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Prins Willem-Alexander en prinses Maxima in Rio de Janeiro. © ap.  

Prins Willem-Alexander en prinses Máxima zijn uiterst tevreden over hun officiële 
bezoek aan Brazilië, dat de afgelopen week geheel in dienst stond van de gelijktijdige 
economische missie naar het Zuid-Amerikaanse land. De rol van aanjagers 
endeurenopenersvoor het bedrijfsleven beviel hun goed, zo zei de prins aan het slot 
van het bezoek in een gesprek met de media op enkele meters van het strand van 
Copacabana in Rio de Janeiro. 'Het was een dynamische reis.'  

Minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel) sprak van een geweldige week. Veel van 
de 157 bedrijven die deelnamen aan de grootste Nederlandse handelsmissie uit de 
geschiedenis, tekenden overeenkomsten, contracten en intentieverklaringen. 
 
Willem-Alexander betrok nadrukkelijk ook 'de rest van het koninkrijk, onze latino-kant' bij de 
reis. Zo wees de prins op de aanwezigheid van minister-president Mike Eman van Aruba. 
'Nederland beseft waarschijnlijk niet hoeveel het prinselijk paar doet voor het bedrijfsleven, 
hoe het zich inzet', meende de premier. 
 
'De toekomst zal moeten uitwijzen in hoeverre deze missie echt resultaat heeft gehad', 
verklaarde Willem-Alexander. Maar de omvang ervan en het feit dat voor het eerst ook 
onderwijsinstellingen aanhaakten, zorgden al voor een 'grote meerwaarde'. 'De Brazilianen 
waren ingenomen met die combinatie, waarmee we lieten zien echt een kenniseconomie te 
zijn.' 
 
Prinses Máxima zei dat de Brazilianen onder de indruk waren van de 'betrouwbaarability' van 
de Nederlanders - een nieuw woord dat een Braziliaanse zakenman met enige kennis van 
Nederland donderdag introduceerde bij de ondertekening van een overeenkomst met de 
Amsterdam ArenA. 'Onze betrouwbaarheid en efficiency vinden ze aantrekkelijk', voegde de 
prins eraan toe. 
 
'Brazilië heeft een naar binnen gekeerde economie, Nederland heeft het tegenovergestelde 
en wij kunnen als handelsnatie Brazilië helpen, als gelijkwaardige partners', meende Willem-
Alexander.  


