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Op 19 maart 2010 heeft prof. Raymond Buve
in een boeiende lezing de toehoorders
ingewijd in de politieke en economische
situatie in Midden- en Zuid-Amerika.
Daar bij werd ingegaan op historische
verklaring van conflicten, die nog steeds de
relaties tussen de landen beïnvloeden. Om uit
een keur van mogelijkheden één voorbeeld te
noemen : ooit grensde Bolivia aan zee en had
een zeehaven. Hoewel dat lang verleden tijd is
viert men nu nog steeds El Día de la Marina.
Ook ging Raymond Buve in op de aanwezige
bodemschatten in Zuid-Amerika, wat de
warme belangstelling voor dit continent opwekt
van landen als China en Rusland. Zo bezit
Zuid-Amerika ruwweg 25 % van de
wereldreserves aan koper en zink en
bovendien zeer aanzienlijke reserves van
andere mineralen, terwijl landen als Venezuela
en Mexico beschikken over grote reserves
aardolie. Raymond Buve legde uit hoe het
mogelijk is dat de productie-installaties van
Mexico verouderd zijn en hij analyseerde
haarscherp welke ontwikkelingen te
verwachten zijn van de regering Chavez,
zeker als die langer aan de macht zou blijven.
De invloed van de regering Obama is
vooralsnog beperkt, mede door een
historische beladenheid van de relatie met de
Verenigde Staten.
Boeiend en in zeker opzicht grappig was de
beschrijving van de onderlinge verhoudingen
tussen de diverse presidenten van de Middenen Zuid-Amerikaanse republieken en vooral de
rol van president Lulu van Brazilië daarbij.
Op 16 april a.s. zal er door Anabel Lumbreras
een lezing worden gehouden met als thema:
Pedro Almodóvar. Daarbij zullen fragmenten
uit enkele films worden vertoond en zal de
filmmuziek te beluisteren zijn.
Oberonschool, Waalstraat 52, aanvang
20.00uur
(zaal open 19.30) Entree € 6,00

Es la segunda vez que tenemos el gusto de
recibir al señor Raymond Buve, experto en la
historia de América Latina y en especial de
México. El señor Buve nos regaló esta vez
una presentación muy estructurada y acertada
sobre lo que está sucediendo en estos
momentos en Latinoamérica y su relación con
la historia de estos países. Nos habló de la
pérdida de influencia de Estados Unidos y
Europa y del gran interés de China en esta
parte del mundo que posee una gran riqueza
en minerales. También nos comentó el
liderazgo de Brasil y sus relaciones con Rusia.
Nos dio tanta información que es imposible
resumirla aquí en un par de líneas. Durante la
pausa los que quisieron pudieron cruzar unas
cuantas palabras con el señor Buve e
intercambiar impresiones con los demás
asistentes. Agradecemos como siempre la
presencia de los que nos visitaron; vuestra
asistencia nos motiva a seguir trabajando.

Y el día 16 de abril tendremos con nosotros a
Anabel Lumbreras que nos hablará de
Almodóvar y su cine. No se lo pierdan
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