de 

splitsing binnen de regeringspartij MNR in 1960 en het verzet van de vakbonden tegen de 

nationalisatie van de tinmijnen.181 Door de Lauca-crisis aan te wenden om in eigen land te 

kunnen wijzen op het Chileense gebrek aan bereidheid om te spreken over de Boliviaanse 

maritieme aspiratie, kon de positie van de regering worden versterkt. Aan de andere kant 

leidden de Boliviaanse acties op internationaal vlak echter tot een steeds hardere opstelling 

van de Chileense regering en juist tot een verslechtering van de Boliviaanse 

onderhandelingspositie op het gebied van de maritieme aspiratie. De Chileense regering, die 

zich in 1950 nog zeer welwillend had opgesteld, zou na de crisis van 1962 voorlopig niet 

meer bereid zijn om te praten over het Boliviaanse streven naar een soevereine uitweg naar 

zee. 
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6. De Omhelzing van Charaña en de OAS (1975-1979) 

 

6.1 Inleiding 

 

Na het verbreken van de diplomatieke betrekkingen naar aanleiding van de Lauca-crisis was 

er op het gebied van de maritieme kwestie lange tijd vrijwel geen contact tussen Chili en 

Bolivia. Halverwege de jaren zeventig kwam hier weer verandering in. Mede vanwege het 

slechte internationale imago van Chili na de staatsgreep van 11 september 1973 zocht de 

Chileense regering opnieuw toenadering tot Bolivia. De ‘Omhelzing van Charaña’ tussen de 

presidenten Pinochet en Banzer in februari 1975 herstelde de diplomatieke betrekkingen en 

luidde een nieuwe periode in van directe onderhandelingen over het Boliviaanse streven 

naar een soevereine uitweg naar zee. Hoewel deze onderhandelingen in de eerste fase 

hoopgevend waren, leidden ze ook deze keer niet tot een oplossing en in 1978 verbrak La 

Paz uit onvrede over de Chileense opstelling opnieuw de diplomatieke betrekkingen met 

Santiago. 

   Na een korte beschrijving van de Chileens-Boliviaanse betrekkingen van de Lauca-crisis tot 

en met de regering-Allende en de staatsgreep van Augusto Pinochet sta ik in dit hoofdstuk 

uitgebreid stil bij het onderhandelingsproces van 1975-1978 en bij de oorzaken voor het 

mislukken van het vierde en laatste concrete perspectief sinds de Salpeteroorlog op een 

soevereine Boliviaanse uitweg naar de Stille Oceaan. In de laatste paragraaf behandel ik de 

resolutie van de OAS van 1979, die weliswaar een internationaal succes voor Bolivia 

betekende op het gebied van de maritieme kwestie, maar die ook opnieuw zou leiden tot een 

verminderde Chileense bereidheid om over het onderwerp te spreken. 

 

6.2 De jaren 1962-1974: mislukte Chileense toenaderingen 

 

Toen Chili vanaf halverwege de jaren zestig opnieuw toenadering zocht tot Bolivia, stelde La 

Paz als voorwaarde dat Chili vooraf zou instemmen met de overdracht van een soevereine 

haven aan Bolivia. Volgens Chili konden eventuele gesprekken over de maritieme kwestie 
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echter pas plaatsvinden nádat de betrekkingen genormaliseerd waren.182 De impasse die 

hierdoor ontstond zou de verdere jaren zestig voortduren. 

   Tijdens het bewind van de socialistische president Salvador Allende ondernam Chili 

opnieuw een toenaderingspoging. Na een bezoek van de communistische senator Volodia 

Teitelboim aan La Paz sprak de Boliviaanse president generaal Juan José Torres, net als 

Allende progressief en van socialistische snit, over een ‘revolutionair begrip’ tussen beide 

landen, en werd in Bolivia steun uitgesproken voor het herstellen van de diplomatieke 

betrekkingen met Chili, zonder voorwaarden vooraf.183 Volgens Gumucio zouden beide 

ministers van Buitenlandse Zaken tijdens een geheime ontmoeting in Costa Rica zelfs 

gesproken hebben over het hervatten van de onderhandelingen over de Boliviaanse corridor 

van 1950.184 De positieve contacten konden echter niet worden voortgezet doordat een 

bloedige staatsgreep in Bolivia in augustus 1971 een einde maakte aan het bewind van 

president Torres en de conservatieve generaal Hugo Banzer aan de macht bracht.185 Nieuwe 

contacten tussen de ministers van Buitenlandse Zaken van Banzer en Allende leidden tot de 

afspraak in oktober 1973 een topontmoeting te organiseren in de Boliviaanse stad 

Cochabamba. Deze keer zou een politieke omwenteling in Chili er echter voor zorgen dat dit 

overleg geen doorgang kon vinden.186 

 

6.3 De staatsgreep van Pinochet: nieuwe toenadering tot Bolivia 

 

De staatsgreep door de junta van generaal Augusto Pinochet, die op 11 september 1973 op 

gewelddadige wijze een einde maakte aan het Chileense socialistische experiment van 

president Allende, leidde ertoe dat Chili internationaal sterk geïsoleerd raakte. In de hele 

wereld werd geschokt gereageerd op de coup en vooral de Niet-Gebonden Landen in de VN 

verzetten zich systematisch tegen de gewelddadige repressie die het regime vooral in de 

eerste jaren kenmerkte.187 Ook met betrekking tot de buurlanden zag Pinochet zich 

geconfronteerd met oplopende spanningen. Vanwege het naderende honderdjarig jubileum 

van de Salpeteroorlog waren in Bolivia en vooral in Peru revanchistische sentimenten in 

opkomst, die volgens Fermandois in 1974-1975 zelfs leidden tot een oorlogsdreiging tussen 
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Chili en Peru.188 Daarnaast waren er spanningen tussen Santiago en Buenos Aires vanwege 

een geschil om de soevereiniteit over drie onbewoonde eilandjes in het Beaglekanaal.189 In 

deze context van regionale onrust zochten de Chileense strijdkrachten naar een oplossing 

voor de ‘kwestie-Bolivia’ en werd besloten Bolivia een soevereine corridor over Chileens 

grondgebied naar de Stille Oceaan aan te bieden, die mede als buffer zou kunnen dienen 

tegen eventueel Peruaans revanchisme.190 

   De militaire presidenten Pinochet en Banzer ontmoetten elkaar voor het eerst in maart 

1974, in de marge van de inauguratieceremonie van de Braziliaanse president Geisel. In een 

uitgebreid gesprek stelde Pinochet zijn Boliviaanse ambtsgenoot op de hoogte van de 

Chileense bereidheid te onderhandelen over een Boliviaanse corridor in ruil voor territoriale 

compensaties.191 Een jaar later, op 8 februari 1975, vond er een officiële ontmoeting plaats 

tussen beide presidenten bij het Boliviaanse plaatsje Charaña aan de grens met Chili. 

Pinochet en Banzer tekenden een gezamenlijke verklaring (Acta de Charaña) waarin de 

diplomatieke betrekkingen tussen beide landen werden hersteld en waarin werd 

overeengekomen ‘de dialoog op verschillende niveaus, om formules te vinden voor 

oplossing van vitale zaken waarmee beide landen zich geconfronteerd zien, zoals de 

geografische insluiting van Bolivia’, voort te zetten.192 De ontmoeting werd besloten met een 

hartelijke omhelzing tussen beide presidenten, en deze Abrazo de Charaña werd het symbool 

voor de nieuwe Chileens-Boliviaanse toenadering en het herstel, na bijna dertien jaar, van de 

diplomatieke betrekkingen tussen beide landen. 

 

6.4 Onderhandelingen over een Boliviaanse uitweg naar zee, 1975-1978 

 

Conform de Acta de Charaña werden er begin 1975 weer ambassadeurs geaccrediteerd in 

Santiago en La Paz en kwam er opnieuw een proces op gang van onderhandelingen over de 

Boliviaanse maritieme aspiratie. Op 26 augustus 1975 diende de Boliviaanse ambassadeur 

een formeel voorstel in bij de Chileense minister van Buitenlandse Zaken Patricio Carvajal. 

Hierin vroeg Bolivia om de overdracht van de kuststrook tussen Arica en de Chileens-

Peruaanse grens en een soevereine corridor naar het Boliviaanse binnenland, vergelijkbaar 
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met het voorstel dat in 1950 door ambassadeur Ostria Gutiérrez was gedaan. Behalve deze 

corridor en vrij gebruik van de haven van Arica vroeg Bolivia om de overdracht van een 

kustgebied van 50 kilometer lengte en 15 kilometer breedte in de buurt van Iquique, Pisagua 

of Antofagasta, en het recht om infrastructuur aan te leggen naar deze Boliviaanse ‘enclave’ 

op Chileens grondgebied.193 

   De Chileense reactie op het voorstel kwam enkele maanden later. Na een mondelinge 

toelichting aan de Boliviaanse ambassadeur op 12 december kwam minister Carvajal op 19 

december 1975 met een officieel tegenvoorstel, dat de basis zou worden van de verdere 

onderhandelingen tussen Santiago en La Paz. De belangrijkste punten uit dit voorstel waren: 

 

- Chili is bereid over te gaan tot de overdracht van een soeverein kustgebied, 

verbonden met het Boliviaanse grondgebied via een eveneens soevereine landstrook, 

tussen het uiterste noorden van de stad Arica en de Chileens-Peruaanse grens; 

Bolivia verkrijgt soevereiniteit over de corridor, de kust en het aangrenzende 

zeeterritorium (Exclusieve Economische Zone); 

- Chili wijst de overdracht van enig gebied ten zuiden van deze corridor als 

onacceptabel van de hand, omdat de territoriale continuïteit van het land hiermee in 

het geding komt; ook krijgt Bolivia geen toestemming om op Chileens grondgebied 

infrastructurele werken aan te leggen; 

- De overdracht van de corridor en kustzone aan Bolivia wordt onderdeel van een 

simultane ruil van territoria, waarbij Chili als compensatie een gebied ontvangt dat 

minimaal zo groot is als de corridor plus het bijbehorende zeeterritorium; 

- Bolivia verleent Chili het recht op het gebruik van het volledige debiet (waterverval) 

van de Río Lauca; 

- Het door Chili overgedragen gebied zal volledig gedemilitariseerd worden.194 

 

Analyse van het Chileense voorstel 

 

Hoewel het Chileense tegenvoorstel niet zo ver ging als het Boliviaanse voorstel van enkele 

maanden eerder en aanzienlijke tegenprestaties van Bolivia verlangde, erkende Chili 

hiermee wel voor de vierde keer sinds het einde van de Salpeteroorlog de legitimiteit van de 

Boliviaanse maritieme aspiratie. De uitweg naar zee die werd aangeboden kwam in grote 
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mate tegemoet aan het Boliviaanse verzoek. Anders dan in 1950 zou het gebied echter niet 

exact parallel lopen aan de Chileens-Peruaanse grens maar zou het zich richting het oosten 

verbreden, waardoor de totale oppervlakte groter zou zijn dan die van de corridor van 

Ostria Gutiérrez. 

   In tegenstelling tot haar positie in 1950 eiste de Chileense regering in 1975 voor het eerst 

territoriale compensaties van Bolivia. Volgens Fermandois wilde Chili hiermee voorkomen 

dat Bolivia na het verkrijgen van het zo gewenste kustgebied nieuwe eisen voor territoriale 

concessies op tafel zou leggen, ‘tot en met het volledige in 1879 verloren kustgebied’.195 Dit 

laatste lijkt wat ver te gaan; waarschijnlijk hoopte Santiago met de voorwaarde voor een 

territoriale ruil, waarmee de totale oppervlakte van het Chileense grondgebied niet zou 

afnemen, de steun van de eigen publieke opinie veilig te stellen. Het niet langer instemmen 

met niet-territoriale compensaties is echter ook een van de weinige diplomatieke 

inconsequenties die Chili in de relatie met Bolivia tentoon heeft gespreid. 

   De Chileense eis van een blijvende demilitarisatie van de aan Bolivia over te dragen zone 

moet gezien worden in geopolitiek perspectief, dat ook bij de onderhandelingen van 1895 en 

bij de Chileense reactie op het voorstel van Kellogg in 1926 een rol had gespeeld. Hiermee 

hoopte Chili een buffer te creëren tegen eventueel Peruaans revanchisme rond het naderende 

jubileum van de Salpeteroorlog. Deze voorwaarde zou een beperking betekenen van de 

Boliviaanse soevereiniteit in het te verkrijgen gebied. 

   Naast een volledige territoriale compensatie eiste Chili ten slotte het recht om het volledige 

debiet van de Río Lauca af te tappen ten behoeve van irrigatie en energieopwekking. 

Aangezien een geschil rond het Chileense gebruik van een gedeelte van het water van de Río 

Lauca in 1962 had geleid tot een ernstige crisis die nog altijd niet was opgelost, was de 

Chileense eis dat Bolivia zou instemmen met het aftappen van het volledige debiet van de 

rivier op zijn zachtst gezegd opportunistisch te noemen. Hoewel het mogelijk is dat deze 

voorwaarde slechts werd gesteld om later als ‘wisselgeld’ uit te kunnen onderhandelen 

tegen andere zaken, roepen de vele eisen in het voorstel tevens de vraag op in hoeverre 

Santiago werkelijk bereid was om tot een oplossing te komen. Duidelijkheid op dit punt is 

moeilijk te geven; wel is duidelijk dat Chili met dit tamelijk buitenproportionele eisenpakket 

heftige reacties van anti-Chilenisme in Bolivia riskeerde, waarmee ook de kansen op een 

akkoord verkleind werden. 
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Begin van de onderhandelingen en reacties in Chili en Bolivia 

 

Ondanks de aanzienlijke voorwaarden die Chili verbond aan de overdracht van een 

bescheiden verbinding tussen het Boliviaanse binnenland en de Stille Oceaan, verklaarde de 

Boliviaanse regering zich ‘in hoofdlijnen’ akkoord met het Chileense tegenvoorstel. De 

regering-Banzer leek bereid een hoge prijs te betalen om de bijna honderd jaar oude streven 

naar een eigen toegang tot de Stille Oceaan eindelijk te realiseren. Wellicht werd de positie 

van La Paz ingegeven door de veronderstelling dat indien Banzer dit probleem definitief zou 

oplossen, zijn regime sterk aan legitimiteit zou winnen en langer aan de macht zou kunnen 

blijven. Vanaf begin 1976 kwam er een constructief onderhandelingsproces op gang, waarbij 

de verschillende aspecten van het voorstel uitgebreid besproken werden door de ministers 

van Buitenlandse Zaken en de ambassades in beide hoofdsteden.  

   Hoewel zich enkele problemen voordeden met de interpretatie van bepaalde punten uit het 

Chileense voorstel (zoals de grootte van het door Bolivia te compenseren zeeterritorium, de 

door Chili geëiste demilitarisatie van de Boliviaanse corridor en het Chileense recht op het 

gebruik van het volledige debiet van de Río Lauca)196 was er volgens Figueroa sprake van 

een open dialoog met goede perspectieven voor een akkoord.197 In de periode van eind 1975 

tot oktober 1976 gaven verschillende Boliviaanse autoriteiten – van president Banzer en zijn 

ambassadeur in Chili tot woordvoerders van de strijdkrachten en de Nationale Maritieme 

Raad – in officiële verklaringen aan welwillend te staan tegenover de territoriale ruil met 

Chili om Bolivia te voorzien van een soevereine uitweg naar zee.198 

   Het is moeilijk vast te stellen hoe het Chileense publiek dacht over de onderhandelingen 

met Bolivia. De afwezigheid van kritische geluiden in de Chileense pers kan namelijk voor 

een belangrijk deel verklaard worden uit het feit dat Chili onder Pinochet geen persvrijheid 

kende. De meeste Chileense auteurs stellen echter dat de Chilenen overwegend positief 

aankeken tegen het onderhandelingsproces. Volgens Figueroa was dit mede te danken aan 

de clausule van de territoriale ruil; omdat de territoriale concessie aan Bolivia volledig 

gecompenseerd zou worden, zou het voorstel voor de Chilenen makkelijker te accepteren 

zijn geweest.199 Carrasco merkt op dat de instemming van het Chileense publiek ook 

samenhing met de oplopende spanningen tussen Chili en Peru: het creëren van een 

                                                      

196
 Abecia, Las Relaciones Internacionales… Tomo III, 307-308. 

197
 Figueroa, La Demanda Marítima Boliviana, 112. 

198
 Hormazábal, El libro blanco de Chile, 283-286. 

199
 Figueroa, La Demanda Marítima Boliviana, 112. 



 77 

Boliviaanse corridor tussen Chili en Peru werd opgevat als een middel om de veiligheid van 

Chili te waarborgen tegen mogelijke Peruaanse agressie.200 

   Het Boliviaanse publiek daarentegen keerde zich gaandeweg het onderhandelingsproces 

van 1976 fel tegen de onderhandelingen, en daarmee tegen het standpunt van de regering in 

La Paz. Anders dan in Chili waren er in Bolivia, dat onder Banzer eveneens geen volledige 

persvrijheid kende maar waar de censuur minder sterk was dan in Chili, volop kritische 

geluiden te horen. Vooral de territoriale compensatie voor de door Bolivia te verkrijgen 

corridor vormde een groot bezwaar. Net als in 1950 keerden velen zich tegen het aanbieden 

van compensaties omdat Chili in hun ogen de historische verplichting had Bolivia te 

voorzien van een uitweg naar zee zonder daarvoor iets terug te ontvangen.201 De voormalige 

minister van Buitenlandse Zaken Guachalla stelde bovendien dat de territoriale ruil ongelijk 

was, aangezien het droge en desolate woestijngebied dat Bolivia zou ontvangen 

gecompenseerd moest worden met territoria in het Chileens-Boliviaanse grensgebied, die 

een veel grotere natuurlijke diversiteit en minerale rijkdom kenden.202 Andere bezwaren 

hadden betrekking op de grootte van de aangeboden corridor en de beperkte mogelijkheden 

voor de aanleg van een Boliviaanse haven.203 Opnieuw wemelde het in de Boliviaanse pers 

van beledigingen aan het adres van Chili; er werd zelfs gepleit voor het opnieuw verbreken 

van de diplomatieke betrekkingen met Santiago.204 

 

De reactie van Peru 

 

Net als in 1926 en 1950 zou de rol van Peru opnieuw van doorslaggevend belang zijn. 

Anders dan bij de onderhandelingen over de Boliviaanse corridor in 1950 werd de Peruaanse 

regering al in een vroeg stadium bij het proces betrokken. Bolivia had al in het najaar van 

1975 een bijzonder gezant naar Lima gestuurd om de regering te informeren over de 

onderhandelingen; Chili op zijn beurt stelde Lima op 19 december 1975 formeel op de hoogte 
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van zijn tegenvoorstel en verzocht om Peruaanse instemming.205 Het was de eerste keer dat 

het Aanvullend Protocol van 1929 in werking trad.206 

   Pas elf maanden na het Chileense verzoek kwam de Peruaanse militaire junta van 

president Morales Bermúdez met een reactie, die het Chileens-Boliviaanse onderhandelings-

proces plotseling sterk verstoorde. Peru beperkte zich niet tot een formele instemming of 

afwijzing van het Chileense voorstel dat fungeerde als basis voor de Chileens-Boliviaanse 

onderhandelingen, maar kwam op 18 november 1976 in een memorandum met een eigen 

voorstel. Hierin zou de Boliviaanse corridor lopen van de Chileens-Boliviaanse grens tot aan 

de weg tussen Tacna en Arica, enkele kilometers van de kust. In het trapeziumvormige 

gebied tussen de weg en de kust, in het noorden begrensd door de Chileens-Peruaanse grens 

en in het zuiden door de noordgrens van de stad Arica, zou een gedeelde soevereiniteit 

worden ingesteld tussen Chili, Bolivia en Peru. Bolivia zou in deze ‘trinationale’ zone het 

recht krijgen om een soevereine haven aan te leggen en zou bovendien de soevereiniteit 

verkrijgen over het aangrenzende zeeterritorium. Ten slotte zou de haven van Arica 

eveneens onder trinationaal bestuur komen.207 

   De Peruaanse reactie maakte duidelijk dat het Aanvullend Protocol van 1929 in Lima 

anders geïnterpreteerd werd dan in Santiago. Volgens Chili zou Peru een ingediend voorstel 

uitsluitend kunnen goedkeuren of afwijzen; Peru behield zich echter het recht voor om in 

reactie met een eigen voorstel te komen. De door Lima voorgestelde oplossing betekende een 

radicale wijziging van de plannen die tot dat moment op tafel hadden gelegen. Het 

memorandum liet zien dat Peru voornemens was zelf zo veel mogelijk te profiteren van 

eventuele territoriale wijzigingen in de regio Arica en dat het een kans zag opnieuw – 

weliswaar gedeelde – invloed te verwerven in het in 1929 aan Chili verloren gebied. Ook 

maakte het duidelijk dat Peru nog altijd veel waarde hechtte aan de sociaal-economische 

binding tussen Tacna en Arica, die met een Boliviaanse corridor tussen beide steden verder 

in het geding zou kunnen komen. 

   Het voorstel betekende echter ook dat Bolivia nog altijd niet zou worden voorzien van een 

soevereine uitweg naar zee. Bolivia zou de Stille Oceaan tot op enkele kilometers naderen, 

maar zou nog altijd geen eigen kustlijn krijgen. Hierdoor voorzag het voorstel in de curieuze 

situatie waarin Bolivia wél soevereiniteit zou krijgen over een zeeterritorium, maar niet over 

de aangrenzende kust. Ten slotte had de Peruaanse oplossing gezien haar complexiteit de 
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potentie zich te ontwikkelen tot een bron van conflicten tussen de drie landen. Het zou niet 

eenvoudig zijn om met dermate gespannen onderlinge verhoudingen een goed gezamenlijk 

bestuur te voeren over een voor alle partijen zo belangrijk gebied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaart 6. Het Peruaanse voorstel voor gedeelde soevereiniteit aan het uiteinde van de Boliviaanse 

corridor, 1976 

 

Chili weigerde het Peruaanse tegenvoorstel in overweging te nemen. Deze beslissing werd 

waarschijnlijk ingegeven door problemen met de praktische uitvoerbaarheid van het plan, 

maar ook omdat hiermee het geopolitieke voordeel van een Boliviaanse buffer tegen 

eventueel Peruaans revanchisme grotendeels kwam te vervallen.208 Op 26 november liet 

Chili de regering in Lima weten dat de Peruaanse reactie ‘intervenieert in onderwerpen die 

onder de exclusieve nationale soevereiniteit [van Chili] vallen, en dat ze geen betrekking 

heeft op de algemene termen van de Chileens-Boliviaanse onderhandelingen die door beide 

landen zijn goedgekeurd. Het voorstel betekent bovendien een duidelijke wijziging van de 

clausules van het Verdrag van 1929 waarmee de Chileense soevereiniteit over Arica definitief 

werd vastgelegd’. Om deze redenen wees Santiago het Peruaanse memorandum van de 

hand en liet het weten nog altijd te wachten op een formele Peruaanse reactie op het voorstel 

van 19 december 1975.209 
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De Chileens-Boliviaanse onderhandelingen komen tot stilstand 

 

Het Peruaanse memorandum en de Chileense weigering het tegenvoorstel van Lima te 

overwegen, leidden ertoe dat er een impasse ontstond in de onderhandelingen tussen Chili 

en Bolivia. Zonder Peruaanse instemming kon het project dat onderwerp van gesprek was 

niet worden uitgevoerd, en zonder Chileense medewerking kon niet gesproken worden over 

het Peruaanse voorstel. 

   In zijn kersttoespraak van 24 december 1976 deed president Banzer vergeefs een beroep op 

de concessiebereidheid van zowel Chili als Peru: om alsnog tot een oplossing te kunnen 

komen zou Chili moeten afzien van de voorwaarde van een territoriale ruil en zou Peru het 

voorgestelde concept van een gedeelde soevereiniteit van het uiteinde van de voor Bolivia 

bestemde corridor moeten opgeven.210 Hoewel de oproep aan het adres van Peru begrijpelijk 

was – de Peruaanse reactie had het probleem immers plotseling sterk gecompliceerd – was 

het opvallend dat Banzer zich eveneens verzette tegen de territoriale ruil met Chili, een 

voorwaarde waarmee Bolivia eerder in hoofdlijnen had ingestemd. Waarschijnlijk werd deze 

plotseling hardere Boliviaanse opstelling tegenover Chili ingegeven door het aanhoudende 

verzet van de publieke opinie tegen de voorgestelde territoriale ruil,211 en door de 

afgenomen kansen op een akkoord nu met de Peruaanse reactie de basis van de Chileens-

Boliviaanse onderhandelingen was weggevallen. 

   Vanaf eind 1976 leek Bolivia steeds minder vertrouwen te hebben in de goede afloop van 

het onderhandelingsproces. Eind september 1977 verklaarde president Banzer in de pers dat 

zijn regering had besloten een pauze te nemen in de gesprekken en dat de beslissing over 

een eventuele territoriale ruil zou worden uitgesteld tot na de volgende verkiezingen. Enkele 

weken later haalde hij zijn ambassadeur terug uit Santiago zonder een opvolger te 

benoemen,212 een duidelijke manifestatie van een verminderde bereidheid tot verdere 

gesprekken met Chili. Op 21 december stelde Banzer in een brief aan Pinochet dat de 

onderhandelingen waren doodgebloed als gevolg van de Chileense weigering het Peruaanse 

voorstel van een jaar eerder te overwegen.213 

   Begin maart 1978 vonden er nog enkele geheime gesprekken plaats over de mogelijkheid 

van een ‘tussenoplossing’ – de verhuur aan Bolivia van de spoorlijn Arica–La Paz en 
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Boliviaanse autonomie in de zone van de beoogde corridor, zonder overdracht van 

soevereiniteit – teneinde de onderhandelingen op een politiek gunstiger moment voort te 

zetten.214 Deze gesprekken konden echter niet voorkomen dat Bolivia enkele dagen later 

alsnog definitief de stekker uit het precaire onderhandelingsproces trok. Op 17 maart 1978 

liet minister van Buitenlandse Zaken Adriázola weten dat zijn regering had besloten de 

diplomatieke betrekkingen met Chili te verbreken. De reden die hiervoor gegeven werd was 

dat Chili, in tegenstelling tot de geest waarin de betrekkingen in Charaña hersteld waren, 

zich in de onderhandelingen onvoldoende flexibel had opgesteld en ‘ondanks de 

verwachtingen van een heel volk’ bleef vasthouden aan het eigen voorstel van december 

1975, dat een ‘niet-onderhandelbaar dictaat’ was gebleken. Hierdoor had het 

onderhandelingsproces volgens de Boliviaanse regering geen kans van slagen meer.215 

 

Oorzaken voor het mislukken van de onderhandelingen van 1975-1978 

 

Volgens Carrasco en Figueroa vormden de onderhandelingen van 1975-1978 het meest 

concrete perspectief sinds de Salpeteroorlog op de oplossing van de Boliviaanse maritieme 

kwestie.216 Vooral in 1976 was er sprake van een constructief onderhandelingsklimaat, 

waarbij in openheid over alle aspecten kon worden gesproken en zowel Chili als Bolivia 

bereid leken water bij de wijn te doen om tot een oplossing te komen. De positieve sfeer 

waarin de gesprekken verliepen was gedeeltelijk toe te schrijven aan de ideologische 

overeenkomsten tussen de militaire regeringen van Chili en Bolivia, de goede 

verstandhouding tussen de Chileense minister van Buitenlandse zaken en de Boliviaanse 

ambassadeur, en de goede verstandhouding tussen de presidenten Pinochet en Banzer.217 

Beide generaals hadden met geweld de macht gegrepen en een dictatuur gevestigd waarin 

het mogelijk was om controversiële onderwerpen buiten het democratisch proces om op een 

voortvarende manier aan te pakken. Van deze voortvarendheid leek sprake te zijn in het 

onderhandelingsproces dat naar aanleiding van de Abrazo de Charaña van 1975 op gang 

kwam. 
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Ondanks de veelbelovende perspectieven leidde ook dit onderhandelingsproces echter niet 

tot een oplossing voor de geografische insluiting van Bolivia. Het eerste probleem dat zich 

voordeed was de oppositie van het Boliviaanse publiek tegen het Chileense voorstel. 

Ofschoon Chileense auteurs deze oppositie zien als een oorzaak voor de verharding van de 

Boliviaanse opstelling en hiermee voor het mislukken van de onderhandelingen,218 lijkt zij 

voor een belangrijk deel ook een gevolg te zijn van de buitenproportionele compensaties die 

in het Chileense voorstel verlangd werden, in het bijzonder de voorwaarde dat de aan 

Bolivia over te dragen soevereine corridor territoriaal gecompenseerd moest worden. Door 

deze eis te stellen en feitelijk een stap terug te doen ten opzichte van het perspectief op de 

Boliviaanse corridor in 1950, veroorzaakte Chili opnieuw een golf van anti-Chilenisme bij het 

Boliviaanse publiek, een sentiment dat invloed heeft gehad op de Boliviaanse positie en de 

mogelijkheden voor de regering in La Paz om de onderhandelingen voort te zetten. 

   De aanleiding voor het vastlopen van de onderhandelingen deed zich eind 1976 voor, toen 

de Peruaanse reactie op het Chileense voorstel duidelijk maakte dat de kwestie niet slechts 

door bilaterale onderhandelingen kon worden opgelost, maar dat er nog een derde land, met 

eigen belangen en nationale sentimenten, bij het proces betrokken was. De ‘hangslotclausule’ 

van 1929 bleek nog altijd goed te functioneren.219 De reactie van Lima, die een poging was 

om opnieuw invloed te verwerven in een gedeelte van het grondgebied dat Peru in de 

Salpeteroorlog aan Chili verloren had, toont volgens Abecia aan dat Peru zich nog altijd niet 

had neergelegd bij het verlies van de oorlog, bijna een eeuw eerder.220 

   Naar aanleiding van het Peruaanse tegenvoorstel kwamen de Chileens-Boliviaanse 

onderhandelingen tot stilstand; niet alleen door de aard van het voorstel, maar vooral door 

de Chileense weigering het voorstel te overwegen. De Chileense historicus Pinochet de la 

Barra stelt dat Chili wél had moeten onderhandelen over het voorstel, dat uniek en kansrijk 

was omdat Peru zich hierin akkoord verklaarde met de meeste Chileense en Boliviaanse 

wensen. In een open onderhandelingsproces waren Chili en Bolivia wellicht gezamenlijk in 

staat geweest om het Peruaanse voorstel af te zwakken en te komen tot een oplossing die 

voor de drie landen acceptabel zou zijn. Chili zou zich onnodig hard en onvoldoende 

welwillend hebben opgesteld door het voorstel direct van de hand te wijzen.221 
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Onder invloed van de sterke publieke oppositie en vanwege de afgenomen kansen op succes 

door de Chileense afwijzing van het Peruaanse tegenvoorstel, stelde ook La Paz zich vanaf 

dat moment harder op en toonde het zich steeds minder bereid de onderhandelingen voort 

te zetten. Hoewel er in 1977 nog een aantal pogingen werd ondernomen om de 

onderhandelingen gaande te houden was de basis verdwenen: Bolivia ging ondanks een 

eerdere instemming toch niet akkoord met de territoriale ruil, Chili weigerde af te zien van 

deze voorwaarde en Peru had een eigen voorstel op tafel gelegd, dat Chili niet wenste te 

overwegen. De eerder geboekte vooruitgang in de onderhandelingen was omgeslagen in een 

situatie waarin de drie landen slechts hun eigen posities verdedigden; een constructieve 

dialoog was niet langer mogelijk. 

   Volgens de Chileense lezing mislukten de onderhandelingen van 1975-1978 vooral door de 

inconsequente opstelling van Bolivia, dat zich eerst op verschillende politieke niveaus 

(presidenten, ministers, ambassadeurs) akkoord had verklaard met de Chileense voorwaarde 

van een territoriale ruil, maar daar later alsnog bezwaar tegen aantekende.222 De territoriale 

ruil was voor Chili niet onderhandelbaar omdat dit een belangrijke factor was in de 

binnenlandse acceptatie van de gesprekken met Bolivia. Hoewel de junta van Pinochet 

formeel niet afhankelijk was van het mandaat van het volk, had ze omwille van de interne 

stabiliteit wel degelijk belang bij een oplossing die door de Chilenen gedragen werd. 

   In Bolivia wordt de verantwoordelijkheid voor het mislukken van de onderhandelingen bij 

Chili gelegd. In de toelichting op de beslissing voor het verbreken van de diplomatieke 

betrekkingen in maart 1978 beschuldigde de Boliviaanse regering Chili van een onflexibele 

opstelling ten opzichte van de Boliviaanse bezwaren en het Peruaanse memorandum, en van 

een gebrek aan oprechtheid om de onderhandelingen tot een goed einde te brengen. De 

Boliviaanse publieke opinie wees de territoriale ruil als onacceptabel van de hand; Chili had 

meer begrip moeten tonen voor de Boliviaanse sentimenten door af te zien van deze 

voorwaarde.223 Volgens de Boliviaanse auteur Salazar mislukten de onderhandelingen 

doordat Chili bleef aandringen op territoriale compensaties.224 

   Bij het mislukken van de onderhandelingen van 1975-1978 droegen zowel Chili, Bolivia als 

Peru een deel van de verantwoordelijkheid: Chili vanwege de grote compensaties die het 

van Bolivia verlangde en het gebrek aan bereidheid hierover te onderhandelen; Bolivia 

vanwege de inconsequente opstelling en een gebrek aan initiatief om de onderhandelingen 
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na eind 1976 voort te zetten; en Peru vanwege het eigen tegenvoorstel dat de basis voor de 

lopende onderhandelingen deed wegvallen. Om twee redenen lijkt Chili hierbij echter de 

grootste verantwoordelijkheid te dragen. Ten eerste was de inconsequente opstelling van de 

Boliviaanse regering mede het gevolg van de oppositie van de publieke opinie, die op haar 

beurt ingegeven werd door de buitenproportionele compensaties die Chili had geëist. Ten 

tweede maakte Chili het met de resolute afwijzing van het tegenvoorstel van Lima 

onmogelijk om de vereiste Peruaanse instemming te verkrijgen, waardoor de 

onderhandelingen hoe dan ook kansloos werden. 

   Met het verbreken van de diplomatieke betrekkingen met Chili gaf Bolivia aan geen heil 

meer te zien in het onderhandelingsproces dat drie jaar eerder zo hoopgevend was geweest. 

Het vierde en laatste moment waarop Bolivia sinds het einde van de Salpeteroorlog dicht bij 

de bevrediging van zijn maritieme aspiratie was, kon hiermee definitief als mislukt worden 

beschouwd. 

 

6.5 De resolutie van de OAS, 1979 

 

Na het verbreken van de betrekkingen met Chili begon Bolivia met een nieuw diplomatiek 

offensief om het probleem van de geografische insluiting internationaal onder de aandacht te 

brengen.225 In oktober 1979, het jaar van het honderdjarig jubileum van het begin van de 

Salpeteroorlog, werd in La Paz de negende Algemene Vergadering van de OAS gehouden. 

Op Boliviaans verzoek werd op 31 oktober een resolutie aangenomen over de maritieme 

kwestie. In deze resolutie 426 verklaarde de OAS ‘dat het in het belang van het gehele 

halfrond is een waardige oplossing te vinden waarmee Bolivia een soevereine en nuttige 

toegang tot de Stille Oceaan zal verkrijgen,’ en werden de betrokken landen opgeroepen ‘om 

onderhandelingen te beginnen teneinde Bolivia te voorzien van een vrije en soevereine 

territoriale verbinding met de Stille Oceaan’.226 

   Hoewel Elizondo stelt dat de OAS-resolutie van 1979 voor veel Latijns-Amerikaanse 

landen slechts een manier was om zich af te kunnen zetten tegen het Chili van Pinochet,227 

betekende resolutie 426 een mijlpaal in de internationale sympathie voor de Boliviaanse 

maritieme aspiratie. Voor het eerst werd door een internationale organisatie steun 
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uitgesproken voor de Boliviaanse pogingen om een soevereine uitweg naar zee te verkrijgen. 

Behalve Chili en Paraguay,228 die hun delegaties hadden teruggetrokken voordat de resolutie 

in stemming werd gebracht, stemden alle leden van de OAS vóór de resolutie.229 Volgens 

Salazar waren de Amerikaanse staten zelden zo eensgezind geweest.230 

   De Chileense opstelling ten opzichte van de Boliviaanse petitie in de OAS vertoonde sterke 

overeenkomsten met de positie die het land bijna zestig jaar eerder had aangenomen bij de 

Boliviaanse petitie in de Volkenbond. Volgens de Chileense vertegenwoordiger bij de OAS 

Pedro Daza had de organisatie niet de bevoegdheid zich uit te spreken over territoriale 

situaties die zijn vastgelegd in bestaande en geldende verdragen (de Vrede van 1904). Voor 

de Chileense regering was de Boliviaanse petitie een ongepaste poging om een bilateraal (of, 

afhankelijk van het eventueel bereikte akkoord, hooguit trilateraal) thema te 

internationaliseren, temeer omdat Chili zich meerdere malen bereid had getoond in directe 

contacten te spreken over de Boliviaanse aspiraties.231 

   In de OAS-resolutie van 1979 was bepaald dat het onderwerp opnieuw besproken zou 

worden op de volgende vergadering van de organisatie.232 In de jaren 1980-1988 kwam het 

thema jaarlijks terug op de agenda van de Algemene Vergadering maar was er feitelijk 

sprake van een herhaling van zetten. Telkens benadrukte Bolivia de multilateraliteit van het 

onderwerp en verdedigde Chili het standpunt dat de OAS niet bevoegd was het thema te 

behandelen. Elk jaar werd er een nieuwe resolutie aangenomen over de Boliviaanse 

maritieme kwestie, maar de kracht en de betekenis van deze resoluties nam met de tijd snel 

af. Volgens Figueroa was er in de opeenvolgende resoluties sprake van een groeiende 

discrepantie tussen de algemene continentale steun voor de Boliviaanse zaak en de feitelijke 

steun die in de aangenomen resolutie naar voren kwam.233 Waren Chili en Bolivia in 1979 

nog opgeroepen om onderhandelingen te beginnen om Bolivia te voorzien van een 

soevereine uitweg naar de Stille Oceaan, in de resolutie van 1980 werden deze 

onderhandelingen al afhankelijk gemaakt van het herstel van de diplomatieke betrekkingen 

tussen beide landen. In de jaren daarna werd nog slechts opgeroepen tot een dialoog of 

alleen tot toenadering, die zou moeten resulteren in het normaliseren van de betrekkingen 
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tussen Chili en Bolivia en de weg zou moeten vrijmaken voor onderhandelingen over de 

maritieme aspiratie. 

   Volgens Carrasco wijst de afnemende kracht van de opeenvolgende OAS-resoluties na 

1979 op een kleiner wordende internationale sympathie voor de Boliviaanse maritieme 

aspiratie.234 Deze verminderde steun was wellicht ingegeven doordat gebleken was dat de 

resolutie van 1979 op geen enkele manier had geleid tot nieuwe contacten tussen Chili en 

Bolivia. De Boliviaanse poging tot internationalisering van het onderwerp had, net als in 

1921 en in de jaren zestig, niet geleid tot resultaten en had de Chileense bereidheid tot 

gesprekken alleen maar verder doen afnemen. Wellicht beseften de leden van de OAS dat de 

organisatie beide landen niet aan de onderhandelingstafel kon dwingen en dat constructieve 

onderhandelingen alleen mogelijk zijn in een klimaat van vertrouwen, waarin toenadering 

tot stand komt als gevolg van soevereine beslissingen. De Boliviaanse campagne om Chili via 

de OAS aan de onderhandelingstafel te dwingen mislukte omdat een duurzame oplossing 

voor een bilaterale kwestie niet van bovenaf en tegen de zin van een van de betrokken 

partijen kan worden opgelegd, maar alleen kan worden gevonden op vrijwillige basis en 

door constructieve contacten tussen beide betrokken landen. 
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7. Conclusie 

 

7.1 Inleiding 

 

Sinds het verbreken van de diplomatieke betrekkingen tussen Chili en Bolivia in maart 1978 

hebben zich in de relatie tussen beide landen geen concrete mogelijkheden meer voorgedaan 

voor een oplossing van de Boliviaanse maritieme kwestie. Een bemiddelingspoging van de 

Colombiaanse regering in 1983-1986 leverde geen resultaat op,235 en oriënterende contacten 

in 1987 over de overdracht van een Boliviaanse corridor of enclave aan de Noord-Chileense 

kust werden al snel door Chili geblokkeerd.236 Ook de terugkeer van de democratie in Chili 

vanaf 1990 leidde niet tot nieuwe toenadering tussen beide landen. Tot op de dag van 

vandaag onderhouden Santiago en La Paz slechts betrekkingen op consulair niveau. 

   De laatste jaren lijkt er sprake te zijn van een voorzichtige verbetering in de relatie. Met de 

verkiezing van de socialistische president Evo Morales in 2006 lijkt in Bolivia een nieuwe 

periode van relatieve politieke stabiliteit te zijn aangebroken. De ideologische 

overeenkomsten tussen Morales en de eveneens in 2006 gekozen socialistische Chileense 

presidente Michelle Bachelet zorgen voor een klimaat van toenemende wederzijdse interesse 

en onderling vertrouwen. De verbeterde verstandhouding blijkt uit nieuwe initiatieven die 

op verschillende niveaus worden genomen om beide landen nader tot elkaar te brengen. Het 

is echter nog te vroeg om in historisch perspectief een oordeel te geven over de actuele 

situatie in de Chileens-Boliviaanse betrekkingen; in de epiloog zal ik hier kort op ingaan. 

   De conclusies van dit historisch onderzoek zullen de actualiteit buiten beschouwing laten 

en gebaseerd worden op de vier belangrijkste momenten van toenadering die zich sinds het 

einde van de Salpeteroorlog tussen Chili en Bolivia hebben voorgedaan: 1895, 1926, 1950 en 

1975. Na een korte samenvatting van elk van deze momenten bespreek ik de factoren die 

overeenstemming tussen beide landen in de weg hebben gestaan en ga ik in op de vraag in 

hoeverre veranderingen waar te nemen zijn in de standpunten van de betrokken landen. De 

conclusie wordt besloten met enkele observaties over de oorzaken voor het mislukken van 

de vier belangrijkste momenten van onderhandelingen tot nu toe, die gezien kunnen worden 

als bescheiden aanbevelingen aan de Chileense, Boliviaanse en Peruaanse onderhandelaars 
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van de toekomst, die de moeilijke en beladen taak wacht een oplossing voor deze slepende 

kwestie mogelijk te maken. 

 

7.2 Terugblik: vier momenten van toenadering en kansen op een oplossing 

 

De eerste keer dat Chili zich bereid toonde tot onderhandelingen over de Boliviaanse 

maritieme aspiratie was in 1895. Volgens de akkoorden van mei van dat jaar zou Bolivia de 

soevereiniteit verkrijgen over Tacna en Arica, mits Chili het in deze provincies te organiseren 

referendum zou winnen; in het geval het referendum verloren zou worden zou Chili Bolivia 

een zuidelijker gelegen uitweg naar zee aanbieden. Problemen met de ratificatie van de 

akkoorden door beide nationale congressen leidden er echter toe dat deze oplossing niet kon 

worden uitgevoerd. Hoewel Bolivia hierbij een grotere verantwoordelijkheid lijkt te hebben 

dan Chili, was het mislukken van de akkoorden van 1895 echter vooral het gevolg van een 

groot wederzijds wantrouwen zo kort na de oorlog. 

   In 1926 was Bolivia voor de tweede keer dicht bij de verwezenlijking van zijn maritieme 

aspiratie. Het voorstel van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kellogg 

voorzag in de overdracht van Tacna en Arica aan Bolivia, om op deze manier een einde te 

maken aan het al 40 jaar oude conflict tussen Chili en Peru over deze provincies. Toen een 

oplossing nabij leek na een onverwachte positieve Chileense reactie, werd de oplossing van 

Kellogg resoluut afgewezen door Peru. Het is echter de vraag of het voorstel werkelijk 

uitgevoerd had kunnen worden als alle drie de landen er wél mee hadden ingestemd. 

   Het derde concrete perspectief op een Boliviaanse uitweg naar zee deed zich voor in 1950. 

Het ingenieuze voorstel van de Boliviaanse ambassadeur Ostria Gutiérrez voorzag in een 

soevereine Boliviaanse corridor ten noorden van Arica, in ruil voor het gebruik van water uit 

het Titicacameer voor de irrigatie van het droge noorden van Chili. In geheime 

onderhandelingen waren beide regeringen dicht bij een akkoord gekomen; naar aanleiding 

van onthullingen door de Amerikaanse president Truman keerde zowel het Chileense als het 

Boliviaanse publiek zich echter tegen het plan. Toen de Peruaanse regering vervolgens 

duidelijk maakte een eventueel Chileens-Boliviaans akkoord te zullen blokkeren, konden de 

veelbelovende onderhandelingen van 1950 definitief als mislukt worden beschouwd. 

   Naar aanleiding van de Abrazo de Charaña tussen de presidenten Pinochet en Banzer kwam 

er tussen 1975 en 1978 voorlopig voor het laatst een proces op gang van bilaterale 

onderhandelingen over de Boliviaanse maritieme aspiratie. Opnieuw werd er gesproken 
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over de overdracht van een soevereine corridor naar de Stille Oceaan, ditmaal in ruil voor 

een volledige territoriale compensatie. Deze onderhandelingen waren aanvankelijk 

hoopgevend maar mislukten doordat Peru met een ingewikkeld eigen voorstel kwam dat 

Chili weigerde te accepteren, maar ook door de felle Boliviaanse oppositie tegen de door 

Chili geëiste compensatie. 

 

7.3 Diverse obstakels voor Chileens-Boliviaanse toenadering 

 

Op basis van een vergelijking van de oorzaken voor het mislukken van de vier belangrijkste 

momenten van toenadering tussen Chili en Bolivia dringt zich een eerste conclusie op: voor 

elk van de drie hoofdrolspelers in deze kwestie is een aantal min of meer constante factoren 

aan te wijzen die een oplossing voor de Boliviaanse geografische insluiting in de weg staan. 

 

Bolivia neemt geen genoegen met minder dan soevereiniteit 

 

De Boliviaanse maritieme claim is sinds het verlies van de Salpeteroorlog ‘hét fundamentele 

thema van het (Boliviaanse) buitenlands beleid, en drukt tot op de dag van vandaag een 

zware last op de nationale psyche’.237 Veel Bolivianen zijn ervan overtuigd dat het gebrek 

aan een uitweg naar zee een van de voornaamste oorzaken is van de huidige 

onderontwikkeling van het land.238 Zolang de maritieme aspiratie niet wordt bevredigd door 

de overdracht van een volledig soevereine kust aan Bolivia, zal het land aandacht blijven 

vragen voor zijn geografische insluiting en blijven aandringen op een territoriale wijziging 

om de kwestie op te lossen. 

   De inflexibiliteit van de Boliviaanse positie verkleint de mogelijkheden voor alternatieve 

oplossingen waarmee Bolivia zich, zonder de overdracht van volledige soevereiniteit, een 

nuttige en bruikbare verbinding met de Stille Oceaan zou kunnen verschaffen. De wens 

opnieuw een soevereine kust te bezitten is echter dermate diep geworteld in de ziel van de 

Bolivianen dat het land een alternatieve oplossing niet zal kunnen accepteren. 
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Legalistische opstelling van Chili 

 

Met inachtneming van de Boliviaanse positie lijkt de enige mogelijke oplossing voor de 

kwestie derhalve te liggen in een territoriale wijziging, waarbij Chili een deel van zijn 

nationale grondgebied aan Bolivia overdraagt. De Chileense regering heeft zich echter vaak 

rigide en sterk legalistisch opgesteld ten opzichte van een dergelijke territoriale concessie. 

Het bestaan van een door beide landen in vrijheid uitonderhandeld vredesverdrag, dat een 

einde maakte aan de oorlog en de Boliviaanse kust definitief onder Chileense soevereiniteit 

bracht, vormt tot op de dag van vandaag voor Chili aanleiding om te stellen dat er geen 

openstaande territoriale kwestie is tussen beide landen en dat Chili Bolivia formeel gezien 

niets verschuldigd is.239 Vooral op momenten dat Bolivia via internationale fora aandacht 

vroeg voor zijn geografische insluiting is dit argument gebruikt ter verdediging van de 

Chileense positie. 

   Alle momenten van concrete toenadering kwamen tot stand wanneer Chili zijn traditioneel 

legalistische opstelling liet varen en de legitimiteit van de Boliviaanse maritieme aspiratie 

erkende. Deze momenten deden zich slechts voor onder progressieve regeringen die 

voorstander waren van betere betrekkingen met La Paz, en alleen in tijden van relatieve 

politieke stabiliteit in Bolivia. In 1895 viel de welwillende Chileense política boliviana van 

president Santa María samen met een periode van relatieve stabiliteit in Bolivia, waardoor 

positieve contacten mogelijk waren. In 1950 was het de links-radicale regering van González 

Videla die open stond voor directe onderhandelingen met Bolivia, dat op dat moment juist 

terugkeerde naar een democratisch bestuur. De onderhandelingen naar aanleiding van de 

Abrazo de Charaña in 1975 kwamen op gang door de noodzaak die de regering-Pinochet zag 

om, in het licht van de verslechterde internationale positie van Chili, de banden met Bolivia 

aan te halen. 

   Voor nieuwe kansen op een oplossing voor de Boliviaanse maritieme kwestie lijkt het dus 

noodzakelijk dat Chili zijn traditioneel legalistische opstelling afzweert, zodat ruimte kan 

ontstaan voor erkenning van de legitimiteit van de Boliviaanse aspiratie. De stelling dat Chili 

Bolivia niets verschuldigd is, is weliswaar juridisch correct maar historisch discutabel, gezien 

de onevenredig hoge prijs die Bolivia heeft betaald voor de nederlaag in de Salpeteroorlog. 

Door te blijven verwijzen naar de Vrede van 1904, die alle openstaande geschillen tussen 
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beide landen formeel zou hebben opgelost, maakt Chili elke poging om tot overeenstemming 

te komen bij voorbaat kansloos. 

 

Territoriale continuïteit van het Chileense grondgebied 

 

Sinds de Salpeteroorlog heeft Chili zich viermaal bereid getoond tot een territoriale wijziging 

om Bolivia te voorzien van een soevereine uitweg naar zee. Gezien de geografische situatie 

van het gebied sinds de Salpeteroorlog, waarin Chili niet alleen de soevereiniteit verkreeg 

over de gehele Boliviaanse kustregio maar ook noordelijker gelegen gebieden op Peru 

veroverde, zijn de mogelijkheden voor een dergelijke territoriale wijziging echter beperkt. Al 

in 1883 wees Chili op de onmogelijkheid van een Boliviaanse uitweg naar zee via het 

voormalige Boliviaanse kustgebied, omdat het Chileense grondgebied hiermee in tweeën 

gedeeld zou worden. Dit ook tegenwoordig nog uitgedragen standpunt is geen strategie om 

de onderhandelingen te ondermijnen maar lijkt, gezien het lot van andere staten zonder 

aaneengesloten territorium (zoals Duitsland tijdens het interbellum, Pakistan van 1947 tot 

1971 en de Palestijnse gebieden), terecht.240 

   De enige mogelijke locatie voor een eventuele Boliviaanse uitweg naar zee via Chileens 

grondgebied is dus het uiterste noorden van het land. Aldus blijft de territoriale continuïteit 

van Chili intact en wordt er een Boliviaanse kust gecreëerd tussen Chili en Peru, waarmee de 

directe grens tussen deze landen verdwijnt. Alle momenten van verregaande toenadering 

tussen Chili en Bolivia hadden betrekking op een dergelijke oplossing; in 1895 en 1926 betrof 

het de provincies Tacna en Arica; nadat deze gebieden in 1929 definitief tussen Peru en Chili 

waren verdeeld ging het in 1950 en 1975 om een soevereine Boliviaanse corridor tussen de 

noordgrens van de stad Arica en de Chileens-Peruaanse grens. 

 

Compensaties voor Chili 

 

Bij drie van de vier in dit onderzoek geanalyseerde momenten van toenadering waren de 

compensaties die Chili zou ontvangen voor het afstaan van een soevereine uitweg naar zee 

een belangrijk onderwerp van gesprek. In 1895 ging het om een financiële compensatie; 
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Bolivia zou Chili vijf miljoen gouden pesos betalen voor de provincies Tacna en Arica. In het 

Kellogg-voorstel van 1926 waren geen concrete compensaties opgenomen maar zou Chili 

profiteren door de oplossing van het geschil met Peru over de toekomst van Tacna en Arica. 

In 1950 stemde Chili in met een niet-territoriale compensatie, in de vorm van 

irrigatieprojecten met zoet water uit het Titicacameer. In het voorstel van 1975 eiste Chili een 

territoriale compensatie van Bolivia, die minstens zo groot diende te zijn als de oppervlakte 

van de over te dragen corridor plus het aangrenzende zeeterritorium. Deze eis kan gezien 

worden als een breuk in de Chileense opstelling en als een stap terug ten opzichte van de 

eerder bereikte overeenstemming over niet-territoriale compensaties. 

   Aangezien de Chileense regering zich uitsluitend bereid heeft getoond te onderhandelen 

over de kwestie wanneer Bolivia concrete compensaties bood, lijkt de conclusie 

gerechtvaardigd dat Bolivia zijn zo noodzakelijk geachte uitweg naar zee niet voor niets zal 

krijgen. Louter uit sympathie met de zaak van een ander land zal een staat over het 

algemeen niet snel concessies doen; in een internationaal statenstelsel dat gedomineerd 

wordt door realisme en raison d´état zal hier iets tegenover gesteld moeten worden. 

Compensaties vormen dus een essentieel onderdeel van de oplossing van deze kwestie. 

 

Radicale opstelling van Bolivia: reivindicacionismo versus practicismo 

 

Vanuit de positie van vragende partij ligt het voor de hand dat La Paz in onderhandelingen 

met Santiago meer kan bereiken door een gematigde positie in te nemen. Met een niet al te 

verregaand voorstel zou de Chileense concessiebereidheid vergroot kunnen worden. Bolivia 

heeft zich echter tot halverwege de twintigste eeuw regelmatig te veeleisende opgesteld, 

waardoor de Chileense bereidheid tot onderhandelen afnam. 

   Vooral in de eerste decennia na de oorlog speelde het reivindicacionismo, ofwel het streven 

naar het terugvorderen van het gehele tijdens de oorlog aan Chili verloren kustgebied, een 

belangrijke rol in de Boliviaanse opstelling. Gewezen werd op de onrechtvaardigheid van de 

oorlog, de buitenproportionele prijs die Bolivia voor het verlies van de oorlog had betaald, 

en het ‘onbetwistbaar recht om weer over een soevereine uitweg naar zee te beschikken’.241 

De Boliviaanse petitie in de Volkenbond van 1920-1921 was de belangrijkste uiting van dit 

reivindicacionismo. De mogelijkheid van teruggave van het op Bolivia veroverde gebied is 

echter altijd door Chili uitgesloten. 
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Alle momenten van concrete toenadering deden zich voor wanneer Bolivia niet koos voor 

het reivindicacionismo maar voor het gematigder practicismo, ofwel het streven naar ten minste 

een praktische en bruikbare uitweg naar zee. Op meerdere momenten heeft Chili zich bereid 

getoond te onderhandelen over de overdracht van de soevereiniteit over een klein gebied, op 

een andere locatie dan in de voormalige Boliviaanse kustregio, waarmee Bolivia een 

verbinding zou kunnen maken met de Stille Oceaan. 

   Vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw is er een verandering waarneembaar in de 

Boliviaanse opstelling. Sinds de onderhandelingen van 1950 lijkt La Paz een gematigder 

positie in te nemen en meer bereid te zijn tot het aanbieden van compensaties. Door zich niet 

langer te beroepen op een verondersteld historisch ‘recht op kust’ maar te wijzen op de 

gerechtvaardigde behoefte aan een verbinding met de zee ten behoeve van een beter contact 

met de wereldeconomie, lijkt La Paz de Chileense bereidheid tot onderhandelingen te 

kunnen vergroten. Deze verandering in de Boliviaanse opstelling is positief maar zal zich 

moeten consolideren om een uiteindelijke oplossing voor de kwestie mogelijk te maken. 

 

Publieke opinie in Bolivia 

 

Sinds het einde van de Salpeteroorlog leeft er onder de Bolivianen een sterk anti-Chileens 

sentiment. Dit aanhoudende onderbuikgevoel ten opzichte van het buurland is begrijpelijk 

vanuit de positie van verliezer van de oorlog en vanwege de mislukte onderhandelingen die 

nog geen einde hebben gemaakt aan de geografische insluiting van het land, maar is 

opvallend gezien de lange tijd die sinds het einde van het gewapende conflict verstreken is. 

In Chili wordt beweerd dat het anti-Chileense sentiment onder de bevolking bewust door de 

politiek gevoed wordt om de Bolivianen te verenigen tegen een soort gemeenschappelijke 

vijand of zondebok, teneinde de eigen positie te verbeteren en de aandacht af te leiden van 

interne problemen.242 Het anti-Chilenisme onder de Boliviaanse bevolking wordt door 

Elizondo omschreven als de ‘metselspecie van de nationale eenheid’.243 Hoewel een verband 

tussen politieke (in)stabiliteit in Bolivia, de intensiteit van de maritieme claim en de mate 

waarin het anti-Chilenisme onder de bevolking door de politiek wordt aangewend op basis 

van de op diplomatie gerichte analyse in dit onderzoek niet vast te stellen is, vormt alleen al 
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het feit dat deze indruk in Chili bestaat een belemmering voor een goede verstandhouding 

tussen beide landen. 

   Bij de onderhandelingen van 1950 en 1975 vormde de oppositie van diverse sectoren van 

de Boliviaanse maatschappij een belangrijk obstakel voor het bereiken van 

overeenstemming. Het verzet van de Bolivianen tegen eventuele overeenstemming met Chili 

hing samen met de aard van de voorgestelde oplossing, waarbij Bolivia bijvoorbeeld 

aanzienlijke compensaties diende te bieden, maar was ook het gevolg van de algemene 

aversie tegen alles wat Chileens is. Terwijl de Boliviaanse regering zich sinds de tweede helft 

van de twintigste eeuw gematigder en bereidwilliger heeft opgesteld, speelt het 

reivindicacionismo nog altijd een rol in de opvattingen van de Bolivianen. 

   De geleidelijke matiging van de opstelling van de regering wordt vooralsnog niet gevolgd 

door de Boliviaanse publieke opinie, die nog altijd gedomineerd wordt door afkeer en 

wantrouwen jegens de voormalige vijand. Ook tijdens de Boliviaanse ‘Gasoorlog’ van 2003 

waren beledigingen aan het adres van Chili niet van de lucht. De radicale opstelling van het 

Boliviaanse publiek tegen overeenstemming met Chili, die opvallend genoeg in de ruim 120 

jaar sinds het einde van de Salpeteroorlog nauwelijks is veranderd, verslechtert de 

onderhandelingspositie van de regering. Een oplossing van de kwestie is alleen mogelijk als 

deze niet alleen door de regering in La Paz maar ook door het volk gedragen wordt. 

Hiervoor is het noodzakelijk dat de publieke opinie zich minder anti-Chileens opstelt en zich 

bewust wordt van de mogelijkheden die kunnen ontstaan als de regering in staat wordt 

gesteld om, in het belang van alle Bolivianen, overeenstemming te bereiken met Chili. 

Instemming van het publiek met het bieden van compensaties aan Chili is hierbij van 

wezenlijk belang. 

 

Chileense perceptie van politieke instabiliteit in Bolivia 

 

Op het gebied van politieke stabiliteit neemt Chili in Latijns Amerika een 

uitzonderingspositie in. Afgezien van de burgeroorlog van 1891 en een langdurige militaire 

dictatuur in de jaren 1973-1990 heeft het land sinds de Salpeteroorlog vrijwel onafgebroken 

een parlementair-democratische traditie gekend. Gewelddadige militaire machtsovernames 

waren de Chilenen tot 1973 vreemd. In de 133 jaar sinds het einde van de oorlog heeft Chili 

in totaal 26 presidenten gehad, waarvan er slechts één (Salvador Allende) op niet-

democratische wijze is afgezet. Heel anders is historisch gezien de politieke situatie in 
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Bolivia. Sinds het einde van de Salpeteroorlog heeft het land in totaal 58 presidenten gehad, 

meer dan tweemaal zoveel als Chili. Deze chronische politieke instabiliteit duurt tot op 

heden voort; gedurende het mandaat van de voorlaatste Chileense president Lagos (2000-

2006) had Bolivia maar liefst zes presidenten. Niet-democratische machtswisselingen en 

gewelddadige militaire staatsgrepen waren gedurende de gehele periode die het onderwerp 

vormt van dit onderzoek aan de orde van de dag. Terwijl Chili omschreven kan worden als 

een oase van politieke stabiliteit in de regio, is Bolivia een van de meest instabiele landen van 

Latijns Amerika. 

   Het grote verschil in politieke stabiliteit tussen beide landen staat wederzijds begrip en 

constructieve contacten in de weg. Chilenen zien zichzelf graag als superieur en meer 

ontwikkeld dan de achtergestelde Bolivianen, een opvatting die ook in de Chileense politiek 

invloed heeft.244 Volgens veel Chilenen is het moeilijk om vooruitgang te boeken in contacten 

met Bolivia, omdat een politieke omwenteling of staatsgreep een radicale verandering van 

de opstelling van de regering in La Paz tot gevolg kan hebben en een lopend 

onderhandelingsproces weer terug bij af kan brengen. De instabiliteit van Bolivia vormt voor 

het Chileense ministerie van Buitenlandse Zaken aanleiding om te stellen dat toenadering 

ingewikkeld is omdat Chili in Bolivia geen betrouwbare gesprekspartner heeft.245 

 

Internationalisering van de kwestie door Bolivia 

 

Met uitzondering van het Kellogg-voorstel van 1926 waren alle momenten van concrete 

toenadering tussen Chili en Bolivia het resultaat van bilaterale contacten. Zowel in 1895 als 

in 1950 en 1975 leek Santiago daadwerkelijk bereid om in directe onderhandelingen met La 

Paz tot een oplossing te komen. Chili heeft zich altijd verzet tegen Boliviaanse pogingen het 

onderwerp internationaal ter sprake te brengen en Santiago via internationale fora te 

dwingen tot onderhandelingen over de maritieme aspiratie. Deze pogingen deden zich vaak 

voor direct nadat een bilaterale onderhandelingsronde zonder resultaat was gebleven. Zowel 

de Boliviaanse petitie in de Volkenbond van 1920-1921 als de OAS-resolutie van 1979 werd 

door Chili afgewezen op grond van de incompetentie van internationale organisaties om 

zich uit te spreken over het onderwerp, het bestaan van een door beide partijen in vrijheid 
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uitonderhandeld vredesverdrag en de bestaande bereidheid van Chili om in bilaterale 

contacten tot een oplossing te komen. 

   Hoewel de internationalisering van de kwestie in Bolivia vaak leidde tot grotere publieke 

steun voor de regering (en tot een opleving van het latente anti-Chileense sentiment onder 

de bevolking), heeft ze de Chileense bereidheid tot gesprekken en hiermee de kans op een 

constructieve dialoog steevast doen afnemen. Een oplossing voor de kwestie moet dus niet 

gezocht worden in participatie van een internationale organisatie als de OAS of de VN, maar 

in het scheppen van een klimaat van onderling vertrouwen tussen beide landen, waardoor 

het mogelijk wordt constructieve bilaterale onderhandelingen te voeren. 

 

De rol van Peru 

 

Op alle in dit onderzoek geanalyseerde momenten van Chileens-Boliviaanse toenadering is 

de rol van Peru van groot belang geweest. De Peruaanse opstelling vertoont een grote mate 

van continuïteit. Oppositie van de Peruaanse regering vormde zowel in 1951 als in 1976 de 

aanleiding voor het vastlopen van de onderhandelingen tussen Chili en Bolivia. In 1926 

blokkeerde Lima de oplossing van Kellogg en in 1895 gaf het aan niet akkoord te zullen gaan 

met de overdracht aan Bolivia van gebieden waarop het zelf nog altijd aanspraak maakte 

(Tacna en Arica). 

   De consequente Peruaanse oppositie tegen alle voorgestelde oplossingen om Bolivia te 

voorzien van een soevereine uitweg naar zee is opvallend. In de Salpeteroorlog vocht Peru 

aan de zijde van Bolivia en ook in Peru bestaat een sterk anti-Chilenisme, uit ressentiment 

over de in de oorlog aan Chili verloren gebieden. Het ligt dus voor de hand dat Peru 

welwillend zou staan tegenover de Boliviaanse maritieme aspiratie en dat het zich zou 

inspannen om Bolivia hierin te steunen, zeker als dit ten koste zou kunnen gaan van Chili. 

De vraag waarom Peru toch op alle belangrijke momenten van Chileens-Boliviaanse 

toenadering reageerde met een afwijzing of een nuancering, dringt zich op. 

   Een van de constanten van het Peruaanse standpunt ten aanzien van de Boliviaanse 

maritieme aspiratie is het benadrukken van de sociaal-economische eenheid van Tacna en 

Arica. Vanuit deze opstelling verwerpt Peru plannen voor de verdeling, de overdracht aan 

Bolivia of de scheiding van deze provincies. Hoewel Peru op meerdere momenten sympathie 

heeft uitgesproken voor de Boliviaanse aspiratie, heeft het een Boliviaanse uitweg naar zee 

direct ten zuiden van zijn eigen grondgebied consequent geblokkeerd. Dit is begrijpelijk uit 
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geografisch oogpunt; Arica vormt voor de woestijnprovincie Tacna de enige natuurlijke 

verbinding met de Stille Oceaan. Een Boliviaanse corridor tussen Tacna en Arica wordt in 

Lima mogelijk gezien als een bedreiging voor de bestaande en noodzakelijk geachte 

verbinding tussen beide steden. Aangezien de concrete verbinding tussen Tacna en Arica 

sinds 1929 nog slechts bestaat uit een autoweg, een spoorweg en een Peruaanse kade in de 

haven van Arica, lijkt dit argument als reden voor het afwijzen van een Boliviaanse corridor 

echter enigszins gezocht. Deze infrastructurele voorzieningen zouden ook onder Boliviaanse 

soevereiniteit gegarandeerd kunnen worden. 

   Op een aantal momenten van Chileens-Boliviaanse toenadering, waarop Chili bereid leek 

Bolivia te voorzien van een uitweg naar de Stille Oceaan direct ten zuiden van de Chileens-

Peruaanse grens, lijken geopolitieke overwegingen een rol te hebben gespeeld. Zowel in 1895 

als in 1926 en 1975 werd het opheffen van de directe grens tussen Chili en Peru door een 

Boliviaanse corridor in Chili opgevat als een manier om het nationale grondgebied te 

beschermen tegen eventueel Peruaans revanchisme. Een mogelijke motivatie voor de 

Peruaanse afwijzing van een Boliviaanse corridor (zoals dat gebeurde in 1951 en 1976) is dat 

Peru het verdwijnen van de directe grens met Chili juist als een geopolitiek nadeel 

beschouwde. Wellicht koesterde Peru nog altijd de wens om het sinds de Salpeteroorlog 

door Chili ‘bezette’ nationale grondgebied op een dag terug te vorderen. De eventuele 

Peruaanse aspiraties in het gebied ten zuiden van Tacna zouden in een definitieve regeling, 

waarbij Bolivia de soevereiniteit zou verkrijgen over een gebied tussen het Peruaanse 

grondgebied en de gebieden in kwestie, moeilijker te realiseren zijn.  

   De vraag door welke overwegingen de Peruaanse opstelling op verschillende momenten 

van Chileens-Boliviaanse toenadering is gemotiveerd, is op basis van deze studie niet 

uitputtend te beantwoorden en vergt nader onderzoek. Duidelijk is wel dat Peru op 

meerdere momenten een beslissende rol heeft gespeeld in het verhinderen van een akkoord 

om een einde te maken aan de Boliviaanse geografische insluiting, en dat Peruaanse 

goedkeuring dus van wezenlijk belang is in de oplossing van deze kwestie. Een belangrijke 

taak voor Chileense en Boliviaanse onderhandelaars ligt daarom in het bewerken van de 

Peruaanse opstelling door te wijzen op de voordelen die een oplossing voor de kwestie ook 

voor Peru met zich mee kan brengen, om zodoende de Peruaanse instemming met een 

Chileens-Boliviaanse oplossing veilig te stellen. 
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7.4 Slotopmerkingen 

 

Een van de zaken die de geschiedschrijving haar maatschappelijke relevantie verlenen is de 

mogelijkheid via een analyse van het verleden te komen tot inzichten die in het heden en in 

de toekomst van nut kunnen zijn. Ook Chili en Bolivia kunnen met betrekking tot de 

maritieme kwestie lessen trekken uit het verleden om te komen tot een oplossing van het 

meer dan 120 jaar oude onderlinge geschil. Uit de analyse in deze scriptie, die een poging is 

een historisch overzicht te geven van de diplomatieke betrekkingen tussen Chili en Bolivia 

tegen de achtergrond van de Boliviaanse maritieme aspiratie, komt een aantal min of meer 

constante factoren naar voren die vaak een stimulans of juist een belemmering vormden 

voor toenadering tussen beide landen. Aan de hand hiervan is het mogelijk enkele 

voorzichtige historisch gemotiveerde aanbevelingen te doen aan de Chileense, Boliviaanse 

en Peruaanse onderhandelaars van de toekomst. 

   Een oplossing voor de maritieme kwestie, die een goede verstandhouding tussen Chili en 

Bolivia al meer dan een eeuw in de weg staat, lijkt alleen mogelijk te zijn als Chili het bestaan 

van een probleem met Bolivia niet langer ontkent en de redelijkheid van de Boliviaanse 

maritieme aspiratie onderschrijft. Chili zal zijn traditioneel sterk legalistische opstelling opzij 

moeten zetten en zich bereid moeten tonen tot een territoriale concessie aan Bolivia. Gezien 

de praktische uitvoerbaarheid van een territoriale overdracht zal dit een smalle corridor 

moeten zijn direct ten zuiden van de huidige grens tussen Chili en Peru en ten noorden van 

de noordelijkste Chileense stad Arica. Om te voorkomen dat de maritieme aspiratie 

onvolledig bevredigd wordt en later opnieuw de kop op steekt, zal de Boliviaanse 

soevereiniteit over deze corridor absoluut moeten zijn. 

   In Bolivia zal het besef moeten doordringen dat Chili niet slechts uit historisch of moreel 

plichtsbesef zal overgaan tot het afstaan van nationaal grondgebied. Zonder duidelijke 

compensaties te bieden zal het Bolivia niet lukken deze kwestie naar tevredenheid op te 

lossen. Daarnaast zal Bolivia genoegen moeten kunnen nemen met een bescheiden 

soevereine corridor en niet langer moeten streven naar het terugvorderen van het in de 

oorlog verloren kustgebied. Vooral de Boliviaanse publieke opinie zal op deze punten haar 

positie drastisch moeten wijzigen. De Bolivianen zullen ervan overtuigd moeten worden dat 

er met Chili op redelijke basis goed te onderhandelen is, maar dat het land geen gratis 

concessies zal doen. Hierbij is een duidelijke sensibiliserende taak weggelegd voor de 

Boliviaanse regering, maar ook bijvoorbeeld voor academici en journalisten, die een leidende 

rol spelen in de opinievorming in een land. 
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De regering van Peru ten slotte zal actief betrokken moeten worden bij de gesprekken over 

een oplossing van de kwestie. Hoewel Lima volgens het Aanvullend Protocol van 1929 

slechts hoeft in te stemmen met een tussen Santiago en La Paz uitonderhandeld voorstel, zal 

de kans dat deze instemming bereikt wordt groter zijn als Chili en Bolivia vanaf het begin 

van de onderhandelingen open kaart spelen. Peru zal ervan overtuigd moeten worden dat 

een oplossing voor de kwestie voordelen met zich meebrengt en dat ze de zo belangrijk 

geachte sociaal-economische eenheid van Tacna en Arica niet in gevaar hoeft te brengen. In 

een aan Peru voor te leggen voorstel zullen wat dit laatste punt betreft belangrijke garanties 

ingebouwd moeten worden. Te denken valt hierbij aan vrij verkeer van goederen tussen 

Chili en Peru via de Boliviaanse corridor en toezeggingen op het gebied van de continuïteit 

van de bestaande infrastructuur die het Peruaanse grondgebied verbindt met de haven van 

Arica. 

   De posities van Chili, Bolivia en Peru ten aanzien van een oplossing voor de Boliviaanse 

maritieme aspiratie zijn sinds het einde van de Salpeteroorlog niet sterk veranderd en 

vertonen een grote mate van continuïteit. Mede hierdoor kan niet gesteld worden dat de 

onderhandelingen van 1975-1978 een beter perspectief boden op een oplossing dan die van 

1895. Om een duurzame oplossing van het probleem mogelijk te maken zullen de posities 

van de drie betrokken landen verder op elkaar moeten worden afgestemd dan historisch 

gezien het geval is geweest. Alleen als alle betrokken partijen rekening houden met de sterk 

uiteenlopende nationale visies op het probleem, hun lessen trekken uit de slepende 

geschiedenis van de kwestie en vanuit onderlinge solidariteit en oprechte interesse in een 

oplossing bereid zijn belangrijke concessies te doen die niet alleen door de politiek maar ook 

door de maatschappij gedragen worden, zal een Boliviaanse uitweg naar zee op een dag 

ingetekend kunnen worden op de politieke kaart van Zuid-Amerika. 
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8. Epiloog. Een blik op de toekomst 

 

Op 28 november 2006 werd in de Chileense havenstad Valparaíso de internationale 

marinebeurs ExpoNaval geopend. Tijdens haar openingstoespraak vroeg presidente 

Michelle Bachelet expliciet aandacht voor de aanwezigheid op de beurs van een delegatie 

van de Boliviaanse strijdkrachten. Volgens Bachelet onderstreepte het bezoek van de 

Boliviaanse officiers aan Chili, het eerste in de geschiedenis, ‘de nieuwe fase in de 

betrekkingen tussen beide landen’ en de wederzijdse bereidheid om te werken aan het 

versterken van de onderlinge banden van broederschap en samenwerking.246 

   Ruim 120 jaar na de oorlog die Bolivia ontdeed van zijn soevereine verbinding met de Stille 

Oceaan en ondanks vier belangrijke momenten van toenadering die in deze scriptie 

uitgebreid zijn besproken, is de maritieme kwestie nog altijd een bron van onenigheid tussen 

Chili en Bolivia. Sinds 1978 zijn de diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verbroken 

en zijn Chili en Bolivia voor elkaar het enige Latijns-Amerikaanse land waar geen 

ambassadeur is geaccrediteerd. Hoewel zich na de onderhandelingen van 1975-1978 geen 

nieuwe concrete mogelijkheden voor een oplossing van de kwestie hebben voorgedaan, lijkt 

de actuele situatie van de Chileens-Boliviaanse betrekkingen echter aanleiding te geven tot 

een voorzichtig optimisme ten aanzien van de toekomst. 

 

Een frisse wind door de bilaterale betrekkingen 

 

Eind 2005 werd de socialistische Aymará-indiaan Evo Morales met een overweldigende 

meerderheid gekozen tot president van Bolivia. In de eerste maanden na zijn verkiezing, die 

in Chili met argusogen gevolgd werd, nam Morales een radicale positie in en leek hij vast te 

willen houden aan de politiek van gas por mar (gas in ruil voor zee) richting Chili, waarmee 

de Bolivianen hadden ingestemd in het naar aanleiding van de ‘Gasoorlog’ van 2003 

gehouden referendum.247 Sinds het aantreden van de eveneens links georiënteerde Chileense 

presidente Bachelet in maart 2006 stelt Morales zich echter gematigder op en heeft hij zich 
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‘ja’ beantwoord. Zie Corte Nacional Electoral de Bolivia, ‘Referéndum 2004’ [online]. 
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bereid getoond de banden met ‘buur en broeder’ Chili aan te halen en de diplomatieke 

betrekkingen te herstellen. De persoonlijke en ideologische overeenkomsten tussen Morales 

en Bachelet lijken hierbij een rol te spelen. Sinds medio 2006 lijkt La Paz het principe van gas 

por mar te hebben afgezworen; Morales heeft verklaard dat deze politiek lijkt op chantage en 

zijn minister van Buitenlandse Zaken Choquehuanca heeft erkend dat deze strategie de 

betrekkingen met Chili alleen maar heeft verslechterd.248 

   De matiging van de Boliviaanse opstelling leidt in Chili traditioneel tot een grotere 

bereidheid tot dialoog. De nieuwe periode van politieke stabiliteit die onder president 

Morales aangebroken lijkt te zijn vergroot bovendien de legitimiteit van de regering in La 

Paz als stabiele onderhandelingspartner.249 Onder Bachelet en Morales worden sinds medio 

2006 gesprekken gevoerd op basis van een ‘bilaterale agenda zonder uitzonderingen’ 

waarover in 2000 in de Algarve (Portugal) overeenstemming werd bereikt. De voor Bolivia 

fundamentele maritieme aspiratie is een van de dertien punten op deze agenda, maar ook de 

voor Chili zo belangrijke integratie op het gebied van energievoorziening is onderwerp van 

gesprek.250 Bovendien is de ontwikkeling van een klimaat van wederzijds vertrouwen, dat 

voor beide landen een voorwaarde is om tot succesvolle toenadering te komen, een 

belangrijk punt op de bilaterale agenda.251 

   Hoewel Chili en Bolivia wat betreft de maritieme kwestie nog altijd lijnrecht tegenover 

elkaar staan – Bolivia zet in op een volledige soevereine uitweg naar zee terwijl Chili 

vooralsnog niet verder lijkt te willen gaan dan het verlenen van extra faciliteiten voor een 

betere Boliviaanse toegang tot de Stille Oceaan, zonder de overdracht van soevereiniteit252 – 

is alleen al het feit dat er weer over het onderwerp gesproken wordt positief. La Paz 

beschouwt de volledige bevrediging van de maritieme aspiratie niet langer als een conditio 

sine qua non voor gesprekken over andere onderwerpen en is bereid dit thema te bespreken 

als onderdeel van een bredere agenda; Santiago op zijn beurt heeft ingestemd met het 

opnemen van de maritieme kwestie op de bilaterale agenda, mede om vooruitgang te 

kunnen boeken op andere gebieden. Zowel Chili als Bolivia lijken bereid tot concessies, 

waardoor er ruimte ontstaat voor positieve contacten, een mogelijk herstel van de 

diplomatieke betrekkingen tussen beide landen en wellicht ook vooruitgang op het gebied 

van de maritieme kwestie. 
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   Tegelijk met de verbeterde verstandhouding tussen Chili en Bolivia lijkt de Peruaanse 

regering haar positie ten aanzien van het onderwerp te matigen. Op 4 november 2006 liet de 

Peruaanse minister van Buitenlandse Zaken Belaúnde in een interview met een Chileens 

persbureau weten dat Peru een mogelijk Chileens-Boliviaans voorstel voor een Boliviaanse 

uitweg naar zee via voormalig Peruaans grondgebied niet langer zal blokkeren, mits de 

Peruaanse faciliteiten in het betreffende gebied, zoals de Peruaanse havendam in Arica en de 

spoorlijn Tacna–Arica (zie paragraaf 4.5) gehandhaafd blijven.253 Deze verklaring betekent 

een sterke verandering in de Peruaanse opstelling, die in het verleden regelmatig aanleiding 

was voor het vastlopen van veelbelovende onderhandelingen tussen Chili en Bolivia. De 

verklaring van minister Belaúnde suggereert dat Peru de ‘hangslotclausule’ van 1929 niet 

langer zal toepassen om een Chileens-Boliviaans akkoord af te wijzen, waardoor er ruimte 

ontstaat voor nieuwe onderhandelingen over een mogelijke Boliviaanse corridor ten noorden 

van Arica. 

 

Militaire diplomatie: integratie tussen de krijgsmachten van Chili en Bolivia 

 

Sinds de terugkeer van de democratie in Chili en het herstel van het politieke primaat over 

de strijdkrachten is de verstandhouding tussen de Chileense en Boliviaanse militairen sterk 

verbeterd. Als onderdeel van een charmeoffensief om het regionale imago van de Chileense 

krijgsmacht te verbeteren is er de laatste jaren sprake van een ‘vloeiende militaire 

diplomatie’ tussen Chili en Bolivia.254 Volgens Elizondo begrijpt de top van de Chileense 

krijgsmacht beter dan het conservatieve en vaak legalistisch ingestelde ministerie van 

Buitenlandse Zaken dat de Boliviaanse maritieme aspiratie niet zal verdwijnen en dat 

onderhandelingen over de kwestie daarom noodzakelijk zijn.255 In oktober 2006 verklaarde 

de Chileense opperbevelhebber generaal Izurieta dat ‘volgens het leger de situatie met 

Bolivia nu moet worden opgelost’, dat Chili en Bolivia ‘niet door kunnen gaan met hun 

negentiende-eeuwse bilaterale verhouding en een stap moeten zetten richting de 

eenentwintigste eeuw’.256 Hoewel ook Izurieta van mening is dat de overdracht van 

soevereiniteit zeer ingrijpend is en dat er verschillende formules denkbaar zijn zónder 
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territoriale wijzigingen, lijkt er duidelijk sprake te zijn van een positievere opstelling van de 

Chileense krijgsmacht ten opzichte van de Boliviaanse maritieme aspiratie. 

 

Overige vormen van integratie 

 

Naast de betere contacten tussen de regeringen en de krijgsmachten van Chili en Bolivia zijn 

er de laatste jaren verschillende voorbeelden zichtbaar van een betere integratie tussen beide 

landen. Toen Evo Morales werd verkozen tot president van Bolivia ontving hij felicitaties 

van de indiaanse bevolking van Noord-Chili. Boliviaanse legerofficiers volgen cursussen en 

stages bij de Chileense krijgsmacht en kunnen zich kosteloos laten behandelen in Chileense 

militaire ziekenhuizen. Progressieve congresleden uit beide landen ontmoeten elkaar in een 

informele ‘extraparlementaire dialoog’, om buiten het kader van de als conservatief 

omschreven ministeries van Buitenlandse Zaken om te spreken over toenadering en 

integratie tussen Chili en Bolivia.257 De traditioneel rechts-conservatieve krant El Mercurio 

publiceerde in augustus 2006 een uitgebreid interview met de socialistische Boliviaanse 

president Evo Morales, waarin hij gematigd positief werd neergezet en niet slechts als een 

van de vele incompetente regeringsleiders die het land heeft gehad.258 In september 2006 

werd er op de universiteit van Leuven een seminar georganiseerd tussen Chileense, 

Boliviaanse en Peruaanse wetenschappers met als doel om op basis van kennis, ervaring en 

verbeeldingskracht en zonder te verzanden in discussies over de nationaal zeer 

uiteenlopende visies op het probleem, te werken aan regionale integratie en aan voorstellen 

voor een mogelijke oplossing van deze kwestie die voor alle drie de betrokken landen van 

fundamenteel belang is.259 De vele initiatieven voor verdere integratie die de laatste jaren op 

verschillende niveaus worden genomen zijn positief en lijken aan te geven dat de 

betrekkingen tussen Chili en Bolivia, zowel op politiek als op niet-politiek gebied, inderdaad 

een nieuwe fase zijn ingegaan. 
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Een oplossing in het verschiet? 

 

In november 2003, een maand na de escalatie van geweld en anti-Chilenisme tijdens de 

Boliviaanse ‘Gasoorlog’, verklaarde de Venezolaanse president Hugo Chávez op een top van 

Spaanse en Latijns-Amerikaanse staatshoofden in het Boliviaanse Santa Cruz dat hij hoopte 

zich op een dag te kunnen baden aan een Boliviaans strand. Behalve de radicale 

Venezolaanse president hebben onder anderen de Braziliaanse president Lula, voormalig 

secretaris-generaal van de VN Kofi Annan en de voormalige Amerikaanse president Carter 

hun steun uitgesproken voor de Boliviaanse maritieme aspiratie en aangeboden te 

bemiddelen in het geschil.260 Hoewel op basis van de geschiedenis duidelijk is dat Chili zich 

zal verzetten tegen internationale interventie in de kwestie en zal blijven aandringen op een 

bilaterale oplossing, versterkt de internationale sympathie voor het Boliviaanse streven de 

onderhandelingspositie van La Paz, waardoor Santiago zich sneller genoodzaakt zal zien om 

te spreken over het onderwerp, teneinde internationaal niet geïsoleerd te raken. 

   Daarnaast lijkt in Chili zelf op verschillende niveaus het besef door te dringen dat een 

oplossing van deze nu al meer dan 120 jaar slepende kwestie ook voor Chili wenselijk is, en 

dat het land zelf ook gebaat is bij verbeterde betrekkingen met Bolivia en een uiteindelijke 

oplossing van de maritieme kwestie. Volgens een grootschalige enquête die in 2006 onder 

enkele duizenden Chilenen werd gehouden, is inmiddels 60 procent van de Chilenen 

voorstander van een dialoog met Bolivia over het verruimen van de Boliviaanse 

mogelijkheden voor import en export van goederen via Chileense havens (47 procent) of 

zelfs over het afstaan van een soevereine corridor naar de Stille Oceaan in het noorden van 

Chili (13 procent).261 Toen de Boliviaanse president Morales in maart 2006 een bezoek bracht 

aan Santiago in het kader van de inauguratieceremonie van de nieuwe Chileense presidente 

Bachelet, werd hij tijdens een toespraak in het Nationale Stadion door een menigte van 

zesduizend Chilenen luidkeels begroet met de leus ¡Mar para Bolivia! (Zee voor Bolivia!).262 

De gematigd positieve instelling en de groeiende bereidheid tot gesprekken met Bolivia 

onder het Chileense publiek creëert ruimte voor de politiek om toenadering te zoeken tot La 

Paz. 
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De bereidheid om opnieuw de dialoog met Bolivia aan te gaan lijkt in Chili aanwezig te zijn, 

niet alleen in de politiek maar ook binnen de strijdkrachten en onder de publieke opinie. 

Mits de Boliviaanse diplomatie zich consequent opstelt, een niet te radicale positie inneemt 

en de bilaterale weg blijft bewandelen, is het te verwachten dat er in de komende jaren 

nieuwe stappen gezet zullen worden die een oplossing voor de Boliviaanse maritieme 

aspiratie dichterbij kunnen brengen. 
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• Sergio Villalobos (historicus); 

Universidad Andrés Bello, Santiago de Chile (interview 23 november 2006). 

• Conferentie ‘Diálogo parlamentario Chile-Bolivia: Llegó la hora de la diplomacia de 

los pueblos’, georganiseerd door Comité de reencuentro chileno-boliviano, als 

onderdeel van het II Foro Social Chile, Universidad de Chile, Santiago de Chile (25 en 

26 november 2006). 

• Toespraak van presidente Michelle Bachelet bij de opening van de internationale 

marinebeurs ExpoNaval, Valparaíso (28 november 2006). 


