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LATIJNS-AMERIKA IN- EN UITGEBEELD

‘Verbeelding’ lijkt wel de rode draad te zijn geweest in het ontstaan van de vele interna-
tionale solidariteitsbewegingen met de zogenaamde ‘derde wereld’ die overal, ook in 
Vlaanderen, vanaf de jaren zestig als paddenstoelen uit de grond schoten. Schijnbaar 
weinig gehinderd door grenzen, afstanden en taalbarrières, mobiliseerden tientallen, 
vaak erg lokale, solidariteitsbewegingen voor een diversiteit van landen en buitenland-
se thema’s, gaande van de Vietnamoorlog en de strijd tegen Apartheid tot steun aan 
gewapende bevrijdingsbewegingen in de Westelijke Sahara of Angola. Het meest tot de 
verbeelding sprekende continent bleek echter Latijns-Amerika. De Cubaanse revolutie 
van 1959 werd voor een opkomende stroming van ‘nieuw-linkse’ activisten een baken 
van hoop en verandering in een wereld die vastgeroest leek te zitten in de logica van 
de Koude Oorlog: het begin van een alternatief marxisme dat werd uitgedragen door 
jonge helden die weinig van doen hadden met het grauwe communisme in Oost-Euro-
pa en het Amerikaanse imperialisme wilden uitdagen in zijn eigen achtertuin. Ook in 
Vlaanderen vertrokken vanaf de jaren zestig, net als in andere West-Europese landen, 
delegaties van linkse intellectuelen – onder wie Hugo Claus – naar een ‘eiland van zon, 
seks en socialisme’. Het revolutionaire aureool van de underdog straalde niet alleen af 
op andere revolutionaire bewegingen die overal in Latijns-Amerika ontstonden, maar 
werd ook opgevangen door solidariteitsactivisten die met hun kleine comités tegen de 
stroom in voeren. 

Toch was de impact van de Cubaanse revolutie niet alleen beperkt tot links: 
in katholieke en kerkelijke middens versterkte zij de aandacht voor de ontwikkeling 
van een ‘derde weg’ tussen kapitalisme en communisme. Latijns-Amerika werd ook 
hier een teken van hoop. Al vanaf de jaren vijftig motiveerden de strijd tegen het com-
munisme – die in Oost-Europa definitief verloren leek – en een onbehagen over de 
toenemende veramerikanisering (en secularisering) van West-Europa een groeiende 
interesse voor de evangelisering van Latijns-Amerika, waar de toekomst voor de kerk 
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schijnbaar open lag. Vanuit het Leuvense Collegium pro America Latina, opgericht 
in 1953, verspreidden priesters en ontwikkelingshelpers zich naar landen als Brazilië 
en Chili: ontwikkelingshulp, onderwijs, en caritas leken immers de beste wapens in 
de strijd tegen het ‘rode gevaar’ en dienden de toekomst van de kerk (en de christen- 
democratie) buiten Europa veilig te stellen. Onbedoeld legden deze kerkelijke netwer-
ken de basis voor de ontwikkeling van een meer radicale theologie, die het marxisme 
niet meer als een vijand zag, maar als een bondgenoot in de strijd tegen onrecht en 
rechtse dictaturen. De confrontatie met de ontnuchterende realiteit in sloppenwijken 
en met het geweld tegen linkse oppositiebewegingen, zeker na de Braziliaanse mili-
taire staatsgreep van 1964, veranderde vele missionarissen en lekenhelpers – zoals 
de Belgische schrijver-activist Conrad Detrez – in pleitbezorgers van de revolutie én 
in doelwitten van militaire en ‘anticommunistische’ repressie. In Vlaanderen creëer-
de het lot van missionarissen in de gevangenissen of vuurlinies van Latijns-Amerika 
een bijzondere verbondenheid met de strijd in landen als Brazilië of Guatemala. Hun 
verhalen, foto’s en getuigenissen over martelingen en uitbuiting hielpen bruggen te 
bouwen tussen radicaal-linkse groepen en meer uitgebouwde christelijke vakbonden, 
ngo’s en progressieve kerkelijke groepen. 

De staatsgrepen, terreur en mensenrechtenschendingen in de jaren zestig,  
zeventig en tachtig fungeerden als een dramatische uitvergroting van de strijd tegen 
vijanden in eigen land. Hoop maakte plaats voor afschuw. Solidariteit met Latijns-
Amerika werd in de jaren zeventig – een periode van crisis en angsten – vooral een 
strijd tegen multinationals en het grootkapitaal, die niet alleen de ‘derde wereld’ maar 
ook West-Europa in hun greep leken te hebben. De staatsgreep van generaal Pinochet 
in september 1973 in Chili werd gezien als de terugkeer van het fascisme, dat gesteund 
door de CIA en het Amerikaanse imperialisme uit zijn winterslaap ontwaakte. Latijns-
Amerikaanse ballingen, onder wie honderden Chilenen gevolgd door onder anderen 
Argentijnen en Nicaraguanen, brachten hun strijdverhalen in de keukens en woon- 
kamers van vele gezinnen in Vlaanderen, en gaven solidariteit – letterlijk – een ge-
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zicht. Niet zelden keken zij onwennig naar de vergelijkingen die activisten maakten 
tussen Latijns-Amerikaanse dictators en Belgische, bij voorkeur christendemocrati-
sche, politici. In de jaren tachtig werd vooral Centraal-Amerika, na de moord op aarts-
bisschop Óscar Romero in El Salvador en op Vlaamse scheutisten in Guatemala, een 
bron van binnenlandse oppositie tegen de Koude Oorlogspolitiek van de christende-
mocraten, met minister van Buitenlandse Zaken Leo Tindemans als voornaamste kop 
van jut. Solidariteit vertaalde zich niet alleen in combattieve beelden, maar ook in con-
crete campagnes. Lokale comités van studenten, activisten en politici mobiliseerden 
in grote en kleine steden in België – vaak met veel kunst- en vliegwerk – steun voor 
vluchtelingen, slachtoffers en lokale groepen in Latijns-Amerika. Demonstraties tegen 
de handelsbeurs Brazilië-Export en het Pinochet-regime brachten duizenden activis-
ten op de been in de straten van Brussel. Latijns-Amerikaanse kwesties vermengden 
zich ook met campagnes van andere contestatiebewegingen rond thema’s als milieu,  
ontwapening, migranten, en vrouwenemancipatie. Affiches, posters en cartoons  
waren een wezenlijk onderdeel van dat activisme: in tijden zonder internet, zoekrobots 
en goedkope lijnvluchten gaven ze vorm en kleur aan Latijns-Amerika.

De beelden die in deze publicatie verzameld worden, bieden in velerlei opzicht 
een unieke inkijk in de solidariteitsgolven die in Vlaanderen in de periode tussen de 
jaren zestig en tachtig ontstonden en die vaak na korte tijd snel wegebden zonder veel 
andere tastbare sporen na te laten. Ze verraden niet alleen een bijzonder sterk gevoel 
voor esthetiek, emoties en verbeelding dat vele 1968-bewegingen kenmerkte, maar 
schreeuwen ook om aandacht: ze sierden covers van tijdschriftjes en brochures die co-
mités zelf drukten en hingen in talloze jeugdhuizen, ontmoetingscentra en Wereldwin-
kels. Ze tonen dat solidariteit allesbehalve een abstract gevoel of idee was, maar zich 
vooral richtte op concrete groepen en individuen waarmee een emotionele betrokken-
heid en identificatie bestond. Latijns-Amerika werd er zichtbaar in tastbare gedaantes, 
gaande van door geweld getroffen Chileense moeders tot geërotiseerde guerrilleras in 
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het bevrijde sandinistische Nicaragua, dat in de jaren tachtig een symbool werd voor 
Westerse holebi- en vrouwenrechtenbewegingen. 

De beelden tonen ook een zijde van het solidariteitsverhaal waar we vandaag 
gemakkelijk – of misschien eerder ongemakkelijk – naast kijken, namelijk de lokroep 
van gewapende strijd en revolutie. Solidariteit met Latijns-Amerika was niet enkel een 
verhaal van inkt en papier, maar was er ook één van kogels en bloed. Solidariteits-
campagnes tegen de fascistische dictatuur van Pinochet – in Vlaanderen vaak gedra-
gen door slachtoffers van de nazibezetting dertig jaar eerder – keken naar Europa’s 
eigen recente verleden voor inspiratie en legitimatie: had gewapend verzet tijdens de 
Tweede Wereldoorlog immers niet het pad geëffend voor de bevrijding uit de gruwel? 
Vanuit die optiek waren mensenrechten en gewapende strijd voor veel activisten geen 
tegenstelling: aan het einde van de jaren zeventig verzamelden Nicaraguaanse bal-
lingen steun voor hun strijd tegen het Somoza-regime met slogans zoals “Elke frank is 
een kogel” en met affiches van gewapende en gemaskerde verzetsstrijders die weinig 
aan de verbeelding overlieten. In België zagen radicaal-linkse groepen in confrontaties 
met de politie- en ordediensten of in welgemikte molotovcocktails hun eigen guerrilla. 
Enkelingen namen zelfs actief deel aan de gewapende strijd: in 1987 overleed de Bel-
gische arts Michaël De Witte als verzetsheld in de gewapende strijd van het FMLN in 
El Salvador. 

De affiches en posters waren, net als de solidariteit zelf, niet louter het product 
van de verbeelding van bewogen activisten, waarvan de meesten trouwens geen Spaans 
spraken of zelfs niet eens in Latijns-Amerika waren geweest. Ze vertellen – vaak subtiel 
– ook iets over de rol en impact van Latijns-Amerikaanse ballingen, vluchtelingen en 
politieke bewegingen. Dat is vooral merkbaar in de vele posters – sommigen zouden 
eerder zeggen propaganda – die in de jaren tachtig wereldwijd circuleerden over het 
sandinistische Nicaragua: solidariteitscampagnes, zoals de campagne Nicaragua debe 
sobrevivir, werden actief uitgezet door Nicaraguaanse diplomaten, zangers en kunste-
naars die in Vlaanderen en West-Europa actief op zoek gingen naar steun. Ze maakten 
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daarbij graag de link met in Europa actuele thema’s, zoals eerlijke handel en milieu. 
De slogans, inhoud en beelden werden zorgvuldig ontworpen en verspreid voor de 
internationale solidariteitsbewegingen. ‘De tederheid der volkeren’ was inderdaad 
een politieke strijd die niet alleen uitgevochten werd met wapens in Latijns-Amerika, 
maar ook met de kracht van beelden, kunst en poëzie. Concerten met artiesten van la 
nueva canción en solidariteitsdebatten met empanadas of gedichten van Pablo Neruda  
werden daden van politieke solidariteit: ze brachten de revolutie, even toch, tast-
baar dichtbij, en voedden tegelijk de fascinatie voor het ‘andere’, ‘exotische’ Latijns- 
Amerika. 

Solidariteit met Latijns-Amerika was niet alleen een verhaal met wisselende hel-
den en slachtoffers, het was er ook één van ontgoochelingen. De Cubaanse revolutie 
verloor een groot deel van haar aantrekkingskracht toen Fidel Castro zich definitief 
leek te binden aan de Sovjet-Unie. Zodra ook het geloof in een snelle omverwerping 
van de Chileense dictator Augusto Pinochet een illusie bleek, versplinterden twistende 
Chileense facties solidariteitscomités. In de jaren tachtig waren het geen Chileense re-
volutionairen, maar christendemocraten die Pinochet naar de uitgang begeleidden. 
Het sandinistische Nicaragua kreeg in de jaren tachtig de reputatie van een ‘rode dicta-
tuur’ die uiteindelijk roemloos eindigde een schandaalsfeer van corruptie en repressie. 
Solidariteit was niet langer meer dromen over ‘morgen wordt beter’, maar werd een 
terugblik naar een onvoltooid verleden. 

Kim Christiaens



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52

10. Affiche van het Collegium Pro America Latina te Leuven (COPAL) uit 1965, gericht aan geestelijken, 
leken en seminaristen met interesse in missiewerk in Latijns-Amerika 
[KADOC KCC490

11. Affiche uitgegeven in 1971 door Alle Macht Aan De Arbeiders (AMADA) voor solidariteit met Brazilië 
[Amsab-ISG, AF 002013]

12. Affiche van Jan Verwest (1924-1994) uitgegeven in 1973 door het Faculteitenkonvent Gent voor solidari-
teit met Chili 
[Amsab-ISG, AF 001160]

13. Affiche uitgegeven door het ‘Solidariteits komitee van kristenen voor Chili-kristenen’ van Christenen 
voor het Socialisme in 1973 
[KADOC KCA16567]

14. Affiche voor een protestactie tegen de uitbuiting van Braziliaanse arbeiders in 1973, uitgegeven door 
Oxfam  
[KADOC KCB1024]

15. Affiche uitgegeven in 1974 door Oxfam-Wereldwinkel Gent in samenwerking met het Chili Solidariteit 
Komitee 
[Amsab-ISG, AF 002019]

16. Affiche uitgegeven door Broederlijk Delen voor de vastenactie in het jaar 1974 met een beeltenis van de 
Braziliaanse ‘rode bisschop’ en bevrijdingstheoloog Hélder Câmara (1909-1999) 
[KADOC KCA1185]

17. Affiche uitgegeven in 1974 door onder meer het Chilikomitee Limburg, Wereldscholen, Alle Macht Aan 
de Arbeiders (AMADA) en de Revolutionaire Arbeidersliga (RAL) voor de toneelvoorstelling Putsch van 
de Internationale Nieuwe Scène (INS) in Antwerpen ten voordele van het Chili Solidariteitsfonds 
[Amsab-ISG, AF 016446]

18. Affiche uitgegeven in 1975 door de Kommunistische Jeugdbond van België (KJB) voor solidariteit met 
Chili 
[Amsab-ISG, AF 002638]

19. Affiche uitgegeven in 1975 voor een meeting over de situatie in Chili, in aanwezigheid van Portugese 
revolutionairen en Vietnamese ‘camerades’, georganiseerd door verschillende initiatiefnemers, waar-
onder het Comité ‘Chili’ van de Université Libre de Bruxelles (ULB), het Comité Europe-Amérique La-
tine (CEAL) en de Marxistisch-Leninistische Beweging (MLB)/Mouvement Marxiste-Leniniste (MML)  
[Amsab-ISG, AF 008520]

20. Aankondiging van een optreden door Ángel en Isabel Parra, Chileense muzikanten in ballingschap 
in Europa, georganiseerd door de Universitaire Parochie en Christenen voor het Socialisme Leuven in 
1976 
[KADOC KCA16576]



53

21. Affiche uitgegeven in 1976 door Oxfam-Wereldwinkel Brugge voor de filmvertoning ‘Militaries of the 
Americas’  
[Amsab-ISG, AF 015415]

22. Affiche uit een beeldenreeks uitgegeven door de Pauselijke Missiewerken in 1978 
[KADOC KCB515]

23. Affiche uitgegeven tussen 1973 en 1978 door Amnesty International België voor solidariteit met vrouwe-
lijke politieke gevangenen in Chili  
[Amsab-ISG, AF 005726]

24. Affiche uitgegeven door Broederlijk Delen voor de vastenactie in het jaar 1979 ten voordele van Argenti-
nië 
[KADOC KCA193]

25. Aankondiging van een filmvertoning over uitbuiting in Ecuador en Latijns-Amerika georganiseerd door 
Wereldsolidariteit in 1979 
[KADOC KCB2943]

26. Affiche met oproep tot solidariteit met El Salvador (jaren 1980) 
[KADOC KCA1971]

27. Affiche uitgegeven in 1980 door 11.11.11 Merksem voor solidariteit met Nicaragua 
[Amsab-ISG, AF 002134]

28. Aankondiging van een ‘politiek avondgebed’ voor El Salvador in 1980, georganiseerd door Christenen 
voor het Socialisme Leuven 
[KADOC KCA16579]

29. Affiche uitgegeven in 1980 door Oxfam-Wereldwinkel Gent voor eerlijke productenhandel 
[Amsab-ISG, AF 005027]

30. Affiche voor een optocht in Turnhout op 31 mei 1980 na de moord op Walter Voordeckers in Guatemala 
[KADOC KCA5888]

31. Aankondiging van een infoavond georganiseerd door het Nicaraguacomité in Hasselt (wellicht in 1980) 
[KADOC KCB1971]

32. Affiche uitgegeven in 1981 door het El Salvador Komitee Gent, Coördinatie Centraal Amerika en 11.11.11 
Gent voor solidariteit met El Salvador 
[Amsab-ISG, AF 002349]

33. Aanklacht tegen de houding van de Christelijke Volkspartij (CVP) tegenover de junta in El Salvador, 
uitgegeven in 1981 door het Vlaams El Salvador Komitee 
[KADOC KCA16670]

34. Affiche uitgegeven omstreeks 1981 door het Vlaamse El Salvador Komitee voor solidariteit met El Salva-
dor 
[KADOC KCB2472]



54

35. Aankondiging van een stille optocht in Leuven uit solidariteit met El Salvador in 1981 georganiseerd 
door onder meer het El Salvador Komitee Leuven, Broederlijk Delen, Socialistische Solidariteit en 
Oxfam 
[KADOC KCC57]

36. Affiche van Gerard Alsteens (Gal) uitgegeven in 1981 door Oxfam-Wereldwinkel Gent voor eerlijke pro-
ductenhandel 
[Amsab-ISG, AF 015422]

37. Affiche uitgegeven in 1982 door de Culturele Centrale Sint-Niklaas in samenwerking met het plaatselijk 
El Salvador Komitee voor een debat over Centraal-Amerika 
[Amsab-ISG, AF 002191]

38. Affiche van Luk Moerman (Lukas) uitgegeven in 1982 door de Werkgroep Centraal- (en Zuid-) Amerika 
en Oxfam-Wereldwinkel voor een debat over Centraal-Amerika in Gent 
[Amsab-ISG, AF 015354]

39. Affiche voor een Latijns-Amerikaans weekend en de derde Romeroherdenking in Brugge op 26 en 27 
maart 1983 
[KADOC KCA756]

40. Affiche uitgegeven door Oxfam Wereldwinkels in 1983 met een oproep tot het kopen van koffie en rum 
als steun aan de Nicaraguaanse vrijheidsstrijd 
[KADOC KCA3139]

41. Affiche uitgegeven in 1983 door de Vlaamse Koördinatie Solidariteit met Chili 
[Amsab-ISG, AF 015403]

42. Affiche uitgegeven door ABVV ter ondersteuning van solidariteit met El Salvador (jaren 1980) 
[KADOC KCB4541]

43. Affiche uit 1984 met de aankondiging van een info- en dia-avond over Nicaragua, georganiseerd door 
Davidsfonds Gooik 
[KADOC KCA10835]

44. Affiche uitgegeven door Solidaridad (Nederland) voor de internationale week voor vrede in Nicaragua, 
8-15 september 1985 
[KADOC KCA14630]

45. Affiche van Gerard Alsteens (Gal) en Nellle Vanlangendonck uitgegeven in 1985 door Oxfam-Wereld-
winkels voor een eerlijke productenhandel 
[Amsab-ISG, AF 015827]

46. Aankondiging van een infoavond in Leuven in 1986 over het Belgisch buitenlands beleid en Centraal-
Amerika, georganiseerd door het Anti-Interventiefront 
[KADOC KCB1553]



55

47. Aankondiging van een Guatemala-avond met onder meer de voorstelling van het project ’Maas en 
Waal voor vluchtelingen in Guatemala’ van Agora-Derde Wereldgroep en Centrum voor Ontwikkelings-
samenwerking (Nederland) uit 1980 of 1986 
[KADOC KCB4532]

48. Affiche uitgegeven in 1986 door de Culturele Centrale en de Socialistische Solidariteit voor solidariteit 
met Nicaragua 
[Amsab-ISG, AF 001719]

49. Affiche uitgegeven in 1988 door het Anti-Interventiefront voor vrede in Centraal-Amerika 
[Amsab-ISG, AF 015400]

50. Aankondiging van een wake in de Antwerpse kathedraal voor de slachtoffers in El Salvador in 1989, 
uitgaande van de Leuvense jezuïetengemeenschap 
[KADOC KCC878]

51. Affiche voor de herdenking van de moord op Walter Voordeckers in 1990 georganiseerd door Pax Chris-
ti Turnhout, Basisgroepen Turnhout, de Dekenale werkgroep Missie en Ontwikkelingssamenwerking, 
Broederlijk Delen Turnhout en de scheutisten 
[KADOC KCA14622]



56

COLOFON

Deze publicatie kwam tot stand naar aanleiding van de tentoonstelling Inkt en bloed. Solidariteit met Latijns-
Amerika, KADOC, 8 april - 28 juli 2019.  Die werd gerealiseerd in samenwerking met Amsab-ISG, Archives et 
Musée de la Littérature, ENCUENTRO, KU Leuven Bibliotheken (Artes, Campus Kulak, Maurits Sabbebiblio-
theek en Sociale Wetenschappen) en Sonuma, en werd opgezet in het kader van de internationale conferen-
tie ‘Encuentro2019. The Low Countries and Latin America from the 19th Century until Present. Interdiscipli-
nary Perspectives on Shared Histories and Sources’ (8-10 april 2019), georganiseerd door KADOC-KU Leuven, 
ENCUENTRO en de onderzoeksgroep MoSa (KU Leuven), met ondersteuning van UGent en YouReCa.

Samenstelling
Jonas Van Mulder en Luc Vints

Vormgeving
Alexis Vermeylen

Cover
© Jacques voor UP en KVS-Leuven, jaren 1970. Zie p. 20. 
[KADOC-KU Leuven KCA16576]

Druk
NV Peeters, Herent

KADOC-KU Leuven 
Vlamingenstraat 39  - 3000 Leuven
postmaster@kadoc.kuleuven.be 
kadoc.kuleuven.be
ISBN 9789078192411
D/2019/3139/1




