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100. I N L E I ]) I K G

111. Mensen en volkeren ZlJn in de loop der geschiedenis geworden
zoals ze heden zijn. Zo leeft en werkt het verleden in de aard
en in het g8drag van de mens en in >vat Voltaire noemt ''1 1 esprit
des nations". aEet verleden negeren of ontkennen is derhalve
dwaas en bedriegelijk" zo zegt José Ortega Y Gasset, "want het
verleden is de na,tuur van de mens, die steeds ~oreer bovenl~omtn.
De geschiedenis zoals ~ij die kennen en interpreteren beinvlaadt echter niet alleen ons gedrag, doch schept ons ook een
beeld van de omringende wereld. ~aar het gaat om het beeld dat
'dj ons van de ander vormen is het van veel belang te \veten hoe
dit tot stand komt, omdat dit beéld een zeer voorname plaats inneemt bij het ontstaan, ma~r ook bij het voork6men van conflicten.
112. In de samenleving v8.n staten is naast kennis van de geschiedenis
een goede com:,mnica tie noodzakelijk 9 om over en vreer tot een
juiste beeldvorming te kunnen komen. Helaas is de communicatie
tussen staten echter diorijls zeer gebrekkig. Sommige informatiebronnen zijn op bepaalde zeer wezenlijke punten ontoegankelijk, terwijl de interpretatie door hiaten in onze kennis (die
de inlichtingendienst dan maar moet opvullen) en velerlei andere
factoren, dikwij~ een sterk eenzijdig en zelfs irrationeel karakter dragen kan. Hierdoor l~an een •.vederzijds gevoel van wantrouwen ontstaan, dat aanleidinG geeft tot een zich bedreigd gevoelen
Hoe sterker men elkaar als een bedreiging ziet, des te minder
stelt men prijs op communicatie. En naarmate de groepen zich
scherper tegenover elkaar stellen, zullen zij daarom ook des te
vreemder voer elkaar worden. Ties te dieper wordt dan het wederzijds wantrou·.,ren, des te groter de kans, dat zij elkaars gedragingen als vijandig gaan interpreteren en dikwijls is het erg
moeilijk deze gesloten gedachtengang te doorbreken, voordat de
toegespitste verhouding in het beslissingsstadium is gekomen.
113. Tie driehoeksverhouding Kederland-Venezuela-Ked.erlandse Antillen,
biedt door haar relatie tussen drie vreernde 'ltTerelden ruime mogelijkheden om tot een sterk verte~end beeld van elkaar te komen. Tiaarom is het zaak eerst kennis te nemen van zowel de geschiedenis, als van het recente politiek gebeuren, om pas daarna het beeld dat de ~~n van de ander heeft te construeren. Wellicht kan dan tevens een antwoord worden gevonden op de vraag
of de Venezolaanse politiek ten aanzien van de Nederlandse Antillen doelstellingen kent, die bij een falen van de diplomatie,
aanleiding zouden kunnen geven tot het gebruik ven militaire
middelen.
114. Venezuela voelt zich thans duidelijk bedreigd door Cuba en wil
zijn grenzen natuurlijk zo goed mogelijk tegen infiltraties
beschermen.
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Nu is Cura9ao de plaats waar traditioneel samenzweringen
tegen Caracas werden gesmeed en vanwaar langs eeuwenoude smokkeh;egen door generaties van smokkelaars, wapens en munitie
naar Venezuela werden gebracht. Als Venezuela zich door, of
vanuit het buitenland bedreigt gevoeld dan kijkt het daarom
ook argwanend naar de Nederlandse Antillen. De mislukte invasies
vanuit de Verenigde Staten in Cuba en Eaiti, de overval van
ageneraaln Urbina via Cura9ao ep VenezlJ_ela in 1929 en de inval
van de rebellengeneraal Castra Leon vanuit Colombia in Venezuela
in 1960, waar ook een Venezolaanse banneling o:p Cura9ao de hand
in had, bewijzen overigens, dat de vrees voor dergelijke acties
in het Caribisch gebied goede gronden kan hebben.
De rol die de Latijns-Amerikaanse inlichtingen- en veiligheidsdiensten hierbij spelen is dikwijls beslissend. Veelal zijn hun
inlichtingen sterk gekleurd en vooral de zich bedreigt gevoelende (Venezolaanse) regering kan hierdoor tot een volkomen onjuiste beeldvorming en beslissing komen en in zijn angst en onzekerheid.overal spionnen, samenzweerders en vijanden gaan zien,
waartegen dan op rigareuze wijze wordt Op6etreden. Precies zoals
wij dat in mei 1940 in Nederland ook deden toen wij o.a. overste
r'lussert van de Koninklijke landr•.lacht en kapitein ter zee Rost
van Tonningen neerschoten, alleen maar omda:b zij de naam van een
gehate vijand droegen; waaruit overigens blijkt, dat de reacties
van Europese Nederlanders en Latijns-Amerikanen op overeenkomstige gebeurtenissen 9 soms minder afwijken dan. wel eens wordt
gedacht.
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1100. g~!=!~;;~!~~~~1~=~~~g~~~
1110. Algemeen
1111. In 1821 veroverden de Venezolaanse generaals de .macht op de
Spaanse koloniale heerschappij. Sindsdien is het larid onafgebroken geregeerd döor - of bij de gratie van-'- zijn militaire elite. Venezuela'heeft voor de oplossing van zijn intér;,...
nationalè geschillen, echter nog rümrrier zijn krijgsmacht in.gezet 9 doch· uitsluitend ·zijn juristen. Het land· heeft derhalve
nog nimme:ç militaire agressie gepl'eegd,. of een internationale
oorlog gevoerd (1). Ook na d~ 6orlog~verklaring in h~t v6orjaar van 1945 aan de Asmogendheden,. heef-t het land nie,t aan
gevechtshandelingen d~elgenomen (~).
1112. Toen in 1845 het vredesverdrag met Spanje tot stand kwam,
waarbij het gehele grondgebied van het lLpi tein-GeneraalschapVenezuela werd o:vergedrag~n 9 waren de grenzen daarvan inet de
omliggende ex-koloniale bezittingen sl,echts vaag vastgesteld.
De vele hieruit voortvloeiende grenskwesties met Colómbia,
Brazilië en Brits Guyana werden alle) op vreedzam,e wijze. ger~
geld, hetzij door rechtstreekse onderhandelingen, dan wel bij
arbitrale uitspraken. Hoe ingewikkeld deze kwestle.s dikwijls
waren, blijkt wel uit hèt feit, dat met Br~zilië pas in 1905.
en met Colombia in 1952 alles regelende definitieve overeenkomsten tot stand kwamen. De grenskwestie met Brits Guyana
werd in 1899 bij esn iritern~tiopale scheidsrechtelijke uitspraak geregeld. 12 Nove~ber 19L3 veikreeg Venezuela via·de.
Verenigde Naties toeste~uming om de onderbandelingen ovèr een
betwist gebied van 60.000 vie;rkante mijl van Brits Guyana te·
heropenen, waarmee Engeland insteT[lde .• ·Deze onderhandelingen
vlorden thans via Genève gevoerd. En ook tegen het nu au, tonome.militair te verw2arlozen - @uyana 9 wo-rdt a·. a •.. om een rijk.
ertsgebied uitsluitend strijd gevoerd aan de conf13rentietafel

(3).1113. Vertezuelà en Nederland onderr,-;ier:pen in-1857 hun gesChil over
de souvereini teit ov~r het onbeheerde _e:t;t onb.ewoonde. eiland .
Aves (15° 40 1 N- 6Y' 35 1 'i:!) aar). -Q.e arbittale beslissing der .·
. 'Spaanse koningin, diè in 186.5 tèri gu,nst,e van Ve-nezuèla be.:.
. ~list~. :N~(lerlend màak'te plotsel:tng'. aanspraak op -dit eiland,
toen het bekend werd dat daar &tuino was ~angetrof.fen ( 4).
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- 4 1120. De koloniale kwestie in de OAS

~n

de pers.

1121, Op de 9e Pan Amerikaanse conferentie in 1948 te :Bogota, werd
op voorstel van Guatemala de kwestie van de "afhankelijke gebieden'1 op de agenda geplaatst en licluidatie van de k'olortialeverhoudingen op het westelijk halfrond bepleit. Guatemala
sprak hierbij in één adem het verlp.ngen· uit :Belize (:Brits
Honduras) aà.n zijn grondgebied toe te voegen 9 terwijl Argentinië prompt aanspraak maakte op de Palklandeilanden en Zuidpool gebieden. De gezaghe~bende mexicaanse staatsman en histo~
:ricus José Vasconcelos verklaardag "dat de Guyana' s aan Vene.zuela moeten beho:ren en enkele daaxvan wellicht aan :Brazilië
en dat :Belize Guatemalteeks moet zijn 11 • Deze en vele daarop
aanslui temde uitspraken van alle.rlei Latijns-Amerik;3.anse
staatslieden en gedelegeerden werden in de Latijns-Amerikaanse
pers uitvoerig en met· instemming bes:-prokèn. Zo v:erd bijvoorbeeld in het Venezolaanse blad 11 El Universa!" van 29 maart.1948.
o.a. gesteldg 11 Curacao 9 Aruba en :Bonaire zijn Venezolaans
grondgebied, waardevolle gedeelten van de streek der Cac1 uetio' s
(een indianenstam) in ons vader.land 9 en om deze redenen' moet
men er doctrinair voor strijden, dat ze zich zu;Llen bevrijden
van de hatelijkE voogdij, ':maraan zij onderwor:çen zijn".
1122. De Venezolaanse gedelegeerde 9 de ex-provisioneel-presialent.
~r. Romulo :Betancourt Terklaarde op de 4e ~lenaire ziiting
van de Fa.n-Amerikaanse conferentie op. 6 a:t,iril ·1948 11 Wij geJÜ...,
ven dat voor de onder voogdij staande Amerikag.nse volken dé
mogelijkheid moet ~o~den ~eopen~ tot zelfbestuur en eigen ·
wilsuitdrukking, die hen zal toestaan te beslissen of zijonder een au;tonoom regiem willen leven;. danwel zich willen
scharen onder een vlag van het continent". Op 21 april 1948
verklaarde :Betancourt ter conferentie voorts: 11 vVij geloven_
dat het kol·oniale systeem in Amerika moet worden. veroordeeld?
als zijnde in tegenspraak m·et de natuurlijke en d:i,epste a spiráties der volkeren. Wij staan voor, dat onafhankelijk van de
bilaterale discussies tussen Amerikaanse staten en vrêemde
mogendhed~n h~i beginsel der zelfbeschikking der ~olkeren
moeiï worden gehandhaafd. \'iij stellen voor dát de be$tudering
dezer kwesties aan een speciaal orgaan van de Pan-Amerikaanse
Unie zal worden toevertrouwd. En tenslotte zijn wij van mening, dat d~ze discussiès gev6erd moeten worden in ee~ sfeer ·
van hartelijkheid; omdat er thans rt:i.et's mag worden gedaan· dat
onenigheid kan brengên t~ssen bevri~nde en mogelijk ~erbonden
naties" . ( 5) .
1123. In maart 1949 vond te Iîs:vanna een conferentie- plaats va1;1 de
door de Pan~Ameri~<aanse -Unie op voorstel van :Betancourt ingestelde commissie voor .afhanke::Lijke. gebieden .. De gevoerde dis-:çussies4 vormden o. à. aanleiding tot een artike.l in het Venezo:laanse blad 11 El J:läcional." van 15 maart 1949, wàarin werd ge:.:.
steld g : 1Aru.ba én Curacao moeten oilafhankelijk zijn of inge-.
lijf4 _werden bij Venezuela, aldus verklaart de A:r.·gentijn:;;e
afg,:.~xa,ardigde Dp de conferen·~ie va11 HavannÇlt over d~e afhanke·. lijke gebiedénH.
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Hr.lvls. Gezant te Ha vanria rap:r1orteerde riaar aanleiding hier, vàn 5 aan de l'1inister van Bui tenlar_c~se Zaken, 1·~4at bedoeld
artikel door weg-latingen en door. ee:::{ k-laarbl-ijkelijk 13-terk
subjectieve iristelling van de schrijver wèinig betrouwbáar
genoemd moet worden en dat het niet zonder gevaar is dat: ·
ver>rrwegen is, dat alle sprekers grote nadruk hebben gelegd
op de wenselijkheid,-dat een eventuele oplossing van het :koloniale .:p~obleem_ op vriendschappelijke en vrèdelievende wijze ve_rkregen zal' moeten worden in Overleg mE;Jt de bètrokken
europese mogeJ?.heden". (6)._0ndanks het feit, dat door alle
gedelegeerden het accent op,een vreedzame oplossing va.ri het .
. vraagstuk van de afhankelijke gebieden werd gelegd' werd door
de betrokken Europese mogendheden meer aandacht. beste_ed aan
emotionele. ui tlatin,geri in de pers,- van dikvrijl's zonder poli- ·
tieke invloed zijnde scribE:nten~
re.sgeerden de Engelsen
met vla.gver.toon en de Commandant der l'~lari'ne in· de Néde:r:O:b_à:n~dse
Ant.illen ( CHRA) met e-en voorstel daartoe aan .de BDZ.
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1130.

~et V~nezolaans-Guyanees

CONFIDENTIEEL

grènsgeschil

1131. Venezuela voert sinds 1962 met steun van de pers een krachtige aktie voor "teruggave" :van het door Guyana 11 bezette''
Essequibo-gebied, dat ca. 3/5 van de totale oppervlakte van
dit land beslaat (zie bijlage 1). Het alle middelen trar;.ht
de regering de publieke opinie van de gerech·~vaardigheid
harer aanspraken ~e overtuigen. Zo wordt bijvoorbeeld op
Venezolaanse landkaarten en postzegels het betwiste gebied
als VenezoJ..aans territoir aangegeven. Voorzove-r territoriale
verlangens ten aanzien van de ABC-eilanden in Venezuela zouden bestaan, moet hier worden opgemerkt, dat de Venezolaanse regering hiervan - behoïldens haar aansiJraken op het continentaal plateau - nimmer blijk heeft gegeven en dat,
sinds bij het Koninkrijks Statuut van decembel 1954 de koloniale '.rerhoud ingen met Ned erlan(J werd en verbroken, ook
in d~ Venezolaanse pers gèen stemming meer werd gemaakt
voor aansluiting van de Nederlánds.-..Antilliaanse benedenwindse eilanden bij V~nezuela.

c.:··

c

1132. i•Iedio 1968 meldde de Nederlandse Ambassadeur te Rio d'e Ja-.
neiro dat de Braziliaanse regering nadrukkelijk had verklaard, dat zij geen verandering kan accepteren 1n de absolu·;;e geldigheid van verdragen en ove.ceenkomsten, waarbij
de gL'enzen van de Latijns-Amerikaanse republieken zijn
vastgelegd, welke verklaring "met grote opgewektheid in
Georgetown werd ontvangen en met beduidend minder e·lthousiasme in Caracas" (7). In september 1968 noemde dezelfde
Ambassadeur'de benoeming van da comm.andant van het belangrijke 1e Braziliaanse district, de generaal Horacio Cunha
Garcia, tot de eerste Braziliaanse Ambassadeur in Guyana
een helángrijke 11 bácking-uptt in het grensgeschil met Venezuela (8). Brazilië volgt het grensgeschil niet alleen met
alle aandaèht (9), omdat dit land zijn eigen gil:'ensgeschil ...
len heeft met o.a. Argentinië e~ derhalve een precedent in
de wijziging van de bestaande overeenkomsten wil voorko~en,
doch ook omdat het ter ontsluiting van het noorden van het
land in samenwerking met de Guyanesè regering door Braziliaanse genie-eenheden een autoweg door het omstreden Essequibo-gebied laat aanleggen na~r Georgetown aan de Atlantische Oceaan (10).

1133. In februari 1970 loopt het mand,atl. t van de VenezolaansGuyanese grensoommissie af en het ziet er niet haar uit,
dat voor die tijd ov.ereenstemming zal bereikt worden. Het
geschil moet jian worden voorgelegd aan international-e arbitrage' (11). De·huidige d·em6cratisohe president van Venezuela,
Caldera, tracht thans met Guyana tot ove:çeenstemming te ko ...
rrien ove.r een geméenschappelijke ontwikkeling van het betwis·te gebied, met deelnem.ing van de Verenigde Staten (12) •.

1134. Dat

Venezuel~ bij alle nadruk d~e het thans legt op een
vredelievende oplossing van haar territoria,:Le verlangens
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ook de gedachte aan een militaire or~-:Jssing niet al tijd
heeft vervraarloosd, blijkt uit een verklaring van het congreslid Erviin :Bruguera, leider ban de Cruzada Ci vica Naciona.lista, de partij van de oud-dictator Perez Jimenez
(1948-1958), die in "El Universal 11 van 22 augustus 1969 als
volgt werd weergegeven:
Perez Jimenez ha.d effectieve plannen om ;'Guyana Essequibo"
terug te krijgen.
"Voor 1958, tiJdens het bewind van Generaal Harcos .:E'erez
"Jimenez, bestonden perfect gecoördineerde plannen van mili11tair-economische aard, die ·Hanneer men over de nodige tijd
"zou hebben beschikt, een snelle herovering van het 11 Guyana11EssequiboH-gebied zouden hebben geleid. Deze onthulling deed
"het congreslid Erwin :dn1guera, die rnet betrekking tot de ontrlangs door de Hinister van :Buitenlandse Zaken gedane verkla"ringen inzake de kwestie Guyana verklaarde ndat wij met het
"probleem Guyana nog steeds de gevolgen ervaren van de slechte
i!wijze viaa.rop de regering het grensgeschil met haar buurland
;:heeft aangepakt!' v:,ór 1958 - aldus Bruguera - bestonden per''fect gecoördineerde plannen voor de herovering van het
"Guyana-:Gssequibo-gebied.
"'·'aarui t bestonden deze plannen ?
11
Ui t plannen van militaire en economisch:::. aard, die zouden
"worden uitgevoerd op het tijdstip dat het geschil aan Enge"land zou worden voorgelegd en wij op de sympathie en morele
"steun van de volkeè:·en van Amerika en van de gehele wereld
"konden rekenen. IIet dralen om deze zaak voor te leggen heeft
''de (toen) bestaande ~unstige omstandigheden gewijzigd en ver11volgens heeft de verkeerde buitenlandse politiek het probleem
"op een niveau doen geraken? waarop deze zaken tot in de
"eeuwigheid blijven slepen, zonder dat een oplossing wordt
11
gevonden. In het geval Guyana - aldus :Bruguera - hebben wij
ngeen behoefte aan kleine geschiedkundigen, maar aan regeer"ders die bereid zijn op het juiste moment definitieve acnties te nec·1en".
In dit verband zij nog opgemerkt, dat de luitenant-kolonel
honcada Vidal, die o.a. wegens zijn aandeel in een poging om
het regime van }erez Jimenez te herstellen werd gearresteerd,
bij zijn berscbting verklaarde, het tot zijn taak te rekenen
(:Brits) Guyana, Curacao en .Aruba te anexeren (12a).(byl.7,sub 152)
10

11

c

1135. Naast deze uitlatingen van de rechts-extreme :Brugu~ra inzake
een gewelddadige oplossing van het grensgeschil, zoals Perez
Jimenez zou hebben voorgestaan, werd in rapporten van onze
diplomatieke dienst en van de Veiligheidsdienst Nederlandse
Antillen (VNA), alsmede in diverse artikelen in de pers rekening gehouden met de mogelijkheid, dat Venezuela het betwiste gebied zou hebben bezet, indien bij de verkiezingen
van december 1968in Guyana 9 de sterk met Cuba en Noskou sympathiserende Cheddi Jagan met zijn partij zou hebben gewonnen, aangezien Guyana dan een uitvalsbasis had kunnen vormen,
voor tegen Venezuela gerichte Castristische guerilla-aktiviteiten.
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Jonge Venezolaanse officieren zouden er van Z1Jn overtuigd,
dat een bezetting in een bliksem-aktie 1 zoals in het geval
van de oorlog tussen Israél en de Arabische Staten, alleen
wat politieke achterhoede-gevechten in internationale organisaties ~ou opleveren, zonder verdere gevblgen (12b).
1136. In juli 1969 kwam een gemengd :Braziliaans-Venezolaanse commissie in de loop van haa.r 39e ( ~) zitting tot overeenstemming met betrekking tot de overdracht van een aàntal 2 perce.
len grond met een totale oppervlakte van ca. 1000 km aan
Venezuela. 0 De volgsnde keer 11 , zo opper~e een :Braziliaans
commissielid - de generaal Ernesto :Sandeiro Coelho - "zijn
wij misschien de gelukkigen'' (13). Venezuela heeft dus niet
alleen een grenskwestie met Guyana, doch ook met :Brazilië en met Colombia over d~ so~vereiniteit over de Los Manjes
Archipel -, zoals :Sraziliä ook dergelijke kwesties heeft met
o.a. Argentinië. Eenzijdige verbreking van grensovereenkomsten
is in Latijns-Amerika derhalve niet wel denkbaar, zonder dat
dit een zaak van de Organisatie van Amerikaanse Staten zou
worden, vraardoor de kans op militaire avonturen en internationale oorlo,sen in Latijns-Amerika äterk is gereduceerd (14).

(_
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1140. De territoriale zee en het continentaal plateau
1141. Op het grondgebied van de N~derlandse Antillen, dat
duidelijk,nièt hoorde tot het in 1845 door Spanje overgedragen territoir, zijn Çloor de Venezolaanse regering
nimmer aanspraken gemaakt. Hecht ooit de V~nezolaanse
claim öp een continentaal plateau, waar Aruba geheel '
binnenvalt, aanleiding geven tot enlg geschil, dan zijn
er geen aanwijzing~n, dat Venezuela ·da~ anders zbu handelen, dan in het grensgeschil met Guyana.
•
1142. Bij de wet van 17 aug. 1956 werd de breedte van de Venezolaanse territoriale watei-en gesteld op 12 mijl, met
daarnaast voor beveiligingsdoeleinde.n een zone cont:'..gue
van 3 mijl, waarover Venezuela de volledi.ge souvereiniteit
uitoefent (zie bijlage 2), Aahgezien de texrLtcriale zee
van Venezuela in theorie gedeeltelijk de drie-mijlszone
van Aruba overlapt en de geclaimde zone contigue zelfs
reikt tot op de kust van dit eiland, kan zulks leiden tot
het uitlokken van schending van deze wat.aren zijdens de
Nederlandse Antillen en als zodanig .tot het optreèen van
de Venezolaanse zeestrijdkrachten of kustw~:~cht tegen onder rlederlandse vlag varende schepen. Na het tot3tandkomen va.n genoemde wet gaven de ervaringen aanJeidJ.ng tot
het samenste-llen van "Richtlijnen voor het optreden v~n
Hr.Hs. schepen en vliegtuigen in en boven de wateren nà:bij de Venezolaanse kilst.", door een commissie van officieren en ambtenaren van de ministeries van BuiteY.Ilandse Zaken,
Narine en Zaken Overzee. Deze richtlijnen zijn voorzien
van een toelichting opgenomen in de geheime vredesinstrukties zeemacht.J'Jederlandse Antillen (VINA), als bijlage
TAN~O.
Zie. hiervoor bijlage 3.
~

c

1143. De Nederlandse Ambassadeur te Caracas wees in augustus
1956 in een commen+,aar op de nieuwe Venezolaanse wet inzake "de territoriale zee, continer>taal plat, bescherming
der visserij en van het luchtruim" op "de delicate
Nederlands-Venezolaanse verhoudingen in verband met de op
de Nederlandse Antillen gerichte territoriale ambities
van . Venezuela" en dat binnen de (thans) door Venezuela opgeëiste territoriale zone zich reeds vóór het tot stand
komen van deze wet lienige malen incidenten met Antilliaanse vissersvaartuigen hebben voorcedaan, o.a. het zeer ern~
stige incident met de" Yi:f'.iarsbango" op 14 april 1954, alsmede de meest recente aan,houdingen van hetzelfde vaartuig
op 8 september en 7 november 1955 (14a).
Aangetekend zij hierbij dat de in 1952 uit Nederland overgevaren 11 Harsbango 11 tenslotte in 1962 wegens fe,illisement
moest worden verkocht, aangezien de vele aanhoudingen door
de Venezolaanse .kustwacht, die regelmatig resulteerden fn
het opbrengen van het schip en inbes.lagneming van de vangst
en het vistuig, een loner1d~e expl.oi tatie onmogelijk maakten.
De "Echo of Aruba 11 , het blad van de Arubaanse vereniging
voor handel en industrie, merkte na~r aanleiding hiervan
op, dat eerst eem marine- en luchtmachtbasis
- 10 ""'
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(5 schepen en 25 vliegtuigen), bij voorkeur bemand door
Antillianen, die meer gevoel zouden hebben voor de problemen tussen Aruba en Venezuela, op Aruba gevestigd zou moeten worden om in de visserij-bescherming te voorzien,
alvorens de plannen tot oprichting van een visserijschool
te realiseren (14b).
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1210. De bedreiging van 1634 - 1945
1211. De defensie van Nederlands-~Test-Indiê was van oudsher gericht tegen aanvallen van Europese mogendheden, waar het
moederland mee in oorlog ki·Tam en tegen het optreden van
kapers. Na de Engelse bezettingstijd van onze Vest-Indische eilanden van 1807-1816, bleven dergelijke conflicten verder uit en 11 aan het eind van de 19e eeuF kon men
in Nederland het standpunt overwonnen achten, dat de West
tegen een buitenlandse vijand zou kunnen moeten worden verdedigd;;. De garnizoenen 'VJerden steeds verder ingekrompen
en het onderhoud van de forten vïerd ve:r·-:,1aarloosd. Sinds
1913 was er zelfs~en stationsschip meer. De schutterij die
vanaf 1902 nrus tend 11 'tlas, werd in 1924 opgeheven.

c

I

/
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1212. In 1929 bestond de sterkte van de strijdkrachten in Nederlands-West-Indiê uit totaal slechts 90 man van het Korps
Iviili taire Politie, respectievelijk 60 man op Cura9ao en 30
op Aruba. De organieke sterkte van 150 man kon niet worden
bereikt. In hetzelfde jaar vond een overval plaats op het
·a terfort te Cura9ao, viaarbij de ï·rapen- en muni tiemagazijnen door Venezolaanse rebellen werden geplunderd, in het
kader van een poging tot omverwerping van de eigen Venezolaanse regering. Hierop werd weer een stationsschip naar
de ÏJ-Jest gezonden en het Vrijvrilligers Korps Cura9ao (VKC)
opgericht, dat 10 jaar later bij het afkondigen va,n de mobilisatie een sterkte van 182 man had.
1213. Bij het uitbreken van de tweede areldoorlog waren de
sterkte en uitrusting van de Nederlandse strijdkrachten totaal onvoldoende en werden respectievelijk door de Fransen,
de Engelsen en de Amerikanen versterkingen gezonden. Bet
bezoek van een Venezolaanse militaire missie aan Cura9ao om
gemeenschap~ elijke defensieproblemen te bespreken, bleef
zonder betekenis, aangezien de verdediging een gemeenschappelijk Nederlands-Amerikaanse aangelegenheid bleef. Venezuela koos de zijde van de geallieerden en kwam daarmee ook
aan de kant van I\ederland te staan.
1214. Sinds het terugtrekken van de Engelse bezetting in 1816
tot en met de tweede wereldoorlog is er dus geen sprake geweest van een bedreiging van Hederlands-'}est-Indië door
een buitenlandse vijand, behoudens van 1940-1945 van de
zij de van het nazi-JJui tslar.d. Het dieptepunt in de defensie,.
dat in 1929 werd bereikt, toen totaal slechts 90 man politietroepen voor de verdediging van de Beneden- ~n Bovenwindse eilanden beschikbaBr was, lokte dan ook alleen een,
nadrukkelijk niet tegen ~ederland doch tegen Venezuela gerichte plundering van s 1 lands 1-.ra)enmagazijnen uit en géén
agressie (zie bijlage 4).
1215. Le verhouding met Venezuela die tot het begin van onze eeuw
nog al eens moeilijl<.:heden or:l:2verde, in verband m.'"'t in-
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vordering van schulden endocrdat politieke vluchtelingen
Cura~ao regelmatig in de vele Venezolaanse revoluties wisten te betrekken, werd steeds beter, toen Venezuela in de
periode van 1908-1945 al zijn buitenlandse schulden wist
te voldoen en revoluties kon voorkomen.
Bronnen: 1. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het
vijftienjarig bestaan van het Vrijwilligers
Korps Cura~ao.
2. De Nederlandse Zeemacht in de Kraalzee (stenciluitgaven-samengesteld door de zorg van het bureau maritieme historie van de marinestaf in
1964), pagina 116 en 117.

3. Dr. Joh. HAR'I'0G 9 11 CURAC.ii.O", deel 11 9
pagina 675, 941-951, 953 e.v., 996 en 1139.
4. Er. K.H. COP..FORAAL "De internationaalrechtelijke
betrekkingen tussen ~ederland en Venezuela,
1816-1920, Leiden, Eduard Ydo, 1920, pagina 523.
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Tie bedreiging na 1945

1221. In een analyse samengesteld door "de commissie ter bestudering van de verdediging van de Nederlandse Antillen",
dd. 6 augustus 1951, wordt ondermeer het volgende gesteld:
"Ondanks het geringe oppervlakte (948 km2 ), weinig talrijke bevolking en excentrische ligging buiten potentiële
conflictsgebieden, behoren de Nederlandse Antillen tot de
belangrijke strategische punten in de wereld tengevolge
van de omstandigheden, dat zich op de eilanden Cura9ao en
Aruba, twee der allergrootste olieraffinaderijen ter wereld
bevinden. Het nog steeds toenemende belang van de petroleumprodukten in allerlei vorm voor de oorlogvoering leidt
ertoe, dat de beveiliging van de waardevolle raffinaderijen
bij voortduring de aandacht heeft van de grote mogendheden,
waarvan de olievoorziening door deze raffinaderijen wordt
verzorgd.

(

1222. Na de invasie van Nederland op 10 mei 1940 was dan ook een
van de eerste zorgen van de Engelse Regering om de raffinaderijen veilig te stellen. In overleg met de naar Londen
overgekomen Nederlandse Ministers Van Kleffens en Welter
werd besloten tot de stationering van een ..:ichots detachement, dat de onvoldoende sterke en onv-oldoende uitgeruste
Nederlandse troepen kwam versterken. Na de intrede van de
V.S. in de oorlog werden deze troepen in gemeenschappelijk
overleg vervangen docr Amerikaanse. President Roosevelt
was van oordeel, dat inzake de verdediging van de Antillen
overleg moest worde11 gepleegd met Venezuela. Van deze opvatting kon hij eerst worden teruggebracht, toen van Nederlandse zijde werd toegestemd in een bezoek van een soort
Venezolaanse militaire missie, voor overleg betreffende
gemeenschappelijke verdedigingsproblemen. Het bezoek van
enige Venezolaanse vertegenwoordigers heeft echter geen verdere betekenis gehad, omdat de verdediging een gezamenliJke
aangelegenheid bleef van de Amerikaanse en de enJ.germate
versterkte Nederlandse strijdkrachten. Desalniettemin was
deze eerste Amerikaanse poging om \-enezuela bij de verdediging van de Antillen te betrekken, eenaanwijzing wat Nederland te wachten stond, wanneer het niet zelf een werkzaam aandeel in de verdediging van zijn gebied bleef nemen.
1223. Na de deelneming van de Verenigûe Staten aan de oorlog in
december 1941 werd door de asmogendheden een energieke
poging ondernomen om de aan~ en afvoer van petroleumprodukten te belemmeren. Een aanzienlijk aantal schepen werd
op weg van en naar Cura9ao getorpedeerd, het gelukte eerst
na verloop van tijd om de aan- en afvoer voldoende veilig te
stellen en de onderzeebootaanvallen in aantal en intensiteit te verminderen.
1224. Niettegenstaande de omstandigheid, dat de raffinaderijen
voor de Nato-mogendheden van essentiële betekenis zijn,
valt Cura<;:ao buiten de geografische begrenzing van het
Noord-Atlantisch Verdrag, zodat de verdediging van de
- 14 ZEER GEHEIH
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Nederlandse Antillen, zover deze door het Koninkrijk wordt
verzorgd, een verplichting vor~t, welke komt boven en behalve de Nato-verplichtingen. Het is niet juist te veronderstellen, dat de gevaren welke van de Sovjet-Unie kunnen dreigen, voor de Antillen geringer zijn dan van de zijde der Asmogendheden. ~~liswaar beschikt de Sovjet-Unie over
iets minder oppervlakte-strijdkrachten dan de Asmogendheden
van weleer, doch de onderzeebootvloot van dat land bedra2gt
een veelvoud van die "~>raarmede Duitsland de Tweede viereldoorlog inging.

1225. Zoals reeds uit de beschikbaarstelling van strijdkrachten
gedurende de tweede wereldoorlog is gebleken, is de verdediging van de Antillen een gemeenschappelij~'.: belang van het
Koninkrijk der 1~ede:;::landen en de verbonden mogendheden,
waarbij in de eerste plaets de Verenigde Staten vallen te
noemen, die een overwegend aandeel nemen in de verdediging
van het voor hen zo belangrijke Caribisch gebied (Panamakanaal) en op grond van hun investeringen in de raffinaderij
op Aruba ook een rechtstreeks materieel belang bij de Antillen hebl.ien, tot zever het in punt 1221 aangehaa.lde verslag
van de neemmissie ter bestudering van de verdediging van de
Nederlandse Antillenr' ( 15).

1226. Duidelijk wordt door deze interdepartementale commissie in
het voorgaande gesteld, dat de militaire dreiging door de
Sovjet-Unie vlordt gevormd en dat ingeval van een wereldconflict de eigen defensiemiddelen te gering zijn om onze
bondgenootschappelijke belangen in het Caribisch gebied
veilig te kunnen stellen, doch dat Venezolaanse militaire
versterkingen moeilijk aanvaardbaar moeten worden geacht.
Even duidelij~ worden de gemeenschap~elijke belangen van
het Koninkrijk, de verbonden mogendheden en de Verenigde
Staten naar voren gebracht. Hierbij moge echter worden aangetekend, dat ook Venezuela nadruk'.. elijk tot deze kring van
oelangheboenden "behoort en deswege in •.;. 0. II tot het kamp
van de geallieerden toetrad, waarme~ het ook onze bondgenoot werd. Immers, s-cagnatie in de produ~<:tie van de raffinaderijen op Cura9ao en/of Aruoa zcu ook de afzet van ruwe
olie kunnen s~agneren en daarmee resulteren in ernstige verliezen voor Ge Venezolaanse schatkist. Een sterkte van de
militaire beveiliging van de olieinstallaties op Cura9ao en
Aruoa, beneden het peil dat Venezuela op eigen territoir
nodig acht, kan voor dit land derhalve moeilijk aanvaardoaar worden geacht. Bij het uit"breken van de crisis in het
Midden Costen in juni 1967 werden door Venezuela reeds de
volgende dag treepen voor de b8veiliging van de olievelden
en installaties ingezet, teneinde een ongestoorde produktie
en afzet te kunnen verzekeren. Indien op de ;Jederlandse Antillen niet over het militaire potentieel zou kunnen worden
"beschikt, om zonadie overeenkomstige maatregelen te kunnen
nemen, zou zulks Venezuela mogelij~c aanleiding kunnen geven
tot militaire interventie, zoals door de Venezolaanse regering tijdens de onlusten van 30 mei 1969 reeds werd overZLER

G~.:.:3EIH

- 15 -

- 15 -

ZEER GBHEIH

wogen, toen zij vreesde dat onze mar~n~ers niet meer in
staat waren de raffinaderij van Shell-Curac;ao voor een
ramp te besparen (zie bijlage 5).
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1230. Het belang van de olie.
1231. De raffinaderijen te Aruba en Cura9ao hebben een capaciteit voor ruwe olie van 1,6% van het wereldtotaal en
3,96% van het totaal van het Westelijk Halfrondo Deze
raffinaderijen hebben een capaciteit voor "katalytisch
kraken" van 0,93% van het totaal van de vrije wereld
en 1,10% van het to~aal van het Westelijk Halfrond.
Het gemiddelde aantal tankers dat per dag Aruba aandoet
is 1,7 , met een gemiddelde tonna5e van 39o245 ton DWT.
"De raffina.è.erijen op Arub~ worden vrijwel uitsluitend
gevoed met olie uit Venezuela.
De cijfers va~ Cura9ao zijn de volgende.
P~r da~ doen gemiddeld 4,7 tankers met een gemiddelde
tonnage van 36.000 ton DWT Cura9ao aan. Hiervan zijn
per dag 1,1 tanKers afkomstig uit Venezuela. (66)
Gézien de aan de vijand blootgsstelde positie van de
raffin~derijen in Europa en Afrika, zouden de raffinaderijen op Aruba en Cura9ao in een wereldoorlog van bijzonder gr~ot belang worden. Het huidige belang in vredest.:..jd worèt reeds aangetoond door het feit dat 1/5 van
de aan.voer van "jet aviation fuel" voor de Amerikaanse
rnarin-::: en luchtv1acht en 1/3 van de aanvoer van olie
voor de Amerikaanse marine geheel alleen geleverd
wordt door de Lago raffinaderij te Aruba.
Definitieve cijfers hieromtrent zijn echter niet bekend.
Ook Shell-Cura9ao levert aan de Amerikaanse strijdkrachten, doch deze wordt langzamerhand overvleugeld
~oor CARDON (Ven.).
Het mogelijke verlies in oorlogstijd van andere raffinaderijen en de enorme toename in de vraag naar olie
door de Nato strijdkrachten, maken het strategisch
belang van deze raffinaderijen in oorlogstijd nog
groter.
1232. De verhouding tussen Venezuela en de Nederlandse Antillen wordt in belangrijke mate bepaald door de aanwezigheid van de olie-raffinaderijen op Aruba en Cura9ao.
In dit verband is mede van betekenis dat de raffinaderijen cp de Nederlandse Antillen zijn of worden uitgerust met ontzwa~elings-installaties.
Shell~Cura9ao heeft een ontzwavelingscapaciteit van
25.000 barrels pe1 dag en Lago-Aruba neemt medio 1971
een ontzwavelin~s-installatie van 100.000 barrels per
dag in gebr~ik. Ook Venezuela heeft twee ontzwavelingsinstallaties, t.w. één bij de Creole Am·üay
raffinaderij (capaciteit 100.000 barrels per dag) en
één bij Shell Cardon raffinaderij (capaciteit 50o000
barrels per dag), die beide binnen afzienbare tijd
in gebruik zullen worden genomen.
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De ontzwavelings-installatie op Aruba zal worden
gevoed door een aardgaspijpleiding vanuit Var.ezuela.
Gezien het feit dat het voor Venezuela een dwingende
eis is dat haar olie v66r export naar de Verenigde
S~aten wordt ontzwaveld, is hiermee eens te meer aangetoond dat Venezuela een zeer grote w-aarde hecht aan
het b).ijven functioneren van de olieraffinaderijen
met ontzwavelingsinctallaties op Aruba en Cura9ao.
Ook z:mder deze bijko;aende factor zou de bovenstaande
stelling blijven gelden, daar aangenomen moet worden
dat wannE:e~ de ra~finaderijen op Aruba en Cura9ao
om welke rP.den dan ook zouden uitva~len, dit de Venezolaanse economie grote schade zou berokkenen. (66)

1233. De betekenis van de olie-industrie voor de Venezolaanse
volkshuishouding blijkt uit het feit, dat deze sector
inclusief de olie-raffinage en de aardgaswinning ca. 30% van h.Jt bruto-nationaal prudukt uitmaakt~
Z.ij verschaf+. 65% van d.e staats-inkomsten en neemt
ruim 90% van de export voor haar rekening. Venezuela
is de vierde olieproducent lla de Verenigde Sthten,
de USRR en Iran en de eerste olie-exporteur ter
we:~e"j l. De g8wonnen hoeveelheid aardolie bedroeg in
19S9 3,5 miljoen barrels per dag, dit wil zeggen ruim
8% van de wereld-produktieo
Bij Shell-·Cura9ao worden hiervan dagelijks 335.000
barrels verwerkt en bij de LAGO op Aruba 460.000
~~~rels, dit wil zeggen, in totaal 795.000 barrels
pe::- dag, hetgeen gelijk is aan + 22i% van de totale
Venezolaanse prod11.ktie.
Continuïteit in de produktie van de Antilliaanse
raffinaderijen is derhalve voor Venezuela een zaakvan
levensbelang. Het strategisch bel~ng van de Venezolaanse oliewinning en raffinage in geval van een wereldconflict, als niet meer kan worden gerekend op de
produkten van andere producenten behoeft geen
nader betoog.
(66)

x) een barrel

=

een vat = + 160

0

l~ter.
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1234. Wereld elie-productie en raffinage capaciteit per 1-1-'70
Ruwe olie productie (geschat)

10,3 barrels p.d.
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Raffinage capaciteit

10,6 tons p.j.

10,3 barrels p.d.

kat.kraken cap.

10 1 6 tons

p.-j..

barrels p.,d.

12.328,2

6o6,4

14.989,6

749,5

6.525.897

386,7

22,8

14.880,4

744,1

868.273

LAT. AMERIKA

4·975,0

246,6

5.080,4

254,7

716.700

AZIE/:!?ACIFIC

1.059,8

52,8

4-795,3

239,9

373.200

12.060,9

599,8

2.297,8

115,0

127.645

4.984,9

145,6

792,1

39,8

29.000

TOTAAL WESTELIJK
HALFROND

17.303,2

853,0

20.070,0

1.004,2
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verdrag van Rio en de defensie

1241. Sinds in 1948 door de leden van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) een verè.ra.g van wederzijdse bijstand (Verdrag van Rio) werd getel~end, dat een parallel
vindt in de liiATO, heeft ::i eh een nieuwe ontwikl:eling
VOOrgedaa,n, Welke VOlgenS de BOOmmiSSie ter bestudering
van de verdediging van de Nederlandse ..:J.ntillen", de mogelijkheid schept dat op de duur niet de Verenigde Staten
maar een Zuid-Amerikaanse staat, met name Venezuela, bij
de defensie der Antillen een hoofdrol gaat spelen. ~en
zeer duidelijke concrete aanwijzing van deze tendens
vormt een te '.iashington in april 1951 op de Inter-Amerikaanse conferentie aangenomen resolutie batreffende 01 InterAmerican Cooperation:', waarin de nadruk wordt gelegd op
de wenselijkheid, dat de Amerikaanse republieken hun strijdkrachten behalve voor eigen verdediging ook geschikt maken
voor de verdediging van het geûele continent. Daartoe
wordt de ''Inter American Defense :Board 11 opgedragen~
1
; preparing as vigorously as possible •••••
the military
planning for the co~:.::non defensen (bijl. 6).
Volgens de hierop ontvangen toelichting van de Ambassadeur
in ·..'ashington, is het streven van de Verenigde Staten erop gericht, de verdeöiging van het Zuid-Amerikaanse Continent en het omliggende gebied (inclusief de Caribische
Area) zoveel mogelijk over te laten aan de J..,atijns-Amerikaanse staten, teneinde de eigen defensiemiddelen voor
andere doeleinden vrij te hebben. Het ligt voor de hand
te veronderstellen, dat, indien voormelde c0nceptie van
de Verenigde Staten door de Inter American Defense Board
(orgaan van de Amerikaanse Staten) zou vlorden uitgewerkt,
aan Venezuela de taak zal worden toebedeeld een vacuum,
dat met betreKking tot de verdediging der Antillen mocht
bestaan, op te vullen.

1242. Fas dus aanvankelijk van

~~ederlandse Zl.J a.e ervan ui tgegaan, dat de eventuele samenwerking met de Amerikanen in
de verdediging der Nederlandse Antillen dusdanig moest
worden geconstrueerd, dat deze niet strijdig zou zijn met
de Nederlandse souvereiniteit, uit het voorgaande - dat
vrij concrete aamvij zingen gevat - moet de gevolgtrekking
worden genaakt, dat thans een ernstiger bedreiging van de
Nederlandse hoogheiderechten aanwezig moet worden geacht.
Immers, van de .A..merikaanse hulp zou nog gezegd kunnen worden, dat zij onbaatzuchtig zal zijn, doch het tegendeel
zal zeker het geval zijn 9 indien Venezuela aan de verdediging va.n de Nederlandse Antillen zou deelnemen.

1243. Volgens mededelingen van Hr.Ms. Gezant tè Caracas is de
beveiliging van de olietoevoer van Venezuela naar Cura~ao
en Aruba een aangelegenheid, die de Amerikaanse Ambassade
aldaar zeer ter harte gaat. De Amerikanen beschouwen echter in hun strategische opvattingen de gehele Caribische
zone als een zone van passieve verdediging. Eoewel zij erkennen, dat effectiE::ve bescherming van de raffinaderijen
ZEJ:m
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voor hen van groot belang is, zijn zij niet geneigd, zoals
zij nog in de laatste wereldoorlog deden, een relatief
groot gedeelte van hun strijdkrachten in het Caribisch gebied te binden. In deze ged2chtengang zal het logisch zijn,
dat zij terugvallen op de luchtmacht (eventueel ook de zee1uacht) van Venezuela en wellicht ook van Colombia. Het zou
zelfs niet ondenkbaar zijn, dat zij ter versterKing van de
territoriale verdediging der Nederlandse Antillen troepen
van de landmacht of mariniers van Venezuela naar de ~:eder
landse eilanden dirigeren.

1244.

bestast derhalve een dringende politieke noodzakelijkheid
om op korte termijn een beslissing te nemen actrent da verster~':ing van de verdediging van de l~ederlandse Antillen, opdat daarmede enerzijds aan de Verenigde Staten metterdaad
ïvorde aangetoond, dat Nederland bereid is naar vermogen bij
te dragen tot de verdediging van de Nederlandse Antillen en
opdat anderzijds aan de Amerikaanse Staten (en hun orgaan,
de Inter American Defense Board) elke aanleiding worde ontnomen om de verdediging van deze gebiedsdelen in haar plannen voor de defensie van het continent te betrekken, hetgeen
tot een uiteindelijk verlies of althans volkomen uitholling
van de r~·ederlandse souvereini te i t over de Antillen zou kunnen leiden. ~angenomen kan worden, dat de Verenigde Staten
slechts dan bereid zullen zijn enerzijds zelf steun te verlenen bij de opboü.vJ van de defensie der Antillen en anderzijds rekening te houden met de Nederlandse souvereiniteit
aldaar, indien Nederland metterdaad toont ernst te maken
met de defensien. Tot zover het verslag van "de commissie
ter bestudering van de ,rerdediging van de lJederlandse Antillen'1, van 6 augustus 1951, als aangehaald in de punten 1221
t/m 1225 en 1241 t/m 1244 05).

~r
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1250. Sterkte van de Nederlandse Defensie
1251. Aansluitend op deze overwegingen werd in het memorandum
van de VCS inzake de defensie van de Nederlandse Antillen
(dd. 7 april 1952 no. 256039/155901) gesteld:
nBij de beoordeling van de grootte van de Nederlandse bijdrage in de defensie van de Nederlandse Antillen in tijd
ven oorlog moet er rekening mee worden gehouden, dat onze
bijdrage minstens even groot zal moeten zijn als die welke
Venezuela eventueel zou kunnen leveren voor deze gebieden,
daar immers de USA de randstaten zoveel mogelijk wenst
betrok/: en te zien in de verdediging van het Caribisch zeegebied en met nameVenezuela zonodig een rol zou willen
zien toebedeeld in de defensie van het Cura.9ao/Aruba gebied,
hetgeen door ons uit politieke overwegingen bepaaldelijk
niet wordt gewenst;;.
Ondanks het feit dat deze stelling sinds 1552 in geen
enkel opzicht aan betekenis heeft ingeboet, wordt deze
echter niet meer bij de huidige defensiegrondslagen vermeld.
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1260. Nederlandse garanties aan Venezuela
1261. In dit verb2-nd dient ook de brief van de Gouverneur van
de Nederlandse Antillen aan de Vice-Minister President,
d.d. 28 november 1960, no. 22589/ZG te worden vermeld,
waar ter motivering van de toen noodzakelijk geachte versterking van de zeestrijdkrachten met twee kleinere schepen de aandacht wordt gevestigd op:
a1. Het af glij den van Cuba naar het communisme, ·

2. De door Cuba gesteunde recente revolutiepogingen in
Guatemala en Nicaragua, die de regeringen van deze landen aanleiding gaven de VS maritieme steun te vragen,
teneinde binnen hun territoriale wateren de aanvoer van
oorlogstuig en versterkingen te kunnen verhinderen,
). De door de OAS tegen Santo Dominga genomen maatregelen
(2320) en de door verschillende republieken, w.o. Venezuela gevoerde agitatie voor het tot stand brengen van
een "Cordon sanitair", hetgeen leiden kan tot een revolutie in Santo Dominga, waarbij 1t1eer moet worden gevreesd
voor een verder verkrijgen van vaste voet door communistische onruststokers, vla.ardoor ook het weinig stabiele
regeringsbestel in Haïti in gevaar zou kunnen worden
gebracht,
4. De ongunstige outwiktelingen in Venezuela, waar de nieuwe
democratische regering Betancourt nog voortdurend met
barensweeën heeft te kar!lpen ( 2120) ,
5. Het pamfletten-incident (bij1.7) waaruit blijkt hoe gem~kelij~:: een agitatie tegen de Nederlandse Antillen
kan ontstaan en hoezeer hier moet worden gev1aakt tegen
iede:r gebruik van Antilliaans gebied door onruststokers
uit welk land dan ook en tegen welk ander land hun aktiviteit ook moge zijn gericht,
6. De pertinente toezegbing aan Venezuela, dat de Antilliaanse regering er op zal toezien dat de liiederlandse Antillen ~een uitvalsbasis kunnen vormen voor te~en eerstgenoemd land gerichte aktiviteiten, waarvoor, zoals uit
rapp·:.rten van Er.: [s. Ambassadeur te Caracas bij herhaling is geble:::en de vrees nog steeds bestaat, terwijl
in de pers telkens weer de gevoelens tegenover de ~eder
landse Antillen vrorden opgezvJeept. Wil echter de Antillieanse Regering volledig aan haar toezegging gestand
kunnen doen, dan moeten ook de beveiligingamaatregelen
alhier bij voortduring worden verbeterd, waarbij zich
reeds de noodzaak heeft doen gevoelen van áén of meer
patrouillevaartuigen, welke echter gezien de moeilijke
financiële situatie van zowel ~and- als ~ilandgebied
niet kunnen ;mrden a8.ngeschaft en bemand 11 •
(vergl. ook CZltr;!.J. dd. 071160, nr.51/ZG/J:'ERS en CZI1NA
3909/G, dd. 251160 aan BDZ, alsmede NAC, dd. 140261
no. 853-53 GS aan BZ inzake versterKing defensiemiddelen
Nederlandse Antillen en BDZ, 8016.547/69/C, dd. 190661
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aan CZ~ffiA, in welke laatste brief tenslotte wordt gesteld, dat de afwezigheid van een tweede stationsschip
onder de huidige omstandigheden noodzakelijkerwijs kan
worden aanvaa,rd). Uit de geciteerde brief, punten 1 t/m
6, van de GNA blijkt derhalve, dat hij reeds in 1960,
dat wil zeggen kort na het aan de macht komen van Fidel
Castro, het geva~r dat de Nederlandse Antillen betrokken
zouden kunnen worden in de Cubaanse export van de revolutie primair stelde.
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1270."De interpretatieve bedreigin_g"
1271. Door de voorzitter van de "interdepartementale commissie
ter bestudering van de defensie van de Nederlandse Actillen en Suriname" \verd op de vergadering van 24 oktober
1951 blijkens de notulen "de vraag aan de orde gesteld~
n-vrat is de concrete bedreiging door Venezuela ?".
Aan de hand van de feitelijke gegevens verduidelijkt hij
daarop, dat voorlopig alleen nog sprake is van een "interpretatieve" bedreiging, gebaseerd op een resolutie van het
Fan-Amerikaanse congres (vide bijlage 6). Het probleem der
Inter-Amerikaanse defensie wordt gecompliceerd door de aanwezigheid in Zuid-Amerika van niet zelfstandige staten.
l''~en moet er op bedacht zijn, dat het gevaar van Venezolaanse inmenging latent aanwezig blijft; de voorzitter
hoopt, dat de zaa:;:: in het juiste licht is gesteld"; aldus
de aangehaalde notulen (16).
127~.

In het memorandum van de VCS van 1952 inzak de defensie
van de lJederlandse Antillen wordt gesteld~ "dat deze goede
betrekkingen hebben met de omliggende landen, hoewel niet
kan vrorden ontkend, dat Venezuela begerige blikken naar
Cura<;ao en Aruba 1-1er:pt". ( 17) De CHRA interpreteerde deze
stelling 9 11 als zou Venezuela onder zekere t9mstandigheden
tot gewelddadige acties overgaan" ( 18), v1aarop de Minister
van Defensie reageerde met: ';Uw veronderstelling dat Venezuela dient te worden beschouvrd als een potentiële vijand
is niet juist. Een gewelddadig conflict met Venezuela is
onder de huidige omstandigheden niet wel denkbaar, zonder
dat zulks een aangelegenheid zou worden van de Verenigde
li:aties: 1 ( 19).

1273. De bedrei;ing in vredestijd werd in het aangehaalde memorandum geformuleerd als te bestaan uit~
11
a. inwendige ordeverstoringen;
b. een "coup de main 11 door een extreme groep uit
Venezuela, eventueel gesteund door extreme elementen
op de eilanden zelf 11 •
De onzekerheid omtrent de houding van die Antilliaanse politici, die naast de Nederlandse- ook de Venezolaanse nationaliteit bezitten, en die in woord en daad bij hun streven
naar zelfstandigheid de steun van Venezuela zochteh, heeft
de interpretatie van de sub b. genoemde dreiging in verscbillende gevallen heinvloed (20).
1274. In 1957 bleek tenslotte dat ook voor de "interpretatieve
bedreiging 11 niet langer grond bestond. Bij het in dat jaar
gete':ende 11 Combined defense plan no. 301-66 11 werd de lokale defensie van de lJederlandse Antillen namelijk weer
tot een zuiver gemeenschappelijk r<ederlands/Noord-Amerikaanse aangelegenheid beperkt en de gevreesde rol van Venezuela daarbij uitgesloten.
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Combined-plan no. 301-66 11

1281. De geschetste ontvrikkeling gaf aanleiding tot de veronderstelling dat het aandeel van de Verenigde Staten in de gemeenschap~elijke verdediging van de Nederlandse Antillen
plaats zou moeten maken voor Venezolaanse participatie,
hetgeen in Nederland de nodige ongerustheid wekte en aanleiding vormde, stappen te ondernemen om een dergelijke
ontwikkeling te voorkomen. In 1956 werd tussen de regeringen van de Verenigde Staten en het Koninkrijk der Nederlanden een n:demora.ndum of Guidance for Military Discussions
between the United States Cammander in Chief Caribean
( CINCARI::S) - nieuwe naam COr~NTDEFCOH ( Cammander Antilles
Defense Command) - and the Yetherlands Nilitary Authorities"
aanvaard, dat als leidraad voor verdere militaire besprekingen tussen de militaire bevelhebbers der beide betrokken
landen in het Caribisch gebied diende. Eén der redenen waarom deze afspraak in de vorm van een 11 memorandum" en niet
als een "overeenkomst 11 c.q. 11 verdra.g:r werd vastgelegd,
vloeide voort uit het feit dat de Verenigde Staten zulks
niet buiten de O.A.S. en het Pact van Rio konden doen. Het
gevolg hiervan is dat het memorandum niet ingaat op de rol
die de Latijns-Amerikaanse landen in de verdediging van het
Caribisch gebied srelen en niet concreet vermeldt, welke gemeenschappelijke vijand wordt beoogd. Het is echter duidelijk dat de Sovjet-~nie als zodanig figureert.
1282. De geringe bereidheid van de Amerikanen om met uitsluiting
van Venezuela, dat een belangrijke rol in de defensie van
het zuidelijk deel van de Caribische Zee is toebedacht,
samen met :ï:1ederland tot een bevredigende overeenkomst inzake de - locale - defensie van de Benedenwindse eilanden
te komen, blijkt wel uit het jarenlang slepende houden van
de, reeds sinds 1948 gevoerde informele besprekingen. Dank
zij de diplomatie van de CZ}ffiA kwam hier tenslotte in juni
1957 schot in en werd het maximaal bereikbare akkoord verkregen. De CZr·INA rapporteerde hierover bij zijn brief dd.
26 _juli 1957 na. 670/314/G/CZI-ll'ifA aan de ::SDZ (persoonlijk)
o.a. het volgende:
"Fa mijn besprekingen in \lashington met CINCLANT ben ik
begin juni naar San Juan gegaan om de verdere uitwerking
der plannen in gang te zetten. De huidige CONCARIBSEAFRON,
schout bij nacht D.V. Ga.llery meende in het eerste persoonlijke onderhoud dat ik met hem had, dat de plannen vrij
simpel vraren en weer hoofdzakelijk neerbramen op de interne
beveiliging. Ik kreeg ook hier weer het gevoel dat er bepaalde krachten bezig waren om tot geen ander definitief
resultaat te komen dan on~ de verplichting op te leggen dat
de interne security hoofdzaak was en wellicht alle andere
taken door Amerikanen (en misschien zelfs wel door Venezolanen) zouden worden uitgevoerd. Van het maken van een analyse was dus wederom geen s~rake.
Ik heb toen vrij hoog spel gespeeld en benader~het probleem als volgt.
ZI.;ER Gi:HEIJvl
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Ik deelde hem mede dat ik er nog steeds niet van overtuigd was, dat het noodzakelijk zou worden de Antillen
werkelijk te verdedigen. Immers de strategische waarde ervan zou alleen gevonden kunnen worden in de aanwezigheid
der olieraffinaderijen en door de produkten die zij zouden
afleveren. Het was mij, zo ging ik voort, en waarschij~lijk
ook de Nederlandse regering nog steeds niet bekend of het
wel noodzakelijk was om deze olie-installaties ook in tijd
van oorlog te laten voortgaan met hun produktie. De meest
eenvoudige oplossing immers van het defensieprobleem zou
zijn de installaties buiten gebruik te stellen en hieraan
ruime bekendheid te geven in tijd van oorlog, zodat ook de
vijand daarvan op de hoo 6 te was. Hiermede was het defensieprobleem dan grotendeels opgelost, omdat de installaties
alsdan geen of weinig strategische waarde meer zouden hebben, terwijl ook het dichte tankerverkeer dan buiten de
Antillen om zou gaan.
De schout bij nacht schrok kennelijk zeer van deze gedachtegang. ~e opening, die hierdoor ontstond, gebruikteik door
hem voor te stellen eerst na te doen gaan of het onder alle
omstandigheden imperatief zou worden om de olieraffinaderijen in tijd van oorlog te laten functioneren en in het
bevestigende geval verder te analyseren op welke wijze de
defensie in al zijn aspekten moet worden voorbereid.
Tot mijn groot genoegen kan ik U mededelen, dat ik sindsdien de grootst mogelijke medewerking van hemzel«, alsook
van zijn staf heb mogen ondervinden •
• • . • • • Op aandringen vi:m de .Amerikanen was de politieke belangrijkheid van Venezuela zeer sterk geaccentueerd. Ik heb
me hierte~en verzet en gebruikte als reden dat het een
analyse van lagere bevelhebbers was en ik mij niet kon
binden aan belangrijke politieke uitspraken, waarvoor mijn
regering mij geen instrukties had verleend. Hetgeen thans
in het concept is neergelegd is waarschijnlijk het meeste
dat wij kunnen bereiken •••.•••
~e strijdkrachten van Venezuela werden door de Amerikanen
in een te gunstig daglicht gesteld. Ik heb verzocht de
Latijns-Amerikaanse landen zo weinig mogelijk in deze analyse te betrek"~en, omdat wij helemaal niet het vertrouwen
konden opbrengen, dat zij §irekt aktief aan onze zijde in
een wereldkonflikt zouden staan en of zij niet alleen neutraal, Coch pro-westers zouden blijven. Ook hier heb ik
dus weer het minst slechte kunnen bereiken~, aldus de
CZI·JTA.
1283. In juli 1962 rapporteerde de CZPLWA bij een verslag over
met de Amerikanen gevoerde besprekingen inzake het
11
• Combined Plan"
o.a.:
iiDe vrees die in 1958 bestond of de Amerikanen in geval
van een konflikt in het Caribisch gebied aan de neiging zouden toegeven de Nederlandse strijdkrachten min of meer te
dwingen zich onder Venezolaanse operatieve leiding te
plaatsen, schijnt niet meer te behoeven bestaan. Men heeft
naar men mij royaal mededeelde, zeer weinig vertrouwen
in de capaciteiten van de Venezolaanse marine.
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Deze mening is voor een groot gedeelts gebaseerd op de
poli.T,i eke onrust in de Venezolaanse marine. :tien schijnt
voor w& t samenwerking betreft inder·daF,d B..lleen te rekenen
op die van Nederlandse zijde en Geed zelfs voorkomen blij
te zijn met de Nederlandse bijdrage, hoe gering die ook is"

( 21) •
Hieraan moge worden toegevoegd:
a. dat de onzekerheid omtrent de houding van de militairen
ten aanzien van het na de revolutie van 1958 gevormde
democratische bewind, de strijdkrachten tot een onbetrouwbaEr machtsapparaat van de Venezolaanse Regering
maakte en dat deze als zodanig eer een dreiging voor
de eigen regering vormden, dan voor de Nederlandse ·
Antillen (vlg. 2125);
b. dat de vrees voor een communistische aanval op het
'·fes telijk Halfrond, die de basis vormde van de resolutie
van de Pan-Amerikaanse Conferentie van 1951 (vgl. 1241),
inzake de gemeenschappelijke defensie en de Amerikaanse
militaire hulpverlening, thans zover op de achtergrond
is gekomen, dat de Verenigde Staten op de LatijnsAmerikaanse republieken krachtige aandrang uitoefenen,
om hun wapenaankopen te beperken en instede daarvan
door financieel/economische maatregelen de eigen binnenlandse-communistische vijand de wind uit de zeilen
te nemen.

1284. Dat het zo moeizaam met de Amerikanen verkregen militaire
akkoord de Venezolanen onverschillig zou laten mag niet worden verondersteld. Het is vele Venezolanen nog altijd een
doorn in het oog dat vlak onder hun kust de Nederlandse
Antillen als ~uropees grondgebied liggen en als zodanig buiten de politieke- en militaire organisaties (OAS en Pact
van Rio) van het \<Jestelijk Halfrond vallen. De Amerikanen
kunnen deze gevoeligheden niet negeren, aangezien hun belangen in Venezuela en binnen de OAS en het Pact van Rio
onvoorstelbaar groter zijn, dan op de Nederlandse Antillen.
Daarom blijven zij in het kader van de inter-Amerikaanse
organisaties door politieke, economische en militaire banden krachtig verbonden met Venezuela, dat een belangrijke
rol is toebedacht in de bondgenootschappelijke verdediging
van het zuidelijk deel van de Caribische Zee, waarbinnen
de ~;:ederlandse Antillen liggen, die in deze sub-regionale
verdediging echter geen rol spelen. De nationale trots van
de Venezolanen laat het niet toe ongevoelig te blijven voor
een te ver gaande militaire cooperatie van de Verenigde Staten met een Europese mogendheid op het \;[estelijk Halfrond,
buiten het verband van de bondgenootschappelijke interAmeri::.:aanse continentale defensie.

1285. Duidelijk kwam dit aan het licht, toen in 1967 in het kader
van een voorgenomen gecombineerde amphibische oefening van
Nederlandse en Amerikaanse eenheden op Cura9ao, door de
Amerikaanse staf het State Department werd verzocht de
diplomatieke toestemming voor een vlootbezoek aan Cura9ao
ZEER GEHEIM
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Ambassadeur en het hoofd van de militaire missie te Caracas
om advies. Hierop volgde als antwoord, dat van Venezolaanse
zijde werd verzocht om een aantal waarnemers te mogen aanwijzen, doch dat de Venezolanen blijk gaven dusdanige bezwaren tegen een dergelijke oefening te hebben, dat de Ambassadeur en het hoofd van de militaire missie het beter
achtten deze geen doorgang te laten vinden, vraarop de oefening tenslotte werd afgelast (22). Tegen het houden van een
dergelijke oefening op St. Eustatius bleken de Venezolanen
geen overwegende bezwaren te hebben.
:Bij een bezoek van Hr .l'Is. 1'0verij ss el" aan La Guaira in
september 1968 liet de Venezolaanse bevelhebber der zeestrijdkrachten, de commandant van deze bodem blijken over
deze - de volgende maand te houden - oefening door de Amerikanen te zijn ingelicht en gaf daarbij de indruk, dat hij
dergelijke oefeningen dichter bij huis minder zou appreciëren (23).
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1290. Evaluatie
1291. Van een daadwerkelijke mil:i, taire bedreiging van de 1ifede.r-.
landse Anti;Llen blijkt in de loop der geschiedenis dus al..;.
leen sprake te z:ijn geweest van de zijde· van' Eurà:pese ·
mogendheden, waarmee het Koninkrijk in Europa in oorlog
kw·arri. Tot 1953 kon Venezuela onder Perez Jimene.z {19'48~1 958) , ·
blijkens èen :positieve uitspraak van de minister van marine,
óók ni:et als een :potentiële. vijand worden beE?chouwd (vfde ·
punt 1272). Uit d:e ter .bes_chikking staande -archieven zijn ook geen feiten of omstandigheden beleend geword~n, waaruit
zou kunnen wordèn afgeleid, dat in de laatste jaren van de
dictatuur yan Perez Jimenez verandering in deze situatie
zou zijn gekomen. De in 1954 autonoom geworden Xederlanqse
Antillen onderhielden in deze periode goede betrekkinge,n.
;
met Venezuela.
1292. Onder president 3e:tancou~t (1958-1963) vliens regiem wei:d ge ....
kenmerkt door b,et afwijzen van elke niet democratische ·re.., ::
geriGt; en de weigering daar diploma tie!.>:e.- of handelsbètr·.e:k..,.
kingen ~ee te ónderhouden e~ het ijveren voor he~ re64t van·
alle volke:cèn, om zelf ':i,n vrijheid hun èigen regering·. te _: '
kiezen, is evenmin. als onder ·zijn opvolger en pàrti-j g.ei::r.oot\ ,
president Leoni. ( 1963-1968) ~.· iets gebleker1 van 'intens±'esf, : ·
om eventuele latènte terrïtoriale aspiraties op ande:;ee
democratiscJ:1e wijze te realis.eren. Hoog geëvalueerde beri~:h.s·. =
ten geven tenslotte aan, dat de huidige. presiGlent, ,de Cl').~i'E\ ...:. ·,
ten-Democraat Calde:ta, evenmin als zijn voorgangers vera,nCi~:.. .. ·
.ring
in de· status quo van
de 1;-ederlandse
zou
wenS.en.;,.
:.
" .
.. - Antillen
.
-

dan·· ,, ;:

;.

1293. :Oe potentpüe militaire bedreiging 1-ràr5lt ·dus· gevormd door
de _Sov1et-Unie, waartegen de NederlandE;e ·Antillen en .Yen~-:-:-·
zuela zich r.espectievelijk in het 1iCombüièd:_E'lan. 301 ,....q6''" ·.·: ·
11
11
en het
Pact ' van Rio
met. de Verenigde
Staten
hebben
vei:~~·
. - '
,,: ..,.. :, '.·- ·,
. .
- . ' ' '· -.
.
:
' .
"
_'' '
. : ._ .. -,. _- .. _.. ,}
? ·_-' ·:- '
boilde·~)~ terwijl Cuba als ''expo:dt:ur van de revolutîén tq't
~"
. de noq,:;ii~~ ·p.araatheid dl-ringt' . om pogingen te 'voorkomeii: .d~~:' "'
ABG-eil,E!.}J,den als een. steunpunt voor tegen Venezolaan.se be.~
· langen g:ërichte aktivi.teiten te gè.bruiken (videl261h
Daarna:ast bestaan conc;retè aanwijzingen, d~t. een militaire
9'reiging zijdens Venèzuela kan ontsta2n ~ · ind·ieri .çlit land
zijn beJ.:angen op. de l\ederlandse AYJ.tillen. onvq.;J.d;()en-6.e
.beschermd acht' ('vidè·1226,- en 'Çlijf§l;ge:5)~.
. <.··.'·,·_,0>~·
.;f
. .·
.- ·_,·
....
:C'enslot:te bl:ijfl;; ~:iülit~üre paraat4.ej"d{·g,eboden om 'i{e voo:rko;..
men.,· ëfgt .,:J'en~z;iiè.l~ _zijn ·:~.àn~pi-ak~n·i;~~a~e· de territoriai.e··-..
zee en .het. corii{inenta,sJ. platéan kra:~ht 'g9,at bijzetteri :do:e):r;
het· . cti~oef~J:l~D v22U. tn~litái.):!e :~21,v.k t:r~&~ :1:14§! );; . d,qor b±öx~?:<:ir;
beeld·. Di~:i.. màrinE:---,v:!ifi;Ftuig_éri. opiJJeti;ngèn te'· g~a_n verricht~n· :· •
biJJnBrl' pe;t opgê.et'st-(p1a~form,·,. ·danyel éöil·t:r'§le gaàt u,i t- · ·
'oefenên. óp Q.e v:i,:syàrigs t.'')5:i,.rinen . d'it :pl,airèau, . hetgeen·. fn de'
vijfti~,er")l3:ren :ib~§,:ds:. m~~~~t:4~rè· ·illál€ll1. ne.suJ,~ce~~d.é. in .het
.aanhoud'è.nAri. qpbJ1ei1g&J:l vài$<:· àncl:er Nè'de:r:l:andse vlag. yarende
sc~·e;;~.n~;;
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2100. ~~=~~1=~~~F~~=y~~~~~1~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~=~~=~~=~~1~~~~~
2110. De d emoc_ratische·-~Y..9lutie van 1945.

(

2111. bij de eerste democratisc&e revolutie van 1945 varen het de
j enge. officieren, die de ~~ Aceion Democra.tica'' (A:D) van
Betancourt aan de ma~ht brachten. De oude generaals die Venezuele nooit anders hadden gekend, dan als' een door militairen geregeerd land, blE:ven met hun kolonelskliek vrij-vrel
tot· hun ~ood aan en stagneE<r'den de promotie V':1n de johgeren.
De nam:e samenwerki,rrg met de !:.meri'ke.anse strijdkrachten gedurende de t~eede wereldoorlog, had de jongere officieren
tot het bewustzijn gebrac~:1t, dat de bewar·eninE:: en uitrusting
van de strijdkrachten totaal,verouderd waren en het feit dat
de oude generaals doorgingen zichzelf te verrijken en de zaak
verder lieten zoals hij was, had tct gefrustrserdheid en ernstige ontevredenheid geleid.
2112 • .Sen belangrij):c neveneffect van het contact met de Amerikanen,
. bij opleidingen, gezarüenlijke oefeningen en de 7e:cdere militaire samenwerking ~as, dat h~t chauvinisme van de jongere.
officieren' werd c,etem~)erd en hun denken in democratische zin
werd bevorderd. Daarnaast -v.rerden zij zich hun grote afhanke- ,
lijkbeid van de A·cG.erü::aanse strijdkrachten bewt'st, hetgeen
hen bij voorkeur alles deed-doet-vermijden, ;-rat Amerikaanse
militaire hulpverlening in gevaar~zou kunnen brenóen. Gezien
de belangrijke f"actor die de-strijdkrachten nog steeds in de
Venezolaanse politiek. vormen, verschaft deze houding de Amerikanen een sterke invloed. Immers, de Venezolaanse re5ering
kan zich geen voor de strijdkrachten onäenvaard.bare politiek
permi ttel'en en de strijcikrachten kunnen niet toestac:n, dat
door de r-egering een de Amerikan8n onwelgevalligepoli-tiek
-v;orö.-t ,gevoerd. Toen d~:; A:p tel~elotte naar àe mening van de
strijdkrachten een te onafhankelijke linkse koers gingen va-·
ren en zich daarbij aan de strijd~rachten-te weitiig gelegen
liet, grepen de militairen eind 1948 in en nam een ciilitaire junta de macht weer in hande~. Perez Jimenez speelde
in deze junta een belangrijke rol 8n wist tenslotte de macht
volledig tot zich te trekken.
/·
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2121. Toen 10 jaar later het verzet te;;en :Je dictatuur van
generaal Ferez Jimenez uit:nondèe in mj_litair. oproer, stakingen en ernstige onluster1 werd hij gedwonóen het land
te verlaten (23-1-58). Aet hem vluchtten vele van zijn
aa~hangers naar het buitenland. Len junta van 5 leden ~erd
gevormd, onder voorzitterschap van admiracil Wolf~ang Larazabel, waarin vertegenwoordigers van de drie krijgsmachtond~rdelen en ~wee b·lrgers zitting hadden. De strijdkrachten beloofden de Ui tsl_ag V2.n de in d8C8 1'Jber te houden ver-kiezingen, die Betancourt aan de macht brachten, te zullen
respecteren. De regering Betancourt (1958-1963) stelde zich
ten doel de inkomsten uit de oli6 asn te wenden voor spreiding van de vrel vaart ("uitzaaien van de oliE,''); door het
bevorderen van inà.ustrialisatie en hEt uitvoeren van agrarische hervo'rmingen, teneinde e:.u meer even-~richtige economie te verkr'ijgen, cl. ie niet uitsluitend van de olie11inning
afhsnkelijk is. De financieel-economiscll.e crisis, als erfenis van 10 jaar wanbeheer van Perei Jiuenez, en het· ten~
gevolge van zuiveringen totaal ont~richte bestuurs- en gezagèapparaat, stelden Betancourt voor uitzonderlijk grote
problemen. Daarbij k\vam dat circa 1~:- eeuw van door staatsbraren en gewapende opstaoden ean de macht gekomen m~li
taire dictators het land weini~ c1emocratisc.l1e ervaring had
ge schoneen. Van· E:en loyale opr:-osi tie was onder :Setancourt
dan ook geen sprake. Zijn regering T:Jerd gskenn:erkt deer
samenzweringen 9 nili tei.re oproeren, muiterijen en een ver-'
beten terreur 8n guerillastrijd van Castre-gezinde elementen.
1

(

2122. De rechtervleugel van de oppositie weigerde te geloven 9
dat ~etancourt geen communipt was en hièld-vast a2n d~
overtuiging dat de militairen zijn regering spoedig omver
zouden wer:cen. De communisten lieten er o:p hun beurt geen
twijfel aan·be~taan, dét zij Eetancourt els een e~nstig
stiuikelblok op hun wsg zagen eL bestreden zijn re~ering
met terreuracties in de stéd en een verbeten guerillastrijd
in de bergen. Hierdoor werd het steads ~oeilijker voor Eetancourt o~ met handhavins van alle'constitutionele rechten
~let gezag te ha-ndhaven en zijn regeringsprograY'lmê uit te
voeren. Zelfs de democratische oprositie drong tenslotte
aari, bepaalde grondwe~têlijke rechten tijdelijk op te schnrten en de president meer bevoegdheden te gsven om een doeJ_matiger bestrijding van het extremisme mogelijk te maken.
~en volgende moeilijkheid was de noodzaak om 'grote bedragen
aan de strijdkrachten te spen~erep, niet alleen om van hun
steun verzekerd te·blijNen, doch ook omdat het ~ewapend verzet van het èlocr Castro 'gesteunde Bevrijdin~:,siront (iuerzas
Armadas de :;:,.iberaciorr Nacional) (FALN). da3rtoe noopte.
2123. Ondanks de vlucht en de zuivering_ van een groet aal:].tal aanhangers van de verdreveh dictator, ware~ er bij de ~trijd
krachten toch nog veel officieren gebleven; 'dia geprofiteerd
hadden van diens bewind · t:·n naar he:J_'stel V8n zijn regie121
stieefden.
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Laarnaast bestond een meerderheid van officieren, die onvocr-,.raardelijk geloofde in het recht en de plicht van de
strijakrachten het l~nd te regeren en die het presièi.entschaT' als de hoogste mili tai:r>o rang bescilou-vJd.en. In juli
en se~tember 1958 werden van deze zijde serie~ze pogingen
gedaan, om het oude regime te.herstellen, door de garnizoenen in en om Caracas in opstand te brene;ën. Voor het eerst
in de geschiedenis van het land verzetten de burgers z;Lch
toen tegen een militaire staatsgreep. Een door de Confedera.cion de 'l'raba.,jadc,reE de Venezuela (C'_L'V) uitgeruepen algemene staking legde het economisch en openbare leven lam en
beide opstanden mislukten. De strijdkrachten leerden bier
voor het eerst de macht van het volk kenr.en en leerden daar-"
t:. .;L t tevens
·dat een niem:e militaire dicta tuur tot een volksopstand en mogelijk zelfs tot een burgeroorlog leiden kon.
Later lc<::am daar de vrees bij.,. dat een dergelijk verzet een
Castra aan de macht zou kunnen brsngen. De vrees daarvoor
bracht vele officieren er toe, de democratie tenminste passief te steunen.
j

(\

2124. Een aantal officieren dat aan de opstand had deelgenomen
werC gevangen genomen en gestraft of ontslagen. Anderen werden overgeplaatst, verbannen of or nieu•'' 5ecreëerde posten
in het buitenland als militaire attach~is weggepromoveerd.
vJ"eer andere::. vluchtt'en naar het bui tenland en als vanouds
belandden er van deze. groep, op doorreis naar de een of
andere Latijns-.Amerïk:aanse rej:>:.::bliek, >veer enigen op Cura9ao
of Aruba, zoals ook in latere jrren n_og <neerdere malen het
geval was. Het ligt voor de hand dat 3etancourt beducht ~as
voor de mogelijkheid, dat vluchtelingen en ballingen zich in
het buitenland zoudG~ organiseren, om vandaar uit nieuwe pogingen te onderne;;;(::n, om hun oude positie te herstellen.
Vele volgende kleinere militaire o~roeren, die het begin
moesten vormen van een algeEene militaire o~stand, gaven de
vrees voor steun vanuit het buitenland voeds8l en maakten
het verblijf van politieke vluchtelingen en ballingen op Cura9a.o en Aruba tot een nachtBerrie voor de nieuwe machthebberE-.
2125. In april 1960 deed de Venezolaanse gepensioneerde generaal
Castra Leon een door de Dominicaanse dictator frujillo gesteunde inval vanuit Colo,bia in Venezuela, vaar ook een op
Cura9ao verblijvende balling de hand in had. In juni 1961
kv-ram het garnizoen van· :Barcelona in opstand. In mei 1962
re'vol teerden de marinie,rs en hc:t vlootpersons::ol in de basis
Carupano in Oost--Venezuela en een maand later in de grootste
basis van het land te Puerto Cabello. Pas na een hevige
strijd, waarbij meer dan 100 doden en enige honderden gewonden vielen, kon dez~ laatst~ opstand worden onderdrukt.
Deze twee gevallen van muiterij bij de ze~strijdkrachten weken nacr hun aard volkomen af van het tra.di tion'ele patroon.
~Jaren alle voorgaande militaire revol tss gericht op het herstel van hE. t reohts-extremise'D.e, ditmaal stredf?n het vlootperso"neel en de mariniers tezamen met de communisten en
andere links-extremisten voor een nieuwe orde.
CONFITIENTIK8::1
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De in het congres vertese~~oordigde comm~nistische partij
en de Eovimiento de Izl_~.üerda I-i.evolucio:::maria ()HE) steunden deze opstand orenlij~ 0n aeri tweetal congresleden daarven nam persoonlijk 2.an de gevechtshandeling .-deel. De gevangengenomen officieren werden tot zeer la~gdurige gevangenisstraffen veroor.deeld. De deelnem-er.de senatoren 'tierden -vregens hun onschendbe2rheid niet vervolgd eengezien Betancourt
weigerde de pas verwoiven de~ocrstische iechten geheel op
te schorten. 1el werden de communistische partij en de i"iiR
verboden. Het ongE-moeid lsten van de congresleden ;.,rekte bij
de strijdkrachten ernstige w~evel op, temeer daar terroristen vele moordaanslagen op officieren pleegden, waarte~en
zij zich ~oeilijk verweren konden. Toph bleef de grote m8erderheid van de ,3trijd:.<rachten loyaal, al t:1.s.ns op de plaats '
rust en deed geen pogingen de macht zelf in handen te nemen.

2126. Naast het verzet van de stri,~é!krachten had Tietencourt te
kampen met de ae;;nhangers van de communistis"che :;;art:i,j en de
hU1., die naar C;_;_ba.ans voe:rbeelél, met steun van :Fijel Castra
een ~erbeten ter~eur en guerilla vosrden om de regering omver te l·?erren. In oktober en november 1960 deden de linksextremisten daartoe de eerste serieuze pogingeri door h~t organiseren en leiden van grootscheepse terreuracties in de
steden. De canpagne van de terroristen en guerille's bereikten in 1962/1)63 een hoogtepunt, bij hen verwoede pogingen
de verkiezingen te verstoren. Pas in september 1963 werden
de congresleden van de corw:unistische rartij en de j._,rR geärresteerd, toen door hen geleide terroriste~ een trein opbliezen. Dd~h oo~ de felle straatterre~r en het optreden vän
de guerilla's konden de s~rijdkrachten riiet- zoals de communisten hoopten - verleiden om een mili tairc' dictatuu:!.' van
het traditionele t:n:·e te vèstigc:n, die oó.getwi;J feld tot een
algesene volkso~stand zou hebjen gele~d, onder Castre-gezinde
leiding.
(
I

2127. De onzekerheid over Oe houding van de strijdkrachten bleef
de reger~ng Betancourt nog lang voor grote :roblecen stellen.
Naast het ve:cle1:1en van ontslagen, het 9plsggen van - zeer langdurige gevangenisstraffen e~ het uitvoeren van vele mutaties, trachtte :Setancou:~"t de strijdkrachten voor zijn politiek te winnen, door alle grotere kazernes te bezoeken en
in openhartige dis6ussies zijn politiek toe.t~ libhten. ,
Daa.rnaást besteed.de hij .srote zorg aan de verbetering van
de ~1uisvestin3 van .sezlnnen, legering en Toeding en andere
secundaire arbeidsvoorwaarà en. Te2:en het eJ.nd van zijn regeringsperiode konden de officiererl naar loyaliteit in drie
groepen worden verdeeld. ~en a~ntal stond zondermeer achter
de ·democratie. ~en tweede groèp. steunde b.et ·regime, ondanks
het feit dat zij er ge~n voorstanders.van waren, omdat het
op legale wijze aan de macht was ge~omen, of omdat een aanvaardbaar alternatief ontbrak. Een kleine derde groer bleef
zie~ nog lang ~assief, of actief verzetten. Dé overg;ote meerderheid was het echter duid elij:~, dat :Setancourt de steun
Van het volle had en dat .een nietcvre o.ili t;"ire d icta.tUUl; een
te sterk verzet zou wekken en waa~~chijnlijk ook de gematigd
.progressieven in het kamp van de links-extremisten zou drij..,.
ven.
CONFIDEN'l'IEBL
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2128. Ook de Cubaanse revolutie beïnvloedde het denken van de officieren en bracht hen er toe Betancourt - en daarmee ook
de democratie - te steunen. Het maakte diepe indruk op hen,
dat Castro na de machtsoverna;ne de strijdkrachten naar huis
stuurde en vele officieren liet berechten, om daarna het
grootste deel van zijn rebellenleger te ontslaan en te v~~
vangen door een door de partij gecontroleerde militie. Het
succes van Castro leerde hen verder, dat een ;nilitaire dictatuur van het type Batista ook in Venezuela tot een krachtige guerillabeweging kan leiden en dat de leiding daarvan vrijwel ~eker in Castro-geztnde handen zou komen. Een dergelijke
guerillabeweging ~ou uiteraard op de steun van Castro kunnen
rekenen, waartegen de Venezolaanse strijdkrachten gezien de
lange kustlijn, geen afdoende maatregelen zouden kunnen nemen.
Een andere belang~ijke factor die de houoing van de strijdkrachten èepaalde was, dat vele officieren de demagogie van
.-- admiraal ilolfgang Larazabel. die bij de revolutie van 1958
een belangrijke rol had gespeeld, en diens flirtations met
de communisten gingen àoorzi.en, Zij'kozen daarop van twee
kwaden Betanco1::.rt als de m~nst slechte". Daarnaast groeide
\het vertrom.,en in Betancourt, waarbij nog kwam dat de officieren leerden inzien, dat elke poging tot een geforceerde
regeringswisseling tot vergaande mutaties in hun promotielijst leidde en dat zij derhalve uit welbegrepen eigenbelang
het meest gebaat waren bij het steunen van het wettig gezag.
11

2129. Vanaf 1958 tot heden h8eft de grote meerderheid van de strijd- zij het op verschillend8 gronden - het wettige
gezag gesteund en na ue verkiez1ngan van december 1963 en
1968 loyaal meegewerkt aan een democratische regeringswisseling. De rechtse oppositie werd in 1968 gelegaliseerd in de
partij van de ex-dictator Perez Jimenez, de C~uzada Civica
Na•Jionalista ( CCN). Ook de communistische partij die zich althans tijdelijk - heeft gedistancieerd van de gewelddadige
revolutie werd in 1968 gelegaliseerd. Bij de verkiezingen
van december 1968 behaalden deze partijen respectievelijk 21
en 5 zetels van de 214 zetels van de kamer van afgevaardigden.
:De CCN is inmiddels reeds in twee groepen uiteengevallen.
De door president Leoni (1963-1968) begonnen verlening van
amnestie aan politieke gevangenen wordt thans door zijn opvolger Caldera voortgezet. Daarnaast tracht Caldera de nog
steeds voortdurende guerilla te pacificeren, door o.a. een
generaal pardon af te kondigen voor de guerilla's die de wapens neerleggen. Deze politiek heeft tot nu toe tot bevredigende resultaten geleid. De strijdkrachten leveren hieraan
hun medewerking, ondanks het feit dat het vrijlaten van
liguerilleros", die de strijdkrachten vele doden en gewonden
hebben bezorgd, toch wel de nodige wrevel zal hebben opgewekt.
Aan de andere kant schijnt Fidel Castro .zijn politiek van ex~ort van de gewapende revolutie te matigen, sinds hij op 14
juli 1969 heeft verklaard dat geweld niet het enige middel is
om tot structuele hervormingen te kunnen komen.
kr~:.chtBn
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2131. De Latijns-Amerikaanse strijdkrachten veten zich onvoldoánde getraind voor de moderne oorlogvoering en zij zijn
~ich bewust van hun verouderde bewapenin 6 en uitrusting.
Zij zien ook geen kans om deze technische en quantit2tieve
achterstaha in te.h2len, daar de landen Js middelen daartoe
ontbreken. De 7enezolaanse strijdkrachteil maken op deze
algemene regel geen ~itzondering.
Ilearbij komt nog dat· het !,J;lerikaanse Con,.;reP ':-reigert de
latijns-A~erikaanse genera~ls mot m~dern ~2t6rieel uit te
rusten, tenzij dit van nut is voor de bestrijeing van
guerilla.' s of bet handhaven vs.n de bin11enlandse orde en
rust, zijnde de enige a cti.es die de :Ua tijrL:;-Ameiikaa.ne s
strijdkrachten in de voorzienb2r: toeko~st opgedra~en kunnen krijgen. Tegelijkertijd oefenen a~ VS steYke aandrang
uit 1 om in stede va.n wapenaa11kopen 3 oer financieel/ econc.-miscl'le TTJ.aatrese1en de eigen binner:.ls.ndse conr.mnif>ti::'che vij~nd de wint uit de zeilen te neken, hetgeen er toe heeft geleid9 dat o.a. leru, Braziliä, Chili en Argentiniä er reeds
zijn toe over "egaan ordex.s voor ~-10der~1 r;:eterieEl in .::urofa
te :plaatsen.
Het inter-amerika.anse verdra.g van :ede~:zijdse <üili tai:ce
bijstand van 1947. (Pact van Rio) dat reeds werd ingeroe~en
in dE gevallau van Coste .füca rwt ~~icaragua en van de Dol'linicaanse ~cel::;ubliek r118t 11aïti 9 alsr::ed.e de sn8lle actie va.n
Orga.nisatie van "~me::::·il(a.a.nse :-'taten (UA3), di.a in juli 1969
bij de' 11 voetbsloorlog'; tu.ssen Sen tJ&lvad:::;r en ~ionduras de
strijdende partijen vier dage~ na het openen van de vijandelijkheden tot een wa;enstilstand en ~e~stel v3n de status~uo ~ist te brengen, hebben de kansen op internationale
oorlogen en silitaire avonturen in Zuid-Amerika sterk gereduceerd. Dit heeft tot gevolg 1at de strijdkrachten steeds
meer moeite hebben, hun bestaansrecht als orgaan van de nationale verdediging te bepleiten. Zij hebben ziel:. thans als
gevolg van de zeer gereduceerde taakonschrijving, een eigen
binnenlandse taak aangeneten in overe~nstemming met wat zij
achten te zijn C;e hen toeko;nenéle plaats in d 8 sarn :orlleving;

2132.

~venals

in andere Latijns-A3erikaanse re:ublieken verrichten de Venezolaanse strijdkraQhten thans esn tai~ bij de
bestrijding van Let snalfabetiE~e, ~even zij elementair ·
landbouw en tecl'misch onden·/ijs en ·vlei:.{en zij samen :-;,et de
regering bij de uitvoering van ont~ikkelingsplsnnerl. ~en
genie ·oetaljon '..:erkt a.an de a.8nleg V2Il 1-rsgen en brv_ggen bij
het op~;;nleggel'. van l":et land 9 Let· slaar: van ·,:a.t:arputten,
enz., terwijl de militair geneeskundige dia0st in ~fgeleg~n
gebioden polikliniek joudt. Deze nieuwe rol ven de strijdkr2chten heeft de verhouding t.o.v. de (plsttelands) beval-·
king 'in 3unstige zin beïmrloed en êie ::,evolkir:.g ziet de leden
van de strijdkrachten dan ook niet in de eerste plaats meer
als onderdrul::: :ers, doch (ook) als lwl:;:ers. Zulks blijkt ook
uit het toegenomen a.:o.Iltel bevoL:ingsm~ldingen · ov:r guerillaacti vi te i ten 9 door vJelke samen•.:erking een mèer Gffeotieve
bestrijding rn ~elijk wordt ge2aakt.
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2133. De Latijns-Amerikaanse strijdkrachten hebben altijd een be-

-
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slissende rol in de politiek gespeeld. Zij beschikken over
het landelijk best geo~ganiseerde machtsapparaat en het beheersen van de landelijke veiligheidsdiensten heeft hen altijd een vaste greep gegeven op de politieke pols van het
land, waardoor een staatsgreep dikwijls sterk werd veresnvoudigd. Het is dan ook geen wonder dat zij nog altijd het
laatste woord in de politiek hebben, Voorts heeft voor Latijns-Amerika altijd gegolden, dat een militair bewind van
nature een rechtse dictatuur moest zijn, gericht op het handhaven van de status-quo. De officerskaste was ten nauwste
verwant aan de grootgrondbezitters en groot-industriälen,
die op hun beurt verbonden waren met het Noord-Amerikaanse
groot-kapit8al. Ook de clerus kwam uit de "establishment"
voort, die zich de drager van 1 s-lands cultuu~ acht en een
ui tgespro"l(en af:ceer demonstreert van de opkoiiJ.ende nieuwe
klasae, èie zich een deel van de van oudsher bij haar berus+ende macht heeft weten eigen te maken.
In de loop der jaren is na~elijk-in Latijns-Amerika een midJeng.J..'Oep ontstaan, die ook een nieuw type officier levert,
zoals er thans ook p~iesters met een moderner instelling
naar voren komen, die streven naar een doorbreking van de
trad1tionele verhoudingen.
De e.i.nd~ 1968 na een staatsgreep in Peru gevoriüde junta,
blij.kt inmiddels de eerste Latijns-Amerikaanse militaire regering te zijn van een nieuw soort progressieve kolonels en
generaals, Door de nat1onaJisatie van grote Noord-Amerikaanse
oli3belangen en socialisatie van het grootgrondbezit, gevolgd
door de nationalisatie van alle èuitenlandse telefoon- en
telegraafmaatschappijen en suikerplantages, hebben zij van
Fidel Castra het predicaat nrevolutionair" gekregen, onder
toevoeging dat zij het bewijs hebben /geleverd dat 6w.: zonder
g~ ~~lastrijd de vorming van een revolutionaire regering mogelijk is.
Bolivia schijnt deze stelling van Castra kracht te willen
bijzetten. Op 26 september 1969 zette de opperbevelhebber,
generaal Alfrede Ovando Candia, de- president af en nam de
macht over. De generaal is leider van een door hem opgerichte
politieke partij, de ~ccion Revolucionaria. Racionalista, die
ijvert voor een revolutionaire nationalistische politiek ~
la Peru en derhalve anti-amerikaanse leuzen voert. Als een
van zijn eerste maatregelen annuleerde hij de bestaande oliewet, om daarna de Eolivian Gulf Oil Company, een dochteronderneming van de Amerikaanse Gulf Oil Corporation, te nationaliseren en diplomatieke betrekkingen met Roemenië aan
te knopen.

2134. Dat zich onder de ipvloed van de hiervorengenoemde faotoren
ook in Venezuela, evenals in de meeste andere Latijns-Amerikaanse republieken 9 een nienw type officier heeft gevormd,
moge blijken uit de geschetste ontwikkeling. Dat zij echter
het Peruaanse voorbeeld van een sociale revolutie zou kunrien
volgen is voorshands zeer onwaarschijnlijk. De vooruitstrev.ende politiek van de democratische regering geeft daar ook
minder aanleiding toe.
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Bovendien z~Jn de officieren - evenals 6e vakbeweging zich terdeca bewEst van het grote gevaar, dat een r'lili taire
dictatuur de w~g voor een Castra kan opene~. Voorts herinneren zij zich ~aar al te goed, dat Castra de traditionele
strijdkrachten na de machtsovername liçuideerde en dat kort
da3.ror de CubP8nse zusterorganisatie van de ncor~federacion
oe Traba.jadores de Venezuela 11 (het Venezola8nse lWV) :-:etzelfde lot onderging. Ln ;;last but nat lsastr 1 geldt als
krachtig ar~u~ent om goede vrienden met l~nerika te blijven,
dat nog altijd 40~ van de·~enezolaanse olie door de ~S.
1.;ordt afgeno:,1en, een ~1.oeveelheid die het land ergens anders
niet t:::;:i.j t \~an ve2';ens o.a. de ongu;1stige concur:;:;entieposi tie.
Ge8n e::J.kele Venezolaanse regering lon zier, aan de conseg_uenties van deze realiteit onttrekken. Cuba kon zijn suiker
nog aan de U.S.~.R. slijten, toen de V.S. de oogst niet meer
opkochten, doch voor de export van de Vene~olaanse olie bestaat gee1 alternatief. het is derh?lve niet te verwachteri~
dat de Venezclas~ee strijdkrachten zici onder óe gegeven om' standigheden z~l~en wa3en:aan nationale- of interuationale;:J.ili taire a.von·:~uren 1 doch de vocT~:el~r sullen blijven gr;ven
adn het steunen van ds.democratie en een de Amerikanen welgevallige politiek. Indien zij echter essenti~le nationele
bel~ngen in er~stig gevaar achten, zoals tijdens de meionlusten op C:Irar;:ao 9 ·blijken zij :rJa'r8at te zijn om deze zonodig ook buiten oe eigen grenzen in bescbernling te ne'Ilen.
(vgl. bijl. 5)
-·
2135. Tenslcitte zij nog ver~eld dat de vakbewe~ing de opeenvolgende AD-regeringen van :Eetancourt (1958-1963) en 1eo~ü
( 19~ }-Î 9c:~8) onafgebroken ~1eeft gesteund en de a:::·beidsvrede
vrijwel ongestoord geh8ndha.sfd bleef. Vooral de aan de 1JJ
gelieerde CTV met zijn rui~ 1.3 miljoen leden heeft hierbij
een belangrijks rol ges~eeld, evenals bij de algemene staking vc~n 1958 om e·:n Tn.i1ité'ire staatsi_;reep, die de dictatuur
moest herstellen, te ~erhinderen. De CTV vormt als zodanig
een factor in de politiek, die oo~ de strijdkrachten niet
kunnen negeren. ~:in cJe ::egering Ca.ldera ( G:OE~.I, ChristenJ!emocraten) ':::::.t de :·1E~.::\.en over de 2loot de verkiezingen van
dece.;:be:o 1968 he Gft ge 'm~lE:':~ en de AD in de op; osi tie is gekomen 9 ~:nag Caldera niet zonder T'leE:r Tekenen Ol-! c. e steun van
de ST7, waarbij nog komt 1 dat (zijn) Christen Democ~atische
vakbewe 0 ing slec~ts ~O.COO leden telt. De e~rste st~kingen
onder Calde:r·u hr:;b:Ym inmiddels in het Staats-staalbedrijf
•;;:.ijor;. plaats çvonden, "daarbij öe re.gering aen exhÓrbitance looneisen moest tGe~even. ~en precedent dat vooral
voor de staa.tsbodrijven verstrekkende gevalgeL hebben kan.
nBarneaS~ worden thans 00~ door de petroleUD-eJ:'beiders
buiten proporties hoge looneisen gestel~, ~a~raen alleen
ten Loste van de staatsinkor::.otan zo1.:. ·~:1::n··~e;.-:- VJ·Jrden voldaan,
Tegen de achtergrond van.het weiniJ st2biele rolitieke beleid
dat de :;oFEI met zijn kra_;;::e steo11busovenrinning voert, olijkt
het volk vreer ontvanke'lijl: te •:;orden voor geruchten over een
militaire ataatsgre::=:p. De recente arresta tie 11 wegens ê i~ci
plinaire ver,grlJl- en van èen viert.:: l opper-officieren ht::::oft
aGn deze gerEchten extra voedsel gegeven.
1

-

/~7
I

-

- 37 -Hoev.ïel er geen aam!ijzinget' ZlJll dat de arrestaties iets
met een samenzwerin~ zouden hebben te maken, blijft het
ui teraard gevaarlijk voor Ce.ldera, juist nu :hij pol~ tiek
zwak staBt, goodwill te verliezen bij de strijd~rac~ten,
~ie nog altijd als grote macht 1 s-lands politieke ontwikkelingen nauwlettend gadeblaan (24).
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2210. Het historische beeld2211. Venezuela heeft al sinds de onafhen. elijkheidsproclaLlatie
van 1811 de leneden~inden met hun smokkelhandel gezien als

een econo;nische bedreigin 0 , en in Cura9ao en Aruba een ~)0litieke bedreiging, als operatiebasis van t~gen Venezuela
ceric~1te a:cti vi te i ten van ui tge'\-.reken ol:;st.sndelingen, samenzvreerd ers, va;ensmokkelaz:re en Cura9ac:::;e \iapenhand el aars en
financiers, die in de vele Venezolaanse burgeroorlogen beide
partijen eredieten verleenden en van wapens en m~nitie voorzagen (25). Uiteraard voelde Venezuela zich door deze hendel
en >vandel bedreigè en werden de goede verhoudingen, in het
bijzonder tot het begin van de~eeuw, hierdoor regelmatig
ernstig verstoord. liinister Cremers merkte in dit verband in
1872 in de Tvreede ~(acer o.a. O}); 11 .Dat vele gesctillen, :::ie
sedert een reeks van ja:ren met Venezuela waren :~erezen, hunne
aanleiding voor een groot gedeelte gevonden ha.dden in, om. Let
za ebt uit te drü.k}:en, zeer dubieuze handelingen van heJ er- .
landse onderdanen, die op velerlei wijze alleen hun voordeel
in het oog hielden, zonder 3r acht op te ~even, dat zij door
hunnen handel hun YaderlBnd in moeilijkh',?den zouden brengen".
(Hand. II 1872/187.5 blz. 386) (2·::).
2212. Het ~':ederland-se ka.L'lerlid :Des Arroria vr,m oer Hocven stelde in
187(- nals oplossing van dr:; eindeloze moeilijkheden voor, de
~arre rots Cura9ao die geen voordeel kon opleveren als er
geen smokkelhandel gedreven kon wor~en, edelmoedig aan Venezuela af te staan': ( 27) , en in 1877 en 18~'3 haakte de Vene-·
zolaanse president in op deze gedachte en richtte zich tot
het con,;res met het voo::c-stel Cura9so te kopen 1 :'aangezien
Cura9ao niets anders produc~ert dan revol~ties en bu::c-~8r
oorlo;>Sen en alleen leeft v.::n s;}tokkel in wapens sn muni'tie
en het gouverne~ent min of meer bedekt cede~lichtig blijft
aan de s~eculanten, die volgens traditie hun fortui~ maken
met Yenezola :1s8 1mrgeroorlogen" ( ?8) (vgl. byl 5, sub 149)
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2221. De Venezolaanse revoluti0s van '45, '48 en '58

(

v~rliepen

met betrekking tot Cura9ao geheel volgens het traditionele patroon. As.nhangers van de onderlig~:;ende partij, die
ziet niet bij hun nederla g ~onden neerlegien, zochten als
gebruikelijk ~en wijk1·laats op het Nederlands grondgebied
van Cura9a o. ::Ue Venezolaanse revolutionaire juntas venveten het Cura9aoese gouverncBent daarop als vanouds, niet
kracbtig genoeg tegen hun vijanden op te treeen. Zolang de
revolutie nog niet v&~ geconsolideerd, achtte het door ervaring ~ijs geworden gouverne~ent het echter onverstandig,
zich ~e gramschar van de op Cura9ao verblijvenóe re~eilen
op de hals te halen, zolang deze nog de macht~ebbers van
morgen konden zijn. Als altija konden de norQale verhoudingen dan ook pas w:orden hersteld, nadat öe as.nhan:sers van
het ver_:iaogde regieec1 er ~"et :oijltje bij hadden neergelegd.

2222. In het bijzonder :;:,etancourt, diA in 1929 na de plundering
van de wapenr11agazij[1en op Cura9ao vandaar 3et ca. 150 gewa-

(

pende Venezolaanse re:Jellen naar l'Taracaibo v.ras vertrokken
voor een revolutiepoging, richtte heftige verwijten aan
het adres van Cv.ra9ao, toen hij via de geslaagde 11 democra·cische11 revol_'.tie van 1945 aan de macht was gekomen. Hij
imr,lers wist maar al te goed, hoe gevaa-rlijk van Cura<;:ao
gevoerde acties voor zijn wankele en fel bestreden positie
konden zijn. Zelfs 6reiGde hij met het stopzetten van voedseluitvoer naar Cura9ao en het niet langer inklaren van
snhepen komende van Cura9ao en Aruba, inclusief de Shelltankers, indien geen krachtiger maatre~elen tegen zijn op
deze eilanden verblijvenóe vrerkelijke en vermeende vijanden
zouden -vrorden ,zenomen (29). Toen J3etancourt ,J.et zijn partij bij de revolutie van 1948 door Perez Jimenez weer in.
ballingschap werd ge6reven en de oud~ dictatuur werd hersteld, 1con het Cura 92oese gouvernement ai eh gelukkig prijzen, op goede vest te zijn gebleven met diens politieke
tegenstand ers. J:'erez J.L1enez vreesde'; eci:-ter op zijn beurt
een herjaling in Ce esn of andere vorm van de aanval van
1929, onder de be~roef~e leidin~ van de aan~angers van
3etancourt. In zijn angst hiervoor ging hij zelfs zover,
dat hij tot tweemaal toe trachtte een van zijn oprenenten
door de Seg:,ridad. l''acional Cseheime poli tie) vail Cura9ao
naar Venezuela te laten ontvoeren, terwijl de Venezolaanse
kustwacht onder Betancourt op het alleen ~oor een vuurtorenwachter bewoonde eiland ~lein-Cura9ao landde, om vermeende
11apenvoorrad en te zoe·t~en ( 3J).

2223. Bij de tweede democratische revolutie van de Aceion Democretica van 1958 kwam Petancot:.rt echter v1ederom aan de
en volgde een her~aling van de oude moeilijkheden,
die pas o~hielden te bestaan, toen aan de gewapende pogingen om het oude re~iem te herstellen een einde kwam.
Het niet uitleveren van tw€e op Aruba gelande anti-Castro
gezinde Cubaa.nse sportvliE:6ers, die in november î 959 abusievelijk boven Curar;:ao en Aruba, inplaats van boven Caracas,

~ac~t
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tegen de regering van Eetancourt ~erichte pamfletten hadden
uitgeworpen, leidde tot een diplomatiek iLcident, dat in
mgart 1960 \>J"Bró §oesloten. De {.,ederl.:,ndse- en üJ.tillies,nse
regering ~avsn Venezuela bij deze gele;snheid de 2ar~ntie,
Jat de ~ed~rlandsc Antillen nimmer als een uitv~lsbasis
v~or tegen dit land gerichte activiteiten zullen worden
gebruikt. (byl.7,sub 130 en punt 1261)

2224. Ds goede betre~kingen die toen weer werden hersteld werden
vcrstevi;d en verbree3, ~en ~oogtepunt ~erd hierin bereikt,
teen de minister-;:'resident van de ~~ederlanC:se Antillen, C.D.
~roon, medio 1968 in de tweede aaneensluitende rege~ings
periode van de aceion De~ocratica onder president Leoni,
bijna als een staatshoofd in Caracas werd ontvangen en hem
de h ·ogste onderscl1eiè.ling van bet land, de "Grc:ïê Cordon en
la Orden del 1ibertador 11 werd verleend. Verwacht mag werden,
dat de betreb:in;:Sen mr~t de in mae.rt 1969 aen de macht gekomen Christen-democratische regering van Dr. Caldera, zich
even 0 unstig zullen blijven ontwik~elen.
2225. De verwik~elingen die rla~ts von~en in de emotioneel geladen
sfeer van de revol~tie na 1945, tlij:en dus alleen tot een
- spoedig gesloten- diplomatiek incident te hebben ge~eid.
;:Hoe licht cJe Venezola::nsE: machthebbers onoer J3et@ncoètrt
ook bij voortduring in een aan het psychopatische grenzende
staat van opwinding kwanen, uit angst voor hun tegenstan~ers
is eenvoudis onvoorstelbaar. Betancourt en verschillende van
zijn ministers hadden destijds alA bal~ingsn intensief vanuit de Antillen gecomplotteerd en ~onden ~ich niet anders
voorstelle~ dan dat hun te~enstandars precies hetzelfde deÖC1 en l'et tT!O<:-t vor,:!eL toe~:;egeven 9 d;::,t de t?;BSC~"liedenis hen
in ataat stelde, zie~ cp een indru~wG~k0nde ree~s van VOLrbeolder" te be">'•'='}Jt:m 9 al-Jus de Lcje:r-ls.ndss A~fb2<3S~.deu.r in
Saracas (31) (.vgl.byl.B)
(

2226.

~n Yeneznela de v~ees voor aanslagen op de bin~enlandse
veilighei0 vantü -c Cu::ca<;:ac en .A.nlC '' iï~ -bE1}''\, :lde 'kringer-c nog
sltij~ lpcft, bleek over~g2ns na~ in februari 1967, toen
t~ec noto1~c com~~nisten uit de gevengenis in Caracaa ontvlu·::::btteë. sn to;_;eli.ji::erti,:id in :·Taraséo..ibo een door -\;;;8':é Arucanen gestolen .jacl'lt '.Terd aarl:o;0l:.ouàer... Un::!.iC:dellijk volgde
teen in de pers dG insinuatie, dat hier a·rake was von een
~ecc~rdine~rdc actie sn dat de vlu~htelingen volgens flan
door de Arubanen met ~8t jacht ~aar Cuba gebracht hadden
moeten ~orden. De ~enezolaanse politie-autoriteiten bevestigden in eerste lezing deze veronderstelling; en regelmatig
duiken nog dergelijke berichten in de pers op. (byl.?,sub 190)

~8t

0

2227. Fu de Nederlandse Antillen sinds 19b3 over esn ~oed functionerende veiligheidsdienst cv~~) beschik en9 die een krachtige
bijdrage levert orn te voor~,:oE1E:n d 2 t de 3eneël en' rinden een
uitvalsbasis van tegen 7enezuela gerichte su~versieve actiTiteiten zouden kunnen vormen, vinden dit soort berichten
echter steeds minder ~eer~lsnk ~ij de Venezolaanse autoriteiten, waar~ee veel conflictstof is
- 41 -
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2230. De Veiligh"?_idsdienst .cTederlandse Antillel}__~A)_
2231. Bij het ontbreken van sen zelfs aan slec~ts minimale
eisen voldoGnde inlichtingen- of veiligheidsdieGst, konden
:.inds de Venezolaanse onafhankelijtcheidsverklari::J.g van 1811,
met de daarop volgende vele revoluties en burgeroorlogen,
op CG.ra9ao verblijvende ballin.;en vri,j.":el ongestoord hun
s ubvc;rs ieve acties 1ü tvoeren en levram het neerdere ''lal en
voor, dat de Venezolaanse Consul-Generaal beter op de hoogte
>vas van rlUn handel en vandel, dan h9t gouvernement. Hierbij
bm.m ~Ian ~10g dat de~e inlichtingen veelal ster~c geideurd
werden doorgegeven en dat ook de wildste geruchten in Caracas een gretig gehoor vonder. Aangezien Venezuela vriJwel
geen revolutionaire re;eringen heeft gekend, die niet op
Cura9ao hadden geconspireerd, was Je anbst voor dergelijke
sa.nenzweringGn in bet preside11tiële paleis bijna al tijd
ev~n groot. ( byl.B)
2232. Fas toen de oude m:eilijló<Cden zich volgens 'Jet trs.di tionele patroon in Setancourt 1 s tweede regeringsreriode van
1958-1963 herhaaldGn, werd eind 1963 de V~iligheidsdienst
2ed er land se Antillen ( V~TA) op,:!;eric~H. Vanaf de oprichting
had de Vl;A het voordeel 9 dat de Venezolaanse re.§.ering toen
niet meer serieus van rec~ts werd bedrsi~d en zich op Cura9ao dus ook geen ballingen bevonden, ~ie actief n~ar herstal
van l1un verloren T-!OSi tie strr.=;::fden • .Je Vl'.'"- kon dus 2lle
aandacr~t richten op het lini.{s-ex.trerilisme, C:at overigens op
de Federlandse Antillen \\'einig Heerklank vindt. In hetzelfde jaar bereikten de door Fidel Castro gesticuleerde en gesteunde terrotistische ac~ies in Venezuela een hoogtepunt,
in een poging de verkiezingen te verstoren en een revolutioneire situatie te schepren.
2233. Ret was Venezuela daaron uiterst ~elkom, dat ook op de
federlandse Antillen een veiligheidsdienst in"het leven
;oerd g<3rceren. J)anl~ zij een doel trefferree ".·•erkwij ze en
goede rela·cies l·ii3t .:Je Vl~A te oerai:=en 1 dat Carecas de
vrees liet varen dat de 3eneden~inden een steQn~unt .zouden
kunnen ~aan vor~en voor door Cub~ tegen Venezuela geric~te
subversieve acties. Thans ziet Venezuela de ~ederlandse
Lntillen in deze strijd als een ge"..raa.rd eerde flankde~:l:ing,
geformeerd door de Koninklijke I~ri~e en de Y~A. 7erwijten
over het nalaten van saetre~slen tegen via Cura9ao in ~ene
zuela opererende revolutionairen bleven dus voor het eerst
in de geschiedenis achte~~e~e 8~ za werd een belangrijk
struikel blok weggenomen, de t zo d i;,:•,!ij ls betere verhou.dinzen
in de weg stond. Tie wa~rdering ven de Venezol2nen voor de
VEA ging zelfs zover 9 ds.t de Concn.::.l-Gener22l o:p Cura~eo
::Îeze dienst benaderde :net i16t VOOrstel E:P-~:lé:'ll te .<;;~2n FBrkerc
eet de ~igipol (~e Venezolaense veili~teid~dieusi) en een
drietal Digipol-B.i.';bt.;:;na.ren 1Jij de VXA te de tachere:1 9 v1a.ar
de VVA echter niet op kon ingaan (32).
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2241. Sin0s de V[A veel oud ~-rantrow-1e;1 beeft ,.,,~teE rs;s te nen1en 9
heeft ds soms overdreven &anjosnae ansst 5ie i~ Ve~9zu~l2
bestaat 70or ni:.~uF8 l:~üdinge· Vt-ll1 i::c ·:noa c,-t:;elei,c,e
:';,~uerrilleros ;; 0 :3n ook niet, zoals in l·,et v:::::;: leden on(; er
overeenkoc:;sti,;e oe,:::, -Gardig-neder.. J,Sbë:ui:~eli.:; ''~ >.Td :. , óG:Leid
tot het a.' nhonden en o~rbrengen va.n onder :-ede::::·la.nd.se vle-g
VErende achepen 9 doch ~it~aal moesten de -ussen en de
Cubanen hE-t ontg6lden. ln juni Î:;,·o-2 .së~d s·c:n :~u;;::,u::c!::.e
slee:pl:)oot o~---~ ;,.r•_:g na[~r I8-1L:-:n.a. 9 0Y1àc.::c v·;;:r::Jer.:_.f:.ill..~. ve:,_J. :lulj_J-verlenin6 aan de ;; geerrilleros '' Coor d ·2 7enezola8nse
.·tdrine aangehouclen f:lî naer l:'uerto Cabel1o o:;J::ecracht. l\:.2
een diepgaand onderzoek en een ver~oor van de bs~anning
door de nili ta.ire inlichtingenóie~lst 9 ~·IDe.:<.. ti,l niets bez<,Ja·-- :L·ends aan het lic:J.t ~:•N'aC·l, ooest }'J:'e.:;iderct :._ so.:i lJC;t :schi.<:
enige do,"_; en la ter ;<~ed.' vrij ~;t.N;ö:i.l, De p·.rs ve:c.~.el·· ~ e niet 9
or president ~~o~i het no~i~ zou bPb~an ~evon6sn excuses
a.c.m te bieden.
2242. Op 20 nove~ber 1960 bracht de vress ~~o:;: Cuba~n~e infiltraties de Venezola~1en er toe dJ "Alec:cü:;. ;' esï.-:c ~>-·.b.-' Ems visseJ:svaartv_ifC;9 aan te :~10uden. Ias ~12vat (:,e'!':lçc-ciil 11 •jocr o.rtillerievuur v::tn een ·.renezolé'~a~l88 ja,::;--ÓT :z-,•,.;,"er •·:as 'y"-::G:"adi:;d, ~~onden schil' en be:1anning ',.•orden o;::ge~;:r:'acl-:t • ..;e a:n--houding vond plaats ter hoogte vac ~s eilJ~Ja~g~ce; ~os
T'estigos, boven de oostL;_st 't,J.n 'IeneZè·f ls, :...1e Ysnezolanen
verklaarden dat h~t schi~ binnen hun ~erritori~~ w~teren
was a2ngehouden. De Cubanen ontktnden dit. ~~ reraratis in
}'uerto Cabello '\.JSJ::J het sr;hi:o op 22 ciece_:.I.OO:(' ·eer vrijgegeven :ti~~ t on.d er zo e :c ~:.a o J.:' -~.-/a,p sEs -~: r~ ---·1 ur1 j_ -G i-:__ e~1 b r: 1_-: ".rer 1 ening ":::;n ds in 7enez,t:c<c:;_a Oj~·Ererer:_é,.;; ;\sus:rrilJoros;; leverde
ge:en ;ositief result.s,at OJ> Val-,_ ds bc::1:.:r,:~1in<~ vr:n 33 ':O[l'E-n
'·rerd niF:-r.a.nd bij de besc!ü<,tinL ,0,.--_-nor,=;. 'i\-!88 "l:le.'lé':.nEingsleden bleven op eigen verzoe~ in Vsnezusle aatter 9 doch
kennoli,~k beb1),'0i1 ook zi,j t,sen vo,-:r: ''<: ·'-cl?e:rin;·. bc:J2st<:::~1de
verklaringen kunnen afleggen (33).
g
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2250. Het vluchtelingenvraagstuk

.·,
C

-:"

2251. Hochten de ontwikkelingen in·Venezuela nog eens aanleiding geven tot de binnenkomst van politieke vluchtelingen
in de Nederlandse Antillen, dan dient de afhandeling daarvan uit de aard der zaak al tijd een taak van de ei vielF,
autoriteiten te blijven. In het verleden wexd als regel
een verblijfsvergunning van zeer beperkte duur verstrekt,
nodig om e.en visum te verkrijgen voor een ander land. De
weigering om eÈm vergunning voor een meer langdurig verblijf te verlenen, kan edhter ~revel opwekken van als
vluc~J. teling binr.enkomende "VIP 1 s 11 en la ter bij een mogelijk
mac.htsherstel aanleiding geven tot repercussies. Bij het
verlenen van een verblijfsvergunning van langere du"J.r,
móet er echter op worden gerekend, dat Caracas dan om uitwijzing !'laar Venezuela kan vragen, waardoor de Antilliaanse regering in een n6g n.oeilijker parket zou kunnen geraken. Het ligt derhalve in de lijn van de verwachting,
dat de Antilliaanse regering zich ih voorkomend geval
lieist zoveel mogelijk van dergelijke delicate kwesties
zal distanciëren en deze waar mogelijk zal overlat6n aan
bepaalde {oninkrijksorganen.
2252. Indien ooit "gue:r;illeros" of andere Venezolaanfle extreulisten als vluchteling op de Antillen zouden arriveren,
zouden èèze mogelijk op grond van in VenezuE:>la. gepleegde
misdrijven teruggestuurd k'mnen worden. ·In voorkomend
gev~l zal dan rekening moeten woxden gehouden met represailles van links-~xtremisten tegen Nederlandse eigendommen in Venezuela en/of op de Nederlandse Antillen, zoals
reeds in 1966 het geval was, toen in een dergelijk geval
aanslagen werden gepleegd op kantoren van Nederlandse bedrijven in Venezuela (vide bijlag~ 7, sub 161). Ongeacht
welke Venezolaanse politieke vluchtelingen öp de Nederlandse Antillen binnenkomen, zal het dus voor de strijdkràchten als Koninkrijksorg~an zaak blijven, om in de ·
daaruit eventueel voortvloeiende politieke verwikkelingen
zo min mogelijk te worden betrokken.

- 44 CONFIDENTIEEL

AVB 2
\

- 44 -

CClï:b IDLli''IH.;:GL
..::...:::o::·=~

----·--

2260. Sluikhandel
2261 .. Nog steeds worden koopmansgoederen uit de Antillia~anse
vrijhavens Venezuela binnetigesmokkeld Bn nog altijd ma3kt
de Venezolaanse pers daar Cura9ao en .d.ruba' (ernstige) verwijten van. ~en boostepunt hierin vormde e~ri enige maanden
durende agressieve perscampagne van de Venezolaanse vereniging "l)ro Venezuela 11 9 in 1 )'61_. ' 1I·ro Venezuela 11 is een organisatie uit het bedrijfslevens die vergeleken kan worden
met de ;:Vereniging voor Nederlands I•'aorL-::aat'' 9 die eens de
slagzin voerde~ 11 lCoop ~-.-e-:3 er land se ';Jaar, dan t.ell)ên >'lij elkaar·~>.

(

(

2262. In tientallen arti~elen in vele bladen beschuldigde de
voorzitter van iliro Venezuele 11 9 Ale~tandro He:-:nandez, Cura9ao en Aruba ervan; nmet u1ede11lic:::tigheid van de overheid,
poli tie·:~e en econotüsche ag:ress\e tegen Venezuela te :;:Jleger:.
en een operatie basis te vormen voor de handlangers van de
verdreven dictator Perez Jisenez en de Dominic~anse tiran
'l'rujillo, die op -::1eze eilanden same;n'zweren tegen het de;aocratische bewind van Venezuela en langs de oekende wegen
wapen:::, 9 munitie, ond eruijnen5 e lectuD.r en ge>,a:_· ende opstandelingen naar Venezuela srn.olücelen 9 o·.-1 het \vettige gezag
van binnen uit omver te 'der:çsn. :02arna.ast ;?legen deze eilanden economische agressie door hun onc~breidelde ~mokkel van
goederen uit de loodsen van de vrijhandels-zone, die het
smokkeldepet van de ~egering vormen, wel~e sluikhandel
werkt als een kanonsc~ot op het industrialisatieproces en
de agrarische hervor:rüngen van Venezu.ela. ~:ortoJ., aEll1 het
bestaan van Cura9ao - het Tanger van het Caribisch gebied set zijn blRnke slavinnen, zijn handel in verdovende middelen, hazards~elen en zijn smokkel, die reeds 5J.l00 Venezolanen werkloos ~eeft gemaakt, moet eefi einde komen.
Vroeger bestreden >dj de s•,1okkel r1et vn:-:r-v.ra -'ens, doch
zulks is tegenwoordig niet mser ~et aangewezen middel,
',vant in onze tijd is bet omwge:~ij~~ 9 èl2t het ene land bet
andere aanvalt; zoals de ~,E'derlancls<-3 ~:;.ntillen ons aanv~Jllenfl.
Aldus de voorzi tt~.~r van n:Pro 'lenez\'.Elan 9 die er in ZlJn
emo.tiorl8sl betoog c~e nadruk op vestigt, :1 dc.t het dozij~
gewetenloze hand elare:,-1, dat veraï:t,~oord elijk is voor deze
situatie, niet gei~entificeerd mB6·'7orden ~et je bloedverv.ra:::Jte eilandbeworers 9 c~ie Veï.J.ez~cela een v arn:. 'J.art toedraagt::. Eij besluit, met de Venezolaans9 reGering uit te
nodigep, d~ di:;?lomatieke- en handelsbetrekkin~en te vsrbreken9 de olieleveranties a~n de 0hell sn ~ago op Cu~açao
en .Aruba te staken en de OAS te VG}~zoec';:En t•~aatre,Ç-;elen tegen
de vrijh9ven ven Cura9ao te nemen. Tot zover dit r~sum~.
22L3. In het kader van deze felle actie tegen de smokkel, ~erd
door ;;Fro Venezt..~ela" vourts een fi.lm vervaar·digd 9 cnder
de ti tel ;;üna Isla que exporta miseria". :Ua.ar de ·autoriteiten deze documentaire beledigend achtten voor het Ko~
nin'tcrijk werd verboden deze 7oor de telev~.sie te vertonen.
uFro Venez<.:~elan heeft toen in beslotenkrine; de film verCOiiJFI:DBi~'I'IEJi:L
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- 45 toond in een geboûw va.n de éic)or communisten gedomineerde
Venezolaanse Journalisten Vereniging (AVP), en de film
dsar onder auspici~n van de Senaatscommissie ter bestrijding van de smok:~elhand el en de AVP vertoond • .De belangstellin.::s .v.ras te ven·;a2rlozen, namelijk 16 personen, wae.rvan er 10 toevallig aanwezig waren. De film begon met opnamen van de slag bij Carabobo in 1821 9 o~ duidelijk te rnaken
dat toen reeds vanuit a:e kolonie Cura9ao contrabande ·Herd
gesmokkeld. }iet effect van het gebrekkige filmpje, waarin
in het bijzonder de Cura9aose handelshuizen Bernarde en
'l'auber aan de kaak werden gesteld, vras te verwaarlozea •
.De Venezolasnae Re~ering trachtte de betekenis van de gehele actie te 'minimaliseren, zoals IIr.1.s. Ambassadeur te
Caracas ra~porteerde (34).

(

(

2264. Uit het voorgaande is te concluderen dat ook de meest felle
aanvallen op de smokkelhandel niet resulteren in een militaire dreiging en dat zelfs extreme agitators het gebruik
van militaire middelen daarbij afwijzen en niet verder wensen te gaan, ··dan l1et eisen v_an politieke- en econo.nische
sancties 9 \·:a.B.rop de Regering ovérigens niet blijkt te reage:r:en. Sinds 1961 is de toestand nog belangrijk ten gunste
gewijzig~ • .De rancuneuze Alejandra Hernandez is vervangen
als voorzitter v;:..n "Pro Venezuela" en zowel door de· 11 1\.araer
van :::oc,phand eln te Cura<;:ao als door de ;'Vereniging Bedrijfsleven Cura9a.orr (VEC) vrorden de verhot1è.ingen met "Pro
Venezu.elan thans ui,tste~:.enè genoe''G.d. 1:De VBC is med everantï<~oardelijk voor de insteljing van de Antilliaans-Venezolaanse Kamer van :C.ooph2ndel en dan~czij de vele contacten in na1.:rv1e sa.:nenwerking met de i<amer van . oo)ha.ndel ·- en do
vele tü t,,,isselingen met Venezuela op het te:rrein van het
bedrijfsleven, is een einC:e g.:;maakt aan de cwnpagne tegen
Cura.r;:~o 1 die door de Venezolaanse ;:·ers en radio werd gevoerd. 11
aldus de secretaris Yan de VBC, die èle Yerhoudinger" met "Pro
Venezuela" en de Venezolaanse ~(amer van 1{oopha.nd el, alsmede met de Venezolaanse autoriteiten ~itste~end noemt.
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2271. Klachten over al of niet vermeende

smok~el van koopmansgoed e:r:-sn of •rap enen, en/ of steun aan opstandige bewegingen werden als re~el niet door de Venezolaanse regering geuit, maar door de pers. Vovrnamelijk door die
bladen welke als spree:.<::buis van de Regering vlorden aangezien. dr. Corpora::l toont in zijn proefschrift 11 De Internationaa.l-rechtelijke betrekkingen tussen };ederland en
Venezuela, van 1816 tot 1920 11 aan, dat zulke reeds vanaf
1830 het geval is geweest (p 130/131, 161 en 228). "De
vrrevel der Venezolaanse Ilegering over dergelijke gevallen' 1 ,
aldus Corporaàl, ;1 ui tte zich de hele geschiedenis door op
de ge-v1one manier, namelijk in de aanhouding van Nederlandse
sche~en en of het sluiten van Venezolaanse havens voor
Cura"9ao 11 (p 426-428).

2272. Nog in de vijftiger jaren werd op dit oude patroon voort-

<

geborduurd, toen regelmatig onder Nederlandse vlag varende schepen 1verden aangehouden onder verdenking van (wapen)smokkel. Als centru~ van de wapenhandel voor opstandige
beviegingen had Cura9ao echter reeds sinds het begir. van
deze eeuvr zijn betekenis verloren. Doch de oude reputa.tie,
gevoed door de roof van de honderden vuurwapens welke in
1929 nog ongehinderd van Cura9ao naar Venezuela konden
vrorden overgebracht, boezemt de Venezolanen kennelijk nog
steeds vrees in, een vrees die mede gebaseerd is op het
nog bestaan van de goed onderhouden eeuwenoude smokkelwegen.
Aan de andere kant waart de geest van de rebellen-generaal
Drbina, die deze wapendiefstal leidde ook op Cura9ao nog
steeds rond, zonder dat nochtans wordt ingezien, dat diens
optreden nadrukkelijk geen tegen de Nederlandse .Antillen
gerichte aanval van Venezuela was, doch een onderdeel van
een actie van Venezolaanse rebellen tegen het wettige gezag van Caracas. Tenslotte hebben de vele incidenten, die
sinds 1821 plasts vonden, nimmer geleid tot het stellen
van territoriale eisen, doch alleen tot schL:.chtere pogingen tot E:.a.nkoop van "La Isla g_ue exporta miseria. 11 , in
de jaren 1877 en 1879.
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2311. Het recie·· van Betancourt (19:5- 1948 en 1958- 1963)
ï·rerd in c~e bu:>_ tenl2.n•.~.se politiek gekenmerkt door het
afwijzen van dictaturen en vriendschap voor democratie§n.
Annex hiermee streefde hij naar een verandering van het
asylrecht, ï·raarbij een land eeen asyl meer zou kunnen
verlenen aan (e;evluchte) dictators en samenzweerders
tegen democratische regerinpen. TerwiJl hij herhaaldelijk
aandrong o;? internationale erkenning van deze beginselen
en op collectieve maatregelen tecen dictaturen, verbrak
hij zelf de diplomatieke betrekkingen met regeringen~ die
door een staatsgreep aan de macht waren gekenen en een
dictatoriaal reeiem voeren. (35) Pas in ma~rt 1969 werd
bij de installatie van :iresident Calc1era met deze
doctrinaire politiek gebroken.

(
2320.

2321. De doctrinaire buitenlandse )Olitiek van Betancourt,
die in grote lijnen door zijn opvol7er president Leoni
werd voortgezet, bracht hem in conflict met de dictatuur
van ,::;eneraal Rafael Leonidas Trujillo over de Dominicaanse.
republiek. Trujillo steunde rechtstreeks de militaire
oppositie tecen Betancourt en de i vasie van de
(gepensioneerde) Venezolaanse ceneraal Jesds Maria Castro
Le6n, die in april 1960 Yenezuela vanuit Colombia
binnenviel (zie ook 2125 en bijlage 7 sub 141).
In juni 1960 vol:·:de een moordaanslag o:p Betancourt door
agenten van Trujillo, waarbij zijn militaire adjudant,
kolonel Ram6n Armas P'rez, werd gedood. De minister van
defensie cener~al Josu~ Lo~ez hen riquez en diens
echtaenote, alsmede de president zelf, liepen brand·~nden
van verschillenc.e graad o::_;.,. (36)

2322. De Venezolaanse e·edelec:eerde b::j de OLS bracht reeds in
1959 en 1960 beE:chuldir;ingen tegen Truji1lo uit, 1-regens
flagrante c;chei1di:1c van de rechten va::. de mens. De be1-.rezen
geschte mede)lichtic;heid van Trujillo ae.n de moordaanslag op Betancourt, leidde in augustus 1960 op de conferentie van c1e üA~i te San José (Co ta Rica), tot een door
Venezuela ~eforceerde economische boycot van het
Trujillo bewind en het verbreken ve-n de di lomatieke
betrek~·~ingen door alle landen van de OAS. In januari
1962, negen maanden na de moord op Trujillo herstelde
Venezuela de diplomatieke betrekkingen net de Dominicaanse
republiek, ow. deze prompt wee:r te v;·rbreken, toen in 1963
het reciem van Juan Bosch door een militaire staatsgreep
werd omverz;ec or. en. Thans onderhoudt Venezuela weer
hartelijke betrekkineen met het land. (37)
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- 4C 2 323. Zoals uit het voorgc,e.nde bl:.j::t, -·eré' en de Nederlanr: se

Antillen, c~oor hun lic:::in:::: meer''ere malen in het conflict
tussen Venezuela en Sto. Dominca betrokken. Daarnaast
~erd Hr.I~. ATibassadeur te Caracas in januari 1960 door
de Venezolae~nse Ián:i.s-Ger van Buitenlandse Zaken, op.~ebeld,
die he2 er van in kenn~s stelde, dat de interceptiedienst
van de Venezolaanse luchtmacht hnd gehoord, dat 40
(militaire) Hai tiaanse vliegtuieen een landi~1gsvergun~-:dng
o:; Curacao :-a C:~en aangevraagd. De minister vroee of dit
inderdaa~ het cevril was, aangezien hij vermoedde, dat het
niet Eaitiaanse maar Dominicaanse vliegtuigen betrof.
Toen hij 24 uur later noG geen officieel antwoord had
belde de minister Hr.Ms. Ambassadeur wederom op en verklaarde
dat hij inmidc~els zeker wist, dat tussen de aangevraagde
landing van de militaire vliegtuigen en de in Venezuela
cepleec;de r)ons.anslac;en een duidelijk ve:~ba;1d bestond.
I;e volgenc'.e do.[;' l~on IIr.Fs. A< bassadeur de schriftelijke
ve:...-zek::rin·_: geven, dat geen enkel militair vliegtuig, van
;_relke nationaliteit ook, een landin,?,sverc:unning op
Curacao had aangevraa~d. (38)
Op 12 april 1960 ,··erd Rr.Hs. Ar:1bassadeur door de Directeur
van ~ oli tieke z~:=e~l van het (Venezolaanse) ministerie van
Buitenlanese Za~en ontboden, die hen ~ededeelde dat hij van
de militaire inlic:ctingendienst bericht had o~tvansen,
dat op 2 a_·ril op Aruba een bijeenkomst had plaatsgevonden
van de heer Rafaal Abreu, hoofd van de militaire inlichtineendienst van SE:.nto Dor.:1ingo, met een aantal de RegLring van
Venezuela v~_jandige )ersonen, alsrede r1et de ~1onorair
consul van de Dominicaanse republiek op Aruba. (39)

(

(

2324. Uit de vermelé~e voorvallen b~:ijkt, hoe licht binnen een
z1-ra':lce, constEènt bec~reigde Venezolaanse Regering f',ncst~evoelens kunnen ontstE: an en hoe licht de Benedemrinden in
deze emotionele sfeer in de conflicten van de Republiek
knn:nen ' orden betrokken; alsmede welke een bela;.'lgrijke rol
de inlici.tin.~;enc~ie"ls-cen hierbij v:>rvullen. l·::·u inmj:ddels in
Venezuela het staatscez~g is geconsolideerd en de
(buitenlandse)-dreic;~.nG' van rechts is komen te vervallen,
tervijl bovendten sinds eind 1963 de Veiligheidsdienst
Rederlanè.se Antillen (ViA) tegen Venezuela r,;-erichte acti vit ei ten o~ de Nederlan:se Antillen heeft weten te voorkomen,
behoort veel conflictstof tot het verleden; d.w.z. voor
zolang de macb.tsverhoudingen niet weer vcrden verstoord,

2331. Aenvankelijlc steunè.e Betancour-G Fidel Castro in diens
strijd tecen de dictatuer van Batista. ~oen Castra zich
echter zelf als een ~ictator ont~o: te en steeds krachtiger
:poginc_en deed ce revolutie te ex:orteren, kHam hij spoedig
in conflict met Betancourt.
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Deze ontwikkelinG werd noG versneld toen op de OAS-vergadering
in augustus 1960 in Costa Rica, oy voorstel van Venezuela,
San to Dominc;o unaniem verd veroordeeld v1egens bui tenlanè se
inmencinc (vide ;:mnt 2322). Een '"eek later werd in deze
ve:r-Gadf.orinG nl. een resolutie aangenorJ.· n 1 waarin de
buitenlandse inmenging op het \!estelijk Halfrond van China
en de Sovjet Unie even sterk werden veroordeeld. Over de
veroordelin~ van Cuba die hieruit indirect volgde,
on·!;stond strijd in de boezem van de Venezolaanse Re:·srinc-::,
doch Betancourt steunde de resolutie zonder reserve~ Reeds
in het becin van de discussie over het Cubaanse vr~acstuk
Greep president Betancourt in, door een persoonlijke brief
aan Ce Secretaris-Generaal van de OAS, waarin hij als zijn
opva tt:i_ng te kennen gaf, dat de OAS alleen toegankelijl~
behoo~ee te zijn voor regeringen van die landen, welke op
democratü,che vri;Jze waren verkozen. (40)
Tenslo·cte verbrak Betancourt O) 11 november 1961 de diplo~~a
tieke en consulaire betrekkinzen met Cuba, "wegens herhaaldelijke beledigineen aan het adres van Venezuela''· Het verbreken
v2n de betrekkineen lei~de in Venezuela tot ongere~eldheden,
wanrbij 5 studenten het leven lieten, (41) Op voorstel van
Peru verè. Cuba O:? de OAS-conferentie tè Punta del :Sste o:;) 31
januari 1962 wegens voortdurende agressie van het actieve
lidmaatscha:; van de OAS uitgesloten.

2332. De terreur en de guerillastrijd, alsmede vele sabotagedaden
van Castro

ezinde ~roe}eringen in Venezuela dreven de
tot Cuba steeds verder o~ de s~its.
In novemb~r 1963 werden door de Venezolaanse striJè.krachten
3 ton handvuurwa;_::ens en munitie o t;;es· oorc' 1 dj_e door Cuba
.cc::.ren gelev:::rd aan de Véonezola&.nse guerilla' s. Betan,;ourt
le~de deze zaak aan de OAS voor, met het v rzoek collecti~ve
maatre~elen te.en Cuba te nemen. o-, 26 juli 1964 kwam ee
OAS tot een uits~raak, waarbij alle leden werd aanbevolen
de diploma tj_eke en economische betrek::ingen met Cuba te
verbreken, waara~n alleen Mexico geen gevels gaf.
verhoudin~

(

2333. De d.oor Castra gesteunde guerilla 1 s zetten hun terreur intussen onverminderd voort, met het merkwaard~ge effect, dat
de positie van Betancourt en later van diens o~volger
president Leoni, hierdoor werd versterkt, aangezien de
o: · ositie zich achter de regerin~ schaarde in de strijd terBn
de gemeenscha)~'elijke vijand. !fa de tricontinentale conferenhe (Amorika, Azië, Afrika) die in januari 1966 in Havanna
wer( cehouden namen Cestra's activiteiten te~8n de vrede
nog aanmarkslijk toe. De ter conferentie oDgerichte Organisatie van Latijns-Amerikaanse Solidariteit (OLL.S), die
zich ten doel stelt terrorisme en burgeroorloc door &eheel
Latijns-Amerika te bevorderen, vervult hierbij een belangri_:te rol. Op 24 januari 1966 veroordeelde de OAS in zeer
scher:~e beantwoord-ineen de resoluties van deze "solidari te~_ts
conferentie11, De conferentie werd een ontoelaatbare inmening
7enoemd in de binnenlandse aancelegenheden van Latijns-Amerikaanse landen.
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2334.

In maart 1967 werd een nieuw h0o te7unt in de terreur
bereikt, met c1e moord o~: d.r. I[-:nacio Iri barren Borges een ambteloze en Jartijloze broer van de Venezolaanse
m:_~y~_ster. van Bui tenla1( se Zaken~·, die na met een br<?.ndenc:e
sigaar :emarteld te zijn met een schot in de ne- werd
gevo>1éten. Vijf dagen later verklaarè.e de leider van'cle FLf2"
(het Venezolaanse "bevrijdingsleger") in de Cubr anse :;:.1ers,
dat Iribarren Barges was gedood als vijand van het volk.
Deze lafharti:.e moord v?as wederom aanleiding voor de Venezolaanse regerinc or• aan de ',jLS voor te leggen, als het zoveelste bevrijs van Cubca.nse interventie. ,

2335.

r;ot; voor(at de OAS tot een uitspraak ko•en kon, zor{;'de
Castra voo:c een nieuwe sensatie. 0) 8 mei 1967 onderschepten
de Venezolaanse striJdkrachten namelijk een groep infiltranten, die met een schoener tot dicht onder de kust waren
;::::ebrE·.cht en vervolgens met rubberboten aan de -vml waren gekomen nabij Machuruchoto. Den groep van 11 09 Cuba opgeleide
Venezolaanse guerilla's wist te ontkomen. Twee Cubaanse
officieren werden gevangen genomen. Een derde werd gedood,
terwijl de vierde verdronk. Volgens de o~vatting van het
State Department vras het niet de bedoeling ge1-reest, dat ook
de Cub:::.anse militairen aan lano_ gingen, doch dat hun o::dracht
geweest zou zijn d_·e Venezolaanse :Lnfil tranten tot aan de ::ust
te vereezellen. (42)

2:_<;36.

"Het plan van Veaezuela om door een gezamenb.jke actie van de
OAS-staten bij de Veiligheidsraad Cuba te beschuldigen van
agressie en passenè!e sancties te verzoe 1 ~en, leidc~e tot
heftiee reac-~ies van de Cubélanse communistische partij. Het
centraal comité :;_:lUbliceerc~e in haar orge.an "Granma" een
ve:cldarin,s·, die in haat en verguizing ten aanzien van tet
Pe:1t2,gon en de re.zerinc; van -~,resident Leoni alles overtreft
wat tot dusve: re in Cuba in woord en gesc~rift is geuit~
De Cubcanse rec-::rine verklaarde zich volle di~· solidair net
elke gewa~ende actie van Cubaanse revolutionairen elders in
La t:i_jns-Anerilca. In de verklaring van het centraal comi tê
;.;erd er de naC.ruk op ele ·d, dat het optreden van de drie
Cubatnse revolutionairen eeen onderdeel was van een georcaniseerde actie en dat de drie door Venezuela met name genoeude
Cubanen niet tot de geregelde militaire troe :en behoorden,
doch dat de regerin~ en de partij in Cuba voor de volle
1 OO'ïo do verarlt1rcordc:'lijkheid aanvaar( en voor het "al truïsme,
de heldenmoed e:a het revolutionair eevoelen van de drie
bec~oelde Cubanen", aldus Hr. Ms. Ambassadeur te Havanna,
dd. 19 ~ei 1967 no. 724/214.

2337.

"Intussen heeft ook ditmaal de Cubaanse infiltratiepoGing
een averechts effect gel1ac, en de positie van Leoni en zijn
regGring slechts versterkt. Vele - ook normaliter zeer
kritisch te[enover de regering Leoni staande groeperinr,en,
instellingen en verenigingen - hel)hen hun adhesie aan de
regerinc betuic:;d en bij voorb at steun toe,::ezec~d aan alle
maatrecelen, welke de reesring tecen deze bedreicing van
buitenaf denkt te onQernemen." (43) •.•

(
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- 51 "Als gevolg van de hernieuwde Cubaanse actie heeft het
centrale Venezola~nse Vakverbond besloten wed8rom een boycot
te beginnen van sche·:,en uit landen, die handel met Cuba
drijven. De voor:,;;itter van de "Centro de Trabajadores
Venezolanos" ( C'i'V) heeft tegenover de :>;·ers verklaard, dat de
diplomatieke verte~:·enwoordigir(~en van Frankrijk, Engeland,
Canada, Mexico en Ja;an hieromtrent werden of zullen worden
ingelicht. ~oewel Nederland niet met name genoemd werd en
ook bij de vori,;e 2.ctie van het vakv<:rbond geen Nederlandse
schepen betrokl~en uerden, is het niet ui teesloten dat ditmaal
ook de Nederlanese schee)vaart door de boycot getroffen zou
kunnen worden 11 , aldus Hr.l•Is. Ambassadeur te Caracas. _(44)

(

2338. Hier moc;e vrorden herinnerd aan de ui ts;::raak van Er.Hs.
Ambassadeur te Caracas, waar hij in 1960 n.a.v. de OASboycot-actie van de Dominicaanse republiek zegt: "Het is intussen duidelijk, dat het economische boycotten weinig
effectief kan zijn, zolang het land zich vrijelijk in Europa
van het nodice kan voorzien. Nadat alle landen van het Amerikaanse continent de betrekkingen hebben verbroken, blijven
alleen de Franse, Engelse en Nederlandse overzeese cebieden
over als politieke en economische operatiebasis voor de door
de OAS veroordeelde dictator, zodat het in de lijn van de
verwachtingen liGt te veronderstellen, dat Venezuela via een
)erscamyagne en politieke druk alle licht zal laten vallen
o~ wat men algemeen hier beschouwt als vreemde elementen _in
het Latijns-Amerikaanse lichaam, die vroeger of later moeten
worden uitc;esneden 11 • (45)
2339. Ook andere in het verleden gedane uitspra'.en winnen in dit
verband aan actualiteit. Zo waren in oktober 1965, door
bemiddeling van de Venezolaanse Consul-Gen~raal op Curacao,
vertegenwoordieers .van de Antilliaanse havenarbeiders
uitgenodigd, tot het bijwonen van een conventie van de bij de
Organizacion Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT)
aangesloten bond van havenarbeiders van Venezuela. De
Curacaose verte:emr ·ordiging bestond uit Vilson (Papa) Godett
en Dimas Hoek, res~ectievelijk voorzitter en penningmeester
van d.e Algemene Haven Unie (AHU).
2340. Reeds bij hun vertrek werd verwacht, dat de uitnodiginc
verband hield met de boycot van schelen, die Cubaanse havens
aandoen. Deze boycot was reeds eerder bekr8chtigd o~ een
ORIT-vergaderinc: in Nexico en vermoed Herd, dat de Venezolanen
er op uit ;raren, een grotere ma te van deelner.dn,:::~ te bewerk- _
stelligen. OI; de te Caracas gehouden conventie werd inderc~aad
aan aJ.le "waarner.1ers" een resolutie v orgele~~·d, waarbij zij
zich verbonden, tot het volgen van de richtlijnen van de
O:H.IT.
Toen Godett, die voor Curcao als spreker o~trad, weigerde
enige verbintenis aan te gaan, vielen er harde uoorè.en. De
beide AHU-leiders besloten zich toen over de resolutie te
te beraden en keerden v66~ het einde van de conventie met
stille trom naar Curacao terug.
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2341. GODETT argumenteerde ZlJn standpunt voor de vergadering met
te stellen dat hij als vakbondsleider geen afspraken kon
maken op een gebied d-á.t de bui tenland se politiek van de
Nederlandse Antillen, c.q. van het Koninkrijk, betrof. De
sympathie die zowel hij als HOEK overigens voor de "rebel"
Fidel CASTRO koesteren, hield GODETT - wijselijk - voor zich.
Als men had gevreesd dat de houding van de Aatilliaanse
delegatie in Venezuela een hetze tegen de Antillen zou hebben ontketend, dan waren de resultaten vooralsnog geruststellend. De Venezolanen bleken niet bereid het gebrek aan
unanimiteit naar bui ten te doen bliJken. Hen is zelfs zover
gegaan om in het commun'iqué dat de pers ontving, de CuraT
9aose delegatie rustig te laten paraisseren op de lijat van
ondertekenaars van de boycotresolutie.

c~-

(/

2342. Op 30 no~·embe.r 1966 stelde het Antilliaanse àag'tlad "La
Pren3a", dat de leiders van de AHU in het verleden geen
enkel respekt voor de wet hadden getoond. GODETT reageerde
hie-rop, met tegenover een verslaggever van de "Ainigoe di
Curayao 11 , dd. 1 en 2 december 1966, te VE:rklaren, è.at hij
mtsgendeel altijd nauw met de Antilliaan~e Regering had
samengewerkt en daar zelfs een geheime opdracht voor had
uitgevoerd. Zijn weigering om de resolutie inzake de boycot
van "Cuba-vaarders" te ondertekenen mo1:;i veerde hij nu als
een oeleidsbeslissing van de Antilliàanse minister van ,
Socia_le Zaken, Z.E. C.D. Kroon, waaraan door hem stipt gevolg was gegeVen. GODEr:I1T 1 s repliek aan "La Prensa tt hield
tP.vehs een telegram áan de minister-president in, waarin de
AHU-Voorzitter steld'9, dat hij onverpoosd met de regering
had meegewerkt bij het handhaven van de rust in de haven,
dat hij loyaal eer. geheime opdracht van de Antilliaanse
regering in Caracas had uitgevoerd, door tegen de boycot
van "Cuba-vaarderslf te stemmen, en dat hij daarom meende een
beroep op de regering te mogen doen, ol!l '1La Prensa 11 . te
bevelen zijn "lage campagne" tegen de leiders .vande AHU te
staken.
2343. Terwijl de "Amigoe di Curacao" nog wist te melden, dat de
verklaring van GODETT in Venezolaanse vakbondskringen grote
opschudding had verwekt, is hiervan toch weinig gebleken.
Merkwaardig genoeg werd in de Venezolaanse pers aan zijn
verklaring vrijwel geen aandacht besteed ( 46).
·
Dat één en ander aan de aandacht van de Venezolaanse ConsulGeneraal op Cura9ao en daa:rmee ook aan die van de Venezolaanse autoriteiten zou zijn ontgaan, mag echter niet worden
verwa9ht. Het ligt integendeel voor de hand, dat Caracas
in dit voorval een bewijs zal zien voor haar stelling, dat
de Antillia@;nse regering de Venezolaanse buitenlandse politiek doorkruist, waardoor de verdediging van Latijns-Amerika
tegen (communistische) ag:ressie, uiterst gecompliceerd wordt.
(Vide punt 1271);
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- 53 2344. De acties van het Castre-gezinde Venezolaanse Bevrijdincafront (Fuerzas Armadas de Liberacion Nacional) duren intussen
voort, zij het in wat mindere mate dan voorheen. Regelmatig
vinden noc; ovcrvc,llen :•1laa ts en noc steeds vallen er weer
slachtoffers. Dezeten van die Castristische dreiging zien de
inlichtinc;endiensten, de strijdkrachten en politie-eenheden
de vijand overal en ,treden zij soms ook drastisch op tegen
imaginaire 11 t,ruerrilleros". Opvallend is hierbij, dat regelmatig ook Curaoao en Aruba in de verdachtmakingen worden
betrokken (vgl. bijl. 7, sub 192 e.v.).
Voortdurend zijn de Venezolaanse strijdkrachten in de weer,
om werkelijke en vermeende "guerrilleros" uit te schakelen.
Een intensieve patrouillegang van de zeestrijdkrachten vervult hierbij een belangrijke rol Y om nieu-,.re landingen van
Cubaanse versterkil'lgen tegen te gaan. Reeelma tig worden dan
ook sche~Jen verdacht van hulpverlening aan de 11 guerrilleros"
aangehouden, waarvan de (ongegronde) aànhoudinc van een
Russische slee~boot en een Cubaans vissersvaartuig, in
juni en november 1968, de meest spectaculaire voorbeelden
vormen (vide 2240).
Nu het oude vnmtrou-v1en van Venezuela tegen Curacao weer nieuw
leven schijnt te zijn ingeblazen, door het o.1treden in Castrauniform van het Curacaoese Bevrijdingsfront de "Frente
Obrero y Liberacion 30 di mei" (vgl. bijl. 5, sub 149),
zal moeten worden afgewacht, of onder Ned.rlandse vlag varende
sche~en, tenslotte niet weer aan controle van de Venezolaanse
kust'.'acht zullen worden ond.e.rworpen, zoals in het verleë:.en
reeds zovele malen is gebeurd, als het wantrouwen of de
wrevel van Caraces door Curacao werden opgewekt (vgl. 2271 en
biJl. 3 sub 300)~

2345. Mede dank zij de continu bezette marineverbindingen kan ook

(

)

met het thans ter beschik:.dng staande militaire potentieel de
verdere ontwikkelins van de militaire situatie en de gevolgen
van eventueel te~en onder Nederlan~se vlag varende sche)en
te nemen maatregelen rustig tegemoet worden gezien.
Immers zelfs de moordaansla~ door Dominicaanse agenten op
Betancourt, of de militaire interventie van Cuba vormen voor
Venezuela nog geen casus belli. Het lanè doet namelijk alleen
een beroe ~ o~· het handvest van de OAS, dat geen militaire
sancties kent.
Het is derhalve voor de Nederlandse Antille~l niet te vcrva.chten, dat zich ontwikkelingen zullen voordoen, zoals wij die
eens hebben gekend in Nederlands-Oost-Indië en later in
Neèerlanc~s Nieuw Guinea, tenzij zich op de Hederlanrlse
Antillen ontwikkelingen zouden voordoen, die de Venezolaanse
Regering de overtuiging zouden kunnen geven, dat niet lanGer
voldoende waarborgen bestaan, dat de veiligheid van haar
aldaar verblijvende staatsburgers en gevestigue
economische belanGen in een voldoende mate zijn verzekerd
(vgl. bijlage 5 sub 110), dan wel dat de Benedenwindse
eilanden een uitvalsbasis zouden kunnen vormen, voor tegen
Venezuela gerichte subversieve activiteiten van onder
Castro-embleem opererende "vrijheidsstrijders" (vgl. 1261
sub 6 en bi,lage 5, sub 132).
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Vast staat in ieder ~eval, dat de Nedsrlan~se Antillen het
stac.ium noz lang niet hebben bereikt, waarbij een c:ezamen-lijte bestrijding van het Castrisme mogelijk is, zoals b.v.
het in 1962 autonoom geverden Trinidad & Tobaso milj_ tair
met Venezuela samenwerkt bij de bestrijding van bui tenlanèLse
subversieve elementen (47). Klaarblijkelijk denkon
Venezuela en Trinidad & Tobaeo niet meer in de trant van 1948,
toen in de Venezolaanse )ers nog een fel artikel verscheen
onc~er de· kop: "Curacao, Trinic.~ad en La Guyana moeten worden
terugeegeven aan Venezuela, anders zal er oorloc; koi!1.en 11 • (48)

(

(
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2410.

Venezolaanse aspiraties

2411.

In 1953 werd door de minister van Buitenlandse Zaken,
naar aanleiding van ontvangen berichten als zou de Venezolaanse consul-benaraal op Cura9ao doende zijn "de
Venezolaanse kolonie nieuw leven in te blazen, op een
wijze die doet denken: aan de "Auslanddeutsche'' organisaties van voor de oorlog", de Gouverneur van de Nederlandse Antillen verzocht hem hierover nader in te lichten. (49)
De Gouverneur antwoordde hierop, dat het resultaat van
een in zijn opdracht ingesteld onderzoek naar de juistheid van deze berichten "pover en zeker niet verontrus-·
tend was". ( 50)

2412.

In december 1959 ravporteerde de ~ederlandse Ambadsadeur te Caracas, "dat de aanwezigheid van de niet-Venezolaanse Antillen op korte afstand van Venezuela, de
Venezolanen altijd een doorn in het oog zijn geweest.
Practisch iedere Venezolaan is van oordeel, dat de
Antillen in wezen bij Venezuela behoren, evenals bov.
(ex-Brits)-Guyana.
De uitdrukking van dit gevoel wordt in normale tijden getemperd door de mede-overtuiging, dat men bij het
streven naar een opblanking van de Venezolaanse bevolking. geen aanzienlijke dosis grotendeels zuivere negers
en nE.groiden wenst te aanvaarden" (51), aldus de Ambassadeur. Thans zijn er echter aanwijzingen, dat deze
overwegingen minder zwaar zouden wegen dan in het verleden wel het geval is geweest.

2413.

Vijf jaren later, toen de emoties van de revolutie van
1958 waren weggeëbd, verklaarde de Ambassadeur: "De
Venezolanen die zich thans wel afvragen of de ABC-eilanden er op den duur niet verstandig aan zouden doen
zich bij Venezuela aan te sluiten, uiten daarmee meer
een theoretische toekomstvraag, dan een reeds nu bij
vele Venzolanen innig gekoesterde en in brede kring
grapropageerde wens, waarover de regering in \villemstad
zich onmidd8llijk zorgen zou moeten maken''. (52)
De gedachte, dat Venezuela aspiraties zou kunnen hebben,
de~e eilanden met g2weld aan zijn territoir toe te
voegen, werd in 1967 door dezelfde Ambassadeur nadrukkelijk verworpen en ook de huidige Ambassadeur is deze mening
toegedaan.

2414.

Oudere Europese üederlanders, gehuwd met een Venezolaanse,
die reeds tientallen jaren 09 Cura9ao wonen en nauwe
contacten met hun aangetrouwde familie onderhouden, waarschuwden de samensteller van dit overzicht bij meerdere
gelegenheden deze Venezolaanse tendenzen niet te
bagatelliseren.

(
'
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nat Venezuela om welke reden dan ook ooit een militaire actie tegen de Nederlauase Antillen zou kunnen
voeren, achten de~elfde informanten echter een absurde gedachte. Hierbij voeren zij aan, dat Cura9ao
alti~d een vellige wijkplaats is geweest voor leden
van de Venezolaanse strijdkrachten en dat deze een dergelijke vluchthaven nog altijd graag willen openhouden
voor onvooorziene omstandigheden.
2420. De Amerika's contra Europese invloeden op het_Westelijk Halfrond
2421. Van officiële Venezolaanse zijde werden nimmer territoriale verlangens t.a.v. de ABC-eilanden tot uitdrukking gebracht, doch in de pers werden dergelijke gedachten bij bepaalde gelegenheden onomwonden geuit. Als
middelen om de vermeende Venezolaanse aanspraken op de
Bencdenwincse eilanden kracht bij te zetten, ~erd dan
politieke- en economische druk aanbevolen, waarbij de
schrijvers de voorkeur bleken te geven, aan het stoppen
of beperken van de olie-toevoer naar Cura9ao en Aruba.
Het gebruik van militaire middelen werd door de schrijvers zonder uitzcnderin~ afgewezen.
2422. Bij gelegenheid van de 9e Pan-Amerikaanse conferentie
in 1948 te rlogoti en de Havanna-conferentie in maart
1949, waarop het vraagstuk van de koloniale gebieden
o~ het Westelijk U~lfrond aan de orde werd gesteld, werd
in de Midden- en Zuid-Amerikaanse pers in soms felle
bewoord1.ngen liquidatie van de koloniale verhoudingen
bepleit, De schrijvers van verschillende landen meenden
op deze te dekolÓniseren gebieden aanspraken te kunnen
maken, zoals Guatemala op Jrits Honduras, Argentinië
op de Falkland eilanden en Venezuela op eën deel van
Brits Guyana en de ABC-eilanden.
2L:.23. noor de Venezolaanse gedelegeerde nr. Romulo Betancourt
(provisioneel president 1945-1948 en pre~ident van
1958-1963) werd ter conferentie gesteld, dat een
"eventuele oplossing v-an het koloniale probleem op
vriendschappelijke en vredelievende wijze verkregen
zal moeten worden in overleg met de betrokken Europese mogendheden en dat niets mag worden gedaan dat onenigheid kan brengen tussen bevriende en mogelijk verbonden naties'', waarbij zij a~ngetekend dat ook Nederland
behoorde tot de landen, waarmee Venezuela vriendschappelijke betrekkingen onderhield,
2424. Bij het tot standkomen van het Statuut (1954) en de
daaro~ in de Vereniede Naties verleende decharge aan
Nederland ( 1955) om ja2.rlijks versl.1g uit te bragen
over de situatie op de lntillen, werd wederom in de
Venezolaanse pers het verbreken van de banden met Nederland en aanslufring bij Venezuela bepleit.
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Het Koninklijk bezoek aan Je Antillen in 1955 werd in
de Venezolaanse yers voorgesteld als "een belangrijke
bijdrage om de rlederlandse c\·siheersing in deze landen
te bevesti<.;\en 11 ,
2425. In de tient~llen artikelen die toen over dit underwerp
verschenen, werden door de schrijvers velerlei motieven
genoemd, die ~ansluiting zouden rechtvaardigen, zoals:
a. het behoren van de Benedenwindse eilanden tot het
Venezolaanse co~tinentale platform;
b. het behoren tot dezelfde stam~ van de oorspronkelijke Indiaanse bevolking in beide landen;
c. de best ande nauwe historische banden, Brion, Bolivar
en Piar;
d. het recht hebben ~)evriJd te worden van het koloniale
juk, het daardoor mogelijk maken van toepassing van
he~ Amerikaanse (lees Venezolaanse) recht;
e. de economische afhankelijkheid van de Antillen van
Venezuela door het verwerken van Venezolaanse olie;
f. het vormen van een basis voor smokkelhandel; o.a.
voor wapens t.b.v. tegenstanders van het Venezolaanse regiem;
g. het vormen v&n een wijkplaats voor avonturiers en politieke vluchtelingen, saménzweerders tegen de Venezolaanse Sta; t;
h. de noodzakelijkheid te beschikken over de strategisch
gelegen Antillen voor de verdediging van Venezuela;
i. de verdedigingst~ak van Venezuela in de Caribische
sector in een eventueel wereldconflict;
j. het bestaan van nauwe relaties door familiebanden en
door de Vrijmetselarij;

-(__
\.

k. het gevaL"r van beïnvloeding der Antilliaanse vakbonden, door Venezuela vijandig gezinde elementen (aanhange~s ~ccion Democratica) met gevaar van stakingsacties en onderbEeking van de continuïteit in de afzet en verwerking van de Venezolaanse olieproductie;
l. het gevaar om in de conflicten van Europese mogendheden te worden betrokken. Later werd in dit verband
naar voren gebracht, dat bedoelde conflicten uit zouden kunnen groeien tot een atoom-oorlog.
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2426. Ho'ew.el mpeilijkis N-;ast te stel,~en, in hoever•re de,
•
schrij,v~r.s V'~n deike11,jke artikelen als spreettb.:Uis ·. ·
van b~paalqe gr.oeperingep in Venez·uel~a moqhte~ wo:td..ei.J.
be'È!èhÖU,wd, îÛag riie,t Uit hèt ()Og Wö!.'~~,n ve:rlq:r:en, à~t
tijdens·.,de rn~"+±t~ire ,diçtat:uu.r,V:~~ .gÊl:O!'!~~aJ..'.Hg:r:cöJl.. . ,. . .,
J?erez Jim:~ri~~ .• üV :Ve~ezuela. ( 1.948- i958) gef)"ri :pe·rsV:rij_;
heid··bestond. en, ni'e~s ge:publice·erd-kon w.o±den, da~
te~e~ d~ regeringsopinie indruiste.
. ~ ,
Eèm aànwijzing betretfende. de appreciati~. van de 'toen.zna:U:ge .ve'ne.zolaanse ;cive~hei:d , t~n ·. á'$-pzien.:_ Vt?-n; 'a:è::·bè~'o;~~ldä~ , .. ,
· sci-.i'bént~ri zo·u kUnnen wórden ge-v;o'rm,d. doo:z! ·hit 'feit; .d..S:t
Perez ·Jimenez.·inv1956,J,ose Gonzales~·Gonza,lee, 'als 'ba';.;·.
lan,grj,'j~~tè ·expopent. v~n dezë d~gplads~hr:i;jve:r:-13" :VQor ·
zj_jn; jóurha:lisiiekè verdieneten be_noemde to~ ·R~ddë·r in
de Orde varr,.dé'B,evrijd.ei:' en~em:.pers6on1ij:k(d,$ Yers~e;r.".
$êlen van.· deze hoge onde:t~schefqin~'u.ïtré:i.k:te :{vgi. 1.134 .·
e_:n pijl. 7; sub j ?2);
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2433. De behandeling van de rappol';'tagekwestie in de, '1/N vormJe
voor de reeds eerder genoemde Gonzales Gonzales aanlei;..
ding in enige van zijn vele anti-Nederlands-koloniale
artikèlen/de broederlijke Venezolaanse gevoe1ens voor
het Antilliaanse volk tot uitdrukking te brèngen en.
•• •
begrip te tonen, "dat Cura9ao en Aruba snakken naar on-·
eindig veel meer dan een vermomd koloniali~me (onder het.
Statuut) geven kan" en vervolgde: "Wij beschouwen dé
Antillianen niet als vreemdelingen, doch als Venezolanen~
voor wie eens als een gelijke de deuren van het (Venezolaanse) vaderland zullen opengaan. Nooit heeft een Venezol~an voet op vreemde bodem zezet om te onderwerpen,
doch integendeel om te bevrijden,en die traditie behoort
te worden voortgezet en het beste terrein daarvoor is dat
der niet· bevr~jde volkeren in het Caribisch ge'bied"·.

2434. Kennelijk mikte Gonzales Gonzales met

:;{':
.·"!."': :'

.'l.t·,·"·'

(_

~

Z~Jn gesch:rijf op
die ~ntilliaanse groeperingen, die zich nauwer met Venezuela verwant voelde.n, dan met de oud-koloniale heersers
uit het verre Nederland en voorts op die Antilliaanse
politici, die.in woord en daad steun biJ Venezuela zochten,
Qm hun verlangens ten aanzien van een verdergaande autonomie te ·kunnen realiserBn.
In f~bruari î959 schreef· de ·Nederlandse Ambassadeu:r ·te
Ca:r;acas in dit verband: "Iviet het optreden van president
Betancourt wordt een nieuw tijdperk ingeluid in de"betrokkingen tussen Venezuela en ·hét autonome rijksdeel,
de Nederlandse Antillen. Verschillende vooraanstaande
Antilliaanse ·DF-poli tici onderhouden nauwe persoonlijke
banden 1net leidende figuren in de AD van Betancourt.
Wij staan dus aan de vooravond van een pe:ri,ode, waarin
van de zijde van de Nederland se AntillE:..n te pas en te
onpas tegenover Venezuela zal worden gepropàge.erd, dat de
Antillen niet volledig zelfstandig zijn en dat 'zij tegen. over Nederland dè steun van Venezuèl;:1 :ten ~eerste behoecVeh.
Evenals in een nog niet g~heel vergeten verled~n, is aé'
·
Q_edoeling daarvan met Venezolaanse dreigingen,, Rederland
voor de begeerde herziening van het Statuut onder. druk te·
zetten in 'de hoop dat dan con.~essies ·zouden kunnen worden
ve:tkregen. Het is door mijn vqorgangers reeds veelvuldig
__...,.,.-. en uitvoe~·ig betoogd dat Cura9ao door zijh flirtation met
Venezuela een hoogst gevaarlijk spel speelt, doch de paitijleiders aldaar zijn verblind door de ·mogelijkheid van politieke winst op korte termijn er+ zien niet het gevaar op
den langen du-qr" (NAC, dd. 12-'2-1959, nr. BA),

Sind':S. de campagne van 19)'5/1956. werd de "Anschlus.z..;.gedachte"
tot"op hegènov~rigens nietmeer in de Venezolaanse pers
a.at{ de :<;rdê ge:Sl;eld., Dè Antilliaanse poli tic i riamen tenslotte een me.er .geresérveerde ho'\iding aan, doch blsven
'.ui tei>aard -"· èr1. met succes - streven naa,r goÈ::de verhou-.
d ing13n met, Vepezuela, .zulks 'E?Chter met behoud van de eigen
'ide~t~ te~t ..
hand~.~ving van.· de b"ánd · m~t Ne àer land.

'p
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Openbare manifestaties van verbondenheid met Venezuela,
als bv. kransle~cinc;en op C1c1:a9ao bij de standbeelden
van Venezolaanse vrijhei{3~elden van Antillieanse bloede,
werden de laatste jaren zo veel rnacelijk vermeden, terwijl dergelijke )lechticheden op Venezolaanse nationale
feestdaGen zo sober mocel~jk werden gehouden. (vgl.byl.9)

2440. VeLezolaans

I

-.~ntil~Laanse

olie-belanGe~

2441. "De Vene~olaense èictator Gdleraal Juan Vincente Gomez,
de "Tiran van de Al1d0s" ( 1908-1935), liet zich nc. de
eerste olie-vondsten door zijn eerste minister Arcaya
overtuigen, dat de raffinage een enorm aantal arbeiders
zou concentreren en bijcevolz een broeinest van communisme zou kunnen worden en c~omez otond niet toe, dat c~e raffinaderij in Venezuela zou worden gevesticd'', (Sebastian
Hernandez, in "El lniversal", deL 2 dec. 1959). De grote
oliemaatscha)~ijen moesten Venezuela rijk maken en Gomez
garand~.-erde dat zulks in alle rust zou kurmen geschieden,
dwz. zonder staKingen en zonder meepraten van de vakbonden. Generaal 2erez Jimen8z zette deze politiek voort en
verbood m~t tle AD ook de door Betancourt gestimuleerde
vakbevreging.

'.,__,,

(

I

2442. Toen in 1954/1955 bij de Lage en de Shell respectievelijk
Inde}Jendant Oil Horkers Union Aruba (IOVJUA) en de Petroleum Horkers Federc. ti on Curs9ao (P"TFC) met steun van de
interna tienale vakbev1ec:inc; vrerden opgericht, ver1.vekte
dit grote o11rust in Venezola2nse regerinc:skrincen, die
o.a. banc waren, dat het personeel van de Laco een stakingsparcol vall de olie-arbeiders van de "Standard Oil of New
Jersey'', waarvan de Lagode belangrijkste raffinaderij is,
zou moeten opvolcen. De leiding van de La: o deelde in een
persoonlijk schrijven aan alle employees mee, te weten hoe
men in Venezuela heeft gereageerd op de stakinc bij de
Lage in 1951 en op vakverenigingen met internationale bindingen en verklaarde ''er ten atelligste van te zijn overtuisd, dat men in Venezuela sta?~en zal ondernemen, die
er toe zullen leiden ~at de raffinaderij in de loop van
enkele jaren cesloten moet worden, indien de I0 1·iUA erkend
zou moeten worden als ~e verteeenwaardiger van het personeel. Ik zend deze brief in het papiaments aan iedere individuele vrerlcnemer", aldus de directeur", opdat niemand
naderhand zal kunnen zeggen niet te hebben ~eweten wat in
gevaar werd gebracht" (53). Enkele dacen daarvoor had de
Laga-directie reeds nadrukkelijk gesteld, dat zij onder
"c.e8n bedin,z kan toesta2"n' d!'l t de c;oede betrekkin.~ en tu;;:;sen
de maa. tscha:r:r'.Jij en het land, vam·raar zij de ruwe olie
betrekt, nl. Venezuela, door Je actie van èe /
geschaad
IO\J1JA
worden. Minister van der Meer (justitie) v0rklaarde op
zijn beurt, dat de leiding van de Lago tevens moeilijkheden
met de Venezolaanse regering vreesde, als gebruik zou worden
gemaakt van de diensten van uitgewezen Venezolaanse vakbondleiders en dat de Antilliaanse regering niet zal cedocen,
dat de goede betrekkin~en met Venezuela worden verstoord.
CONFIDEETIEEL
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rege~inc en de oliemaatschappijen stelden zich derhalve O) het starld)unt, "dat vakvereniging:en
op de Antillen nadeli~ zo::..~>:::'l kunnen zijn voor de verhouding t.o.v. Venezuela. Zouden deze internationale
verenicingen een staking afkondigen, waaraan Aruba of
Cura9ao moesten deelnemen, dan zou dit in de eerste
plaats een rechtstreekse schade~ost betekenen voor Venezuela (700.000 barrels per stakingsdag, naar de cijfers
van 1955, ;'aPneer zo11el bij Shell Cura9ao als de Lago
samen het werk werd r.Leergelecd) 9 maar het zou ook de
regering te Caracas er wel eens toe ku.nnen be-vregen, ter
garantie van de arbeidecontinuïteit in di olievelden, meer
nog dan nu 66k het raffinageproces binnen de sfeer van de
eigell rec;elingsmacht te bren(!;en 11 1 aldus Dr. Hartag in
11
Cura9ao", dl. II pag. 915).
Hieraan moge ,,,orden toegevoegd, dat in 1969 de Lago en
Shell-Cura9ao repactievelijk 440.000 en 335.000, dus
totaal 775.000 barrels per dag verwerkten. Door ShellCura9ao werd in dit jaer ~ 1.66 pèr barrel aan diverse
heffingen aan Venezuela ~etaald. Inaien dit bedrag voor
de Lago hieraan elijk zou zijn, dan zou stacnatie in
de raffinaderijen op Cura9ao en Aruba op een verlies komen te staan van $ 1.286.500 per dag.
Hier komt bij dat voor Venezuela slechts gedeeltelijk
een alternatief bestaat voor de raffinage elders, aangezien voor de noodzakelijke ontzwavelingsinstallatie van
Shell-Cura9ao, met een capaciteit van 4000 ton per dag,
moeilijk een vervanging te vinden zal zijn. Evenmin overigens, voor de overeenkomstice installatie van de Lage,
die nog in aanbouw is.

2444. De oprichtin

van de vakbonden werd inmiddels voortgezet.
Tot secretaris van de IOI'!UA werd de Venezolaan J.A.
Hernande~ gekozen. Toen in september 1956 door officiUle
Amerikaanse bronnen - het later vals gebleken bericht werd cemeld, dat Rernandez met steun van een te Caracas
wonende broer van minister Irausquin een stakin~ bij de
Lage wilde forceren, om Venezuela aanleidinc te ceven
tot een gewapenderha~d bezetten van Aruba, (vgl. bijl.
7, sub 121), attendeerde de Gouverneur minister Irausquin
(ex-voorzitter van de Staten) er op, dat het toch wel
merwaardi was, dat een Venezolaan een zo belancrijke
positie in de Antilliaanse vakbeweging bekleedde en vroeg
zich af of van betrokkene wel onder alle omstandigheden
een juist behartigen van de Antilliaanse vakbandsbelanGen
mocht worclen vervracht. Hiero:._:J an t~o10ordde minister Irausqu.in, "dat dit geen :~robleem ~oras, 'v.rant betrokkene vras
Venezolaan, dus een coed Antilliaan 11 •
Dac.rvoor hac~ de op)ositie in het B. C. van Aruba in de
raadsvergaderinG van 26 se~tember 1956, reeds ~eageerd
teg·en het feit, c~at Ni colaas l'IHA 1 die uitsluitend de
Venezolaanse nationaliteit bezat, als hoofd van de eilandelijke voorlichtingsdienst fun:-;eerde.
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Pina die sa~~ri met Hernandez een werkzaam aandeel had in
de oprichting. van d.e rmmA, was een aktief lid van de
Partido Patriotico Arubana, en voorzitter van de Sociedad
:Solivariano.
In februari 1967 werd Piná door een van zijn ondergeschikten van de Arubaanse voorlichtingsdienst om niet geheel
duidelijk geworden motiev~n vermoord: Gezien zijn bemoeiingen met een Koninklijk bezoek aan Aruba, was hij benoemd tot Ridder in de Huisorde van ·oranje Nassau.

2445. De IO\VUA kon zich intussen slechts met moei te staande houden, als een door de direktie riiet erkende schaduworganisatie van de bedrijfsTaad, de "Lago Employee Council"
(LEC). Jose Hernandez c.s. spoorden de leden van de IOWUA
echter voortdu~end tot .grotere akti vi te i t aan, Toen
Hernandez in verband met de "lay offn als gevolg van de
automatisering per december 1960 ontslag was aangezegd,
achtte hij zich sterk genoeg om een staking te proclameren, .
om erkenning af te dwingen, waarvoor hij zich vóóraf van de
· steun van de Venezolaanse zusterorganisatie, de FEDEPETROL,
verzekerde. De IOWUA meende met haar 1850 leden, overwegend hui tenland se "rerknemers die het eerst zouden moeten
afvloGien, en de steun 'van FEDEPETROL, die toezegde zo nodig de olieverschepingen naar Aruba lam te 'leggen, de .LAGO
"plat te kunnen leggen". Slechts circa 15% van de leden
volgde het stakingsparcol op. Presiden~ Betancourt voorkwam door een persoonlijk ingrijpen een solidariteitsaktie
van FEDEPETROL. Daarnaast kondigde de Antilliaanse regering
een afkoelingsperiode van 90 dagen af.1 Binnen 24 uur stond
vast, ·dat de staking was mislukt, zonder dat een druppel
olie minder was geraffineerd.

2446. Dat de Venezolaanse en Antilliaanse autoriteiten naast de
reeds genoemde redenen de organisatie van de oiie-arbeioers
met argusogen ,aanzagen, laat zich ov·3rigens wel begrijpen,·
aangezien het.grote aantal Venezolanen hieronder lange tijd
een politieke factor ~an betekenis heeft gevormd.
Sinds de ove·rval van 1929 (bijlage 4), toen de· revolutionaire Venezolaanse petroleumwerkers een veelvoudige nullli!lerieke·meerderheid hadden op het totaal 60 man sterke Cura9aose (militaire politie)-garnizoen, is er echter zoveel
veranderd, dat een herhaling van deze affaire niet zonder
meer in onze tijd kah worden g~daèht. Het Venezolaanse
element in de personeelsbezetting van de Antilliaanse raffinaderijen is inmiddels sterk teruggeiopen. 84% van het
personeel van Shell Curaçao is van Antilliaanse cr;igine,
13% bestaat uit overige Nederlanders, w.o~ Surinamers en
3% uit buitenlanders, waaronder een-te verwaarlozen aantal
Venezolanen. :Sij de Lago bestaat een overeenkomstige situatie,
zodat de invloed van Vènezolaanse olie-arbeiders in de Nederlandse Antillen, in ieder geval qua aantal sterk is gere-duceerd.
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Bovendien is de personeelsbezetting sterk ingekrompen
en voor 1970 geraamd op 2500 à 3000 man bij de Shell en
1000 à 1200 bij de LAGO (54), tegen totaal 21.102 man
in het topjaar 1952 (55).
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2447. Toen in februari 1964 de inmiddels door de direktie erkende IO~~A besloot zich internationaal te organiseren,
herhaalden zich in grote t'rekken dezelfde moeilijkheden
vsn 1960. Wederom volgde een open brief van de LAGO-direktie, waarin in sombere kleuren de repercussies die van Venezolaanse zijde zouden kunnen volgen werden afgeschilderd
en wéér dreigde FEDEPETROL met een solidari tei tsstalcj,ng
en zo nodig zelfs de olietoevoer lam te leggen als de direktie zich zou blijven verzetten; en ook toen moest de
.Antiiliaanse minister van Sociale Zaken weer bemiddelen
om een arbeidskonfl~kt te voorkomen.
Tenslotte sloot de IO\rmA zich toch aan bij de "International :Federation of Petroleum ano Ohemical 1•Jorkers 11
(IFPCW), zonder dat het tot een staking kwam. De PWFO
was hierin - overigens zonder moeilijkheden - reGds voorgegaan.
De internationale solidariteit met de Antilliaa-nse vakbe. weging is dus van me'et af aan hecht geweest. Dat de Venezolaanse vakbonden hierbij een bijzondere plaats innemen,
bleek duidelijk uit hun sympathie-betuigingen met de Antilliaanse vakbeweging "in haar strijd tegen het Hollandse
gez.ag" bij de mei-onlusten op Ctua9ao (bijl. 5, sub 140).
Uit het feit dat de Antilliaanse regering en president Betancourt reeds hebben moeten ingrijpen, om te vèrgaande
manifestaties van Venezolaans-Antilliaanse solidariteit
te voorkomen, bewijst overigens duidelijk genoeg, dat de
d~araan verbonden politiek-economische consequenties alle
aandacht verdienen.
2448. Een ongestoorde produktie en afzet van de Antilliaanse
raffinaderijen is niet alleen voor ·Venezuela en de Nederlandse Antil~en van groot belang, doch ook voor de bondgenoten daarvan. De strijd in Vietnam bijvoorbeeld,
,
draait ter zee, te land en in de lucht vrijwel uitsluitend op de produlden vap de LAGO. Hu wordt het produktie_proces in Venezuela regelmatig bedreigd door aanslagen
van Castra-gezinde guerilla's. Teneinde dit gevaar te
elimineren wordt sinds jaar en dag door de strijdkrachten
een strenge bewaking van de o~ie-install~ties in Venezuela
uitgevoerd. Hierdoor weten de guerilla's alleen nog met
grote risico's en dikwijls zware verliezen 'Qeperkte successeh te behalen. In dit verband verdient het de aandacht~
dat de Venézolaanse econorr..ie ook slagen zouden kunnen worden toegebracht, door het raffinage~proces op dè Antillen
te verstoren.
·
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In het kader van de door Castra ;r- ';;timuleerde tri-continentale revolationaire solidarLJeit (Azië- Afrika~&meri
ka), zouden dan in één klar ook de Noord A.merikanen in
Vietnam hiervan een terugsl~g ondervinden.
Aangez1en een ongcs~oorde productie ert afzet van de Ant.
raffinaderijen derhalve eea uemeenscháppelijk Venezolaans/
liederlands Antilliaans/Nederlands/Hoord Amerikaanse be.,lang vormt, zal op de i~ ed. Antillen dus ook steeJ.s
over het militai~e potentieel bes0hikt m8eten kunnen worden, om zonodig een gelijkwaardige beveiliging aa~ die
van VenezueJa te kunnen effectueren, indien de ontwikkelingen zulks nodig zouden maken. (vgl. bijlage 5, sub
124 en 125).
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2500. Venezolaans-Antilliaanse economische betrekkingen
=======~=~=======================================

2510. De Venezolaanse economische bais ~-

/de

c

De Venezolaense economie was tot vcor een tiental jaren een typisch
voorbeeld van een z.g. Raubwirts~haft, steunend op de exploitatie
van bodemschatten door buitenlanders. De olie-industrie nam hierbij de belangrijkste plaats in. Inclusief de raffinage en aardgaswinning draagt zij 30% bij in het bruto nationaal inkomen, versch~ft 65% van de staatsinkomsten en neemt 90% van de export en
de inkomsten aan deviezen voo~ haar rekening. De jaarproduktie van
ruwe olie bedroeg in 1968 totaal 3.6 miljoen barrels per dag,
waarvan op de Nederlandse Antillen ca. 22~ wordt verwerkt.
Verwacht wordt, dat de produktie tot 1980 nog zal toenemen tot
4,5 miljoen vaten per dag, doch daarna zal dalen tot 2,5 miljoen
vaten in het jaar 2000. Het aandeel in/wereldoliewinning zal aan
het eind van de 20ste eeuw slechts 2, 5j~, bedragen, tegen 9% in 1970
en 12% in 1965. Verbreding van de economische basis is daarom noodzakelijk, niet alleen vanwege de relatief beperkte omvang van de
olierijkdommen, doc!1 ook met het oog op de aanzienlijke werkloos~
heid en de sterke bevolkingstoename.

2520. Venezolaanse economische uolitiek

(

Sinds president Eetancourt (1958-1963) is de economis~he politiek
erop gericht, het land door industrialisatie minder afhankelijk te
maken van import en van de oliewinning en te6elijKertijd de werkgelegenheid toa verruimen.
De verwerkende industrie is in het kader van deze politiek gemaakt
tot één van de meest dynamische sectoren van de Venezolaanse economie. Gedurende de laatste 10 jaar is de waarde van de industriele produk~~e op basis van constante prijzen bijna verdrievoudigd,
ter1Jijl het aandeel in de industrie (excl. handwerk) in het bruto nationaal produkt van 9 tot 14% is toegenomen. rtiettemin is deze s~ctor no~ altijd minder ontwikkeld dan in andere landen met
een gelijk nationaal inkomen en inkomen per hoofd.
Van ov8rheidswege wordt de indQstriële ontwikkeling sterk bevorderd
zowel door directe publieke ir vesteringen als door het aanmoedigen
van particuliere investeringen. Belangrijke overheidsinstellingen
in deze sector zijn die voor de ijzer- en staal industrie en voor
de petro-chemische industrie, waarin aanzienlijke bedragen worden
geïnvesteerd. Ouk de invoer- en belastingpolitiek zijn dienstbaar
aan de ontwikkeling van de Venezolaanse industrie. Door middel van
e9n stelsel van invoerlicenties en beschermende r3chten wordt de
invoer van goederen, die in het land zelf kunnen worden vervaardigd, belemmerd; de import van kapitaalgoederen, grondstoffen en
halffabrikaten ten behoeve van de lokale industrie wordt daarentegen vergemakkelijkt.
,
2530. Lonen

en prijzen

VPnezuela heeft voldoende arbeidskrachten, doch gebrek aan geschoold
personeel vormt nog een der grootste problemen. De arbeidsvrede
ko~ de laatste 10 jaar vrijwel ongestoord worden gehandhaafd.
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Prijsbeheersing voorkwam een inflatoire werking en de kosten van
levensonderhoud bewogen zich ~n 1969 slechts matig boven het niveau
van 1958.
De basislonen in de industrie liggen niet ver beneden die in de V.S.
Daarboven komen socisle lasten en vosrzieningen voor rekening van
de werkgever, tot ca, 65% van het basisloon. De totale loonscm maakt
de Vénezolaanse werknemer tot de hoogst betaalde en het land daarmee
tot het duurste van Latijns-Amerika. Overmatige protectie heeft bovendien het ontstaan bevorderd van vele garginale bedrijven en hoge
produ~ctiekosten. Het gevolg is dat Venezuela het grootste struikelblok vormt voor regionale- en sub-regionale economische integratie.
De door stimulerende en beschermende maatregelen snel groeiende industrie zoekt daarom elders naar markten en richt daarbij o.a. het
oog op de Nederlandse Rijksdelen in het Caraïbisch gebied.
Guillermo Pantin redacteur van het Venezolaanse blad "La Verdad"
(liberaal) verklaarde in d1.t verband bij een intervd.ev--, "dat hij
in zijn orgaan reeds herhaaldelijk ha~ betoogd, dat er voor de NA
en Venezuela grote mogelijkheden liggen op het gebied van de handel
met betrekking tot de EEG en dat indien deze geëffectueerd zouden
kunnen worden, Venezuela zich wat zou distanciëren van de Latijns
economische integratie'' (Amigoe di Cura9ao, dd. 9 september 1968).

2540. Venezolaanse initiatieven
Op uitnodiging van de Venezolaanse regering brachten ~e ~remiers
van .-luriname en de Nederlandse Antillen respectievelijk in december
1967 en juni 1968 een bezoek aan Caracas, waar zij bijna als staatshoofden werden ontvangen en hen de hoogste onderscheiding van het
land, de O:Lde van de Liber:t;ador in de rang van "Gran Cordon 1' werd
verleend. Besloten werd de wederzijdse betrekkingen uit te breiden
e~ te intensiveren en gemeenschappelijke commissies te benoemen,
om de mogelijlcheder. daartoe te bestuderen. Met voortvarendheid w:~r
den deze werkgroepen te Paramaribo en Willemstad geïnstalleerd.
Ongevraagd werd door Venezuela aangeboden, opheffing van de 30%
Antillenrechten voor 0 uriname en de Nederlandse Antillen op de agenda te plaatsen, welke rechten sinds 1870 een ernstige ~Jelemmering
voor de handel heb·Jen gevormd. Door de instelling van deze addl.tiot.ele rechten werden niet alleen Suriname en de Nederlandse Antillen
getroffen, doch alle Europese bezittingen in het Caribisch gebied.
Het oorspronkelijke doel van deze maatregel was de rechtstreekse
hPnde~ van Venezuela met Europa (lees: Duitsland) te bevorderen. In
Venezuela begint thans ecüter het inzicht veld te winnen, dat deze
heffing eer belemmerend, dan bevorderend voor de huidige ontwikkeling van de Venezolaanse handel en industrie werkt.

2550. S)rin.:;,yl&-nk naar de EEG
Naast de afschaffi~ van de Antillenrechten werden de beide werkgroepen belast met het uitbrengen van advies voor de uitbreiding en
versterking van de handels-, technische- en culturele betrekkingen
en voor :e Nederlandse Antillen bovendien met het onderzoeken van de
mogelijkheid tot het openen van een veerdienst tussen Venezuela,
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Cura9ao en Aruba en het plegen van overleg over de begrenzing
van het continentaal plateau, waar Venezuela aanspraak op
maakt, hetgeen wijst op een meer tegemoetkomende houding van
Venezuela, aangezien dit land hierover eerder niet wenste te
praten. Bij de installatie van de Venezolaans/Antilliaanse
werkgroep zei premier Kroon o.a.: "dat de mogelijkheden zullen
worden bestudeerd, om onafgewerkte Venezolaanse produkten via
de Nede~landse Antillen, als lid van de EEG, naar Europa uit
te voeren". De Venezolaanse minister van Economische Ontwikkeling, Dra. Aura Celina Casanova, sloot zich hierbij aan met
ondermoer de volgende woorden: "De door premier Kroon genoemde
p~nten hebben de instemming van de Venezolaanse regering. Als
Venezuela de voordelen van de petroleum en metaal-industrie
kan stellen tegenover Je voordelen van de Nederlandse Antillen
als lid van de EEG, dan zal het resultaat zeker leiden tot
vooruitgang van beide landen''.
De associatie van de Nederlandse Antillen met de EEG werd op 1
oktober 1964 bekrachtigd, waarbij als primair doel werd gesteld
"de Ned8rlandse Antillen aantrekkelijker te maken als vestigingsgebied, door voor aangetrokken industrieën de toegang tot
de EEG te openen". Ook de Colombiaanse regering is in deze opening geïnteresseerd, zoals blijkt uit een in december 1968 met
de Antilliaanse xegering gesloten overeenkomst om d9 mogelijkheid te bestuderen "joint ventures 11 met dit doel te vestigen.
2560. Venezolaans

c··

..

particulier init:atief

Door de "Associacion de Exportadores de Venezuela" werd een
drijvende tentoonstelling ingericht aan boord van het presidentiële jacht 11 Las Aves" (T-12), dat in de periode van 24
juli-15 september 1968 een rondvaart maakte in het Caribisch
gebied, om de handel in db gelegenheid te 3tellen kennis te
maken met de produkten van Venezolaanse boeem. De expositie
toonde o.a. de ontwikkeling van de staalindustrie, houtprodukten, conserven, plastics, lederwaren, sanitair en auto-onderdelen. De "Las Aves" bezocht op deze reis: Cura9ao (24-27 juli,
opening ter gelegenheid van de geboortedag van Sirnon Bolivar),
Aruba (28-30 juli) en vervolgens Colombia, Jamaica, Miami,
Dominikaanse Republiek, Puerto Rico, Haïti, Barbados, Trinidad
en Suriname.
De vijf Midden-Amerikaanse republieken waren niet in het programma van de "Las Avesn opgenomen. Hoge invoerrechten beschermen daar de eigen industrie. Op de invoer van luxe artikelen,
die binnen de economische gemeenschap van deze vijf landen worden vervaardigd is bijvoorbeeld een extra heffing van 30% gesteld. Dergelijke tolmuren blijven ook elders in het Caribisch
gebied en op het continent van Zuid-Amerika een voor Venezuela
niet te nemen barrière vormen. Vandaar dat Venezuela uitziet
n~ar afzetgebieden in Europa •
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2570. Venezuela en de status-quo
Om de sprong naar de Europese markt te kunnen maken, is het noodzakelljk -te opereren vanuit een met de EEG geassocieerd gebied. De
Nederlandse Antillen bieden in dit opzicht vele voordelen.
Voor l1et slagen van deze doelbevmst ingezette Venezolaanse Politiel- is handhaving van de Hec~erlandse souvereini tei t over i:Juriname
en de Nederlandse Antillen uiteraard de beste waarborg, zodat een
gunstige ontwikkeling van de economische- en politieke relaties
met Venezuela mag worien verwacht, temeer daar ook opvolgende regeringen, mede onder druk van :le invloedrijke Venezolaanse Kamer
van Kvophandel en de "Associacion de Exportadores de Venezuela",
zullen moeten exporteren.
Dat er ondanks de gevolgen van de mei-onlusten toch nog vooruitgang
wordt geboekt, blijkt uit een bericht in de "Amigoe di Cura9ao",
dd. 21 augustus 1969, waa~in de oprichting wordt gemeld van een
veerdienst tussen Venesuela en Cura9ao. Het grootste deel van het
kapitaal \·lerd geleverd door een Venezola .:mse groep en de rest door
de bekende Curat;aoese firma S.E.L. Maduro & Sans lJ.V.
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2610. Sluikhandel
2611, :Oe smokkel in koo:pmansgoed.eren zal not:; wel laubere tijd een

j

de

wrijvingspunt in de verhouding van de Ne~erlandse Antillen
tot Venezuela blijven. Hr.Ms, Ambassadeur te Caracas schreef
hierover in 1959 o.a. g !t3ehalve agitatie in de pers is nim::l1er
enig concreet gegeven betre~fende ooGtrabande ter A@bassade
overlegd. Het moet worden afgewacht of zulks inderdaad te
eniger tijd zal geschieden, aaagezien verschillende functionarissen van de Venezolaanse douane en de Gardia Nacional zelf
ten nauwste bij de contrabande zijn betrokken". (56)
:Dat lir.=Is. Ambassadeur in deze mening niet all2en sta t,
'oleek uit een bericht in de ":Oaily Journal" van 7 juli 1967,
d-:;.t mehide, dat een g~oe::; van 5 ~;rominen·ce juristen zich vere~ügd heeft in een "comité voor de verdediging van Jose
Gregoria Villas&.na' 1 • Villasanc. moet in "~aracai bo tsrecht
staan voor een militair tribunaal, wegens het publiceren van
een artikel, waarin hij de strijdkrachten beschuldigt van net
uitvoeren van Hsmokkel-operaties".
det tribunaal was bereid de aanklacht tegen Villasana te laten
vallen indien hij zijn bronnen zou noemen, hetgeen Villasana
op p:c-ofessionele gronden weigerde.
Op 2;) januari 1970 ve::klaarde een hoése politiefunctionaris te
Caracas blijkens een Reuterbericht tenslotte, dat hem n~ een
uitgebreid onde:czo,::k w~s e,eblsken, dat ca. 1J,:- van/ieécen van
het politiekorps van de hoofdstad een strafblad had wegens
criminele delicten en dat deze functionarissen deswege zouden
wordec ontslagen.

2612. Aangezien de sluikhandel in vele gevallen heeft geleid tot
het aanhouden en

o~brengen

naar YenezolaEnse havens, van
vlag varende sche.en, waardoor ook ~e
koninklijke marine jierbij zijdelings werd ~Gtrokken verdient
deze ~andel ook de aandacnt van de ~ederlandse strij1Kr~chten,
ondanks het feit dc.t de smokkel nimmer heeft geresulteerd in
een militaire bed~~iging e~ de bestrijding een zaak is van de
ei vie le f:).'. ~ori te i t,-m.
on~er Nederl~ndse

2620. Politieke vluchtelingen
2621. Ook het voorkomen dat politieke vluchtelingen vanaf de Benedenwinden kunnen B~geren i:s een zaak van de burgelijke autoriteiten, die belast zijn met het handhaven van de binnenlandse
orde en veilig~leid, waarbij de aaw"rezigheid van de strijdkrachten altijd nog voldoende is gebleken, om impulLieve
en emotionele reacties van Venezuela binnen de perken te houden. De aankomst van vluchtelingen of bannelingen die poli tiek asyl verzoeken, l1eeft overigens nog ni,mner een aspect
gehad, dat militaire bijstand noodzakelijk maakte.
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D~

territóriale eis

2631 .• Dat cle Venezolaanse claim op een óontinentaal plateau wsar
ÀJ..).lbà geheel binnenvalt aanlei cl ing tot een militair conflTct zou kunnen geve:p., is gez-ien cle traditionele. vr.eed~
- z~äm~e·oui tenlanclse politiek van 'Venezuela vöorhBnds. riiet
waarschijnlijk. Zowel de Antilli-àanse regering als Hr.Hs.
Amba,f!sacl'eu.r te Caraca~ houde'n. er eenter rekening mee, cl at~
m:oeilijlr..heden met Venezuela zouclen kunnen ontstaan, indien
op A1:uba bü;men het be<iloelae continentale .plateàu -ol,ie zou
'.~ord.en aangeboord (57). De door de Nederlands-Antilliaanse .
. rG'g.èring in de pers reeds meercle:çe. malen aahge,kondigde
proef.börirJ.gen. van l-fobile: Oil, die naar .aanleiding van liet
raeds i~ ~9~6 met succies in de Arubaanse wateren· ingesteld~
bqdemonderzàèk zouden woràen uitgevoeë~Jd, hebben nogsteeds
ni~t _plaàtsgevonden.
. ·
Oo1\ ·.ae, Venezolaanse claim op· een terri tor.iale zee, d:Le de ..
· terr:Ltoriale wateren van Aruba gedeeltelijk i' overlapt" kan
èèn }:rr'ón. van moeilijkheden vormen. In dit verbàna· dierit t·e ·
wO:èd't:m ·gedacht aan .de mo.ge.lijkheid, dat. Venezuela in dit
'ze:egebied -t§v'enals ir1 de vijfti.ger jaren. kan overgaan, tdt
het aánhouden en opbreng~n van onder Nede±landse vlag va;..
·rerice ·schepèn, in het bijzonder indien in Vene-zuela wantrül..,.wén zou. kunnen 'wo.cden gewekt door in. Castro..,.:uniform '
optre.áer1de Oura9aoese groeperingen ( vergl. bij12, bi dl·. 5
sub 149. en punt 1140) •
.·-

-

2~'~4o~,

De Ap.tillen áls.· u:Ltvaisbás:i.s ·
· 2641 ,' De 'garàntie die· d,è Nederlandse en de Àhtllliaanse R-egering :
.vide. pûnt 1261 sub 6 en bijlage 7 sub.132' in 1960 aan Ve:aè..;.
zuelá heb1en gegeven, aat de 4ntil:J.eri nirnrr!E!r eén ui tvals:basis voor tegen.dit land gêrichj:;e ak+.t~riteiteri zullèn k~..;.:,
nen' vo:rmèn, le·gt u:lteraárd ook bi.jzonder verplichtingen ·..
· q.s:tn de strijdk=fachten op. In d :i;t verhànd d iE?l}t. 6ok te .wor...:':.[::; ..
den overw9gen, dat het tt;:rri toir vari· de Antillen zou.· kurmE!:rj: ·
wo±:de'n gèbilluikt· :voor. i:;egér:t-and;ere._landen gerichte revoiu..:.;,::• .. >:,~·,..>:
ti.cma.-ir~ a-kti.vi te i {en' .en .o.Gk~ d é :Bovenwindse eilà:nden mógen:. · · ·
in dit op~cicht niet 'over het hoofd wÖrden gezien. Een in va:_
sie als bijvoorbeeld op }J:aïti zou net zo. go'ea_.vanaf fje
ilo'vÈmwindse eilanden, als vanaf de :Bahama 1 s kurinen worden
1.li:tgevoe:rd, hetgeen_ duid el ijk bJijkt ui:!; de omsta:hdigheid, ·
(Iat. niet alle:en vanaf dè :Bahama's ( 19'68) d.och ook vana.f
>;noo:r;d"""A:inerlkqans grondgebied dE? 'laats.te ·jaren :réeds J;Ueer..:.
d~re misli\ltte imras·i~s 'met scheèpj.es ~n .vliegtuigep ,op·· ~
. Ha·5:ti werëf-Bn 1!-i.tgevoèrd en ahdêre ·,complotten daar.töe :rn )le't'.
st8.d.i1J.l11, v;:Üi ·a·e· ,.:pl'anning. in de V~rèiügde Statèn'we}dén ·ont-..'~ .·

.. '

~~:~t~é. -invas~'e ·otYCuba~_~ari .Fid~l Ga~t:ro,

dfe 'eind

~ove~ber ·

r~,s~·_.met 82 IDf'l.n ~i t Nexi_-cö~ V:ert:rolCrne·t he! >jaöht '~G:r~nma 11

. ·"'
·..

.

•

e:q>,,dly;/on9anks, het ·fe':i:-t:· dat hij·!}% de~:opgev!'i:p..ge_n~ 1~nd4_rig
s"l~d}t's .1'1. '•man, overh).,eld ;!:p;:'j_an'Qari ·~959, ~Bati~ta rnet :z{jrr
· :strlj:d:krachfen; ->'ii:st t~e. verdr:_i,Jv'en ,: _vqrnyt ~én,. v:an ·d ~ v~le ·
- J;le.Wi:j.z·~.n,·. ~dat. in::h~t Garibfscl:i.gebiéd ook op_ d~ :kJ;:eürtje_s ·.
mö1it)wQ:rà en' gëlet·., ' . '.
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mag :Ln dit ve;rband n;i.§lt idt net-oog worden v~r,..._
loren 9at in/dè Vepezo1aanf3.e pers rE;Jéds ui':b=p?st krit,:Lsch~
. stf.lllli)._èn 'zijp ópgég?ari t~'~èn _:he:t optreden. vah het· C:q.rá.9áoe.s~
Arbeiders:,;., en :Sévi'ijdings:(J;?on-t·, waarbij: w:ordt ge-sté,Jd: ,lfd:;:tt
Cu,r9-9ào zic,h · n.a: · t1~ mèi~óiilus_te:ri. kà.n ont'wi~keièn· tot :éetx,~ÛpE)-·
.ratiori.eel centr':um ter bevö:rdèifng. va,n ·revolutionaire aktivi.:,.: .
. te i t~?n"teg,en Yenezueia, en .dat· dit ge·yaa:r<'thans du,LdelijkÈn:? · ·
en, positiever en daarom ~ok des te ernstiger is dan ooit in
het ver.le{len. het geval i.s geweest, .aa,ngezien het gey'a,ar zich
nu zonder enige twiji'ei uit·~t'tekt· tot de Yer.lèzo1aa.nsec ·h.ationale veiligheid' en ·:de mogelijkheid, om niet te:>zegg.E!n de.:
zekerhe,id d.a t. 011-rac;:ao '.het )üridige· revolutior.iàïre en'extrerrlistische CuráÇao:,~ iich leënt tot. operatie'~ .~aart oe. Zljh ge-.
ringe áfstand èri de beschikbare middêlen het_ in staat steil~n, árs een gunstig cén::h:'WJ, te fungeren voor qe vij.?,hçlèn ..van:de. Vénezol~aa';nse in~tè:J_Ü:ngeri· en d'ern:ocr?tif3èhe orgaáisà.-: . ·
ties •van de RepU.bliek~1 al,diu:;": Pe.nzini Ii~rnandez, ~in· "El;..1Jni-,
· .- ~verf3'a7)J','à.cl: ?o ·aec'er4b~r 19:6·9;,'E1~€l·aan~}1€lt~·~~io,t .~~JJ.:.z.J.:.)ri.é~$e-~
t·óóg a?cnb}3·v~elf de betrë.:kking9zy niG't. èura9ê,Ó. te l).e:rz~i'én: eh . . · . ·
grotere: wa~kzaärilhéi9 te beiratd:iten (vgl. ~ij,l.' 5,- :sub-'149}.-'

2(;;42.
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zal :ontwikkelen .a~n de· Ii.essirrî'i~t'':l:.sche . en ·wantroü'i.:i,gè. Pehdri-t\',:···~.,
Herrî:~ndez· vo6rzie·t, . kàn wordE:lh · ges'tf5cld dát. de ·:r.ol. V:àh on'"" <·\-~., ~, ~;, ·
ruststokÊH -eh: v.ra.penl~v#ratr_cie:è.Cvc>'ör·opstand±g:e :•b~?w~g;~ngen ,.:htt''·'~/~:. · in het da:pibiscJ:l _g:eb:Le·d, ~}i-e ~éu.~.~9ao tot: het~ -e-~gip. .iar('slez$3·:~~ .: '
. ee1;.W'. éonsèq_ueilt 'heeft ver'VU:ld (5;Ç3:)'; thap.s .dujd.eJ/i~k dG.or · ~)'4 ·
Cuba is .. overgenomed:a Bij :.á~ :bestrljd:l:rig' van''dé OU.bà'anse' e:kr-.''-,
port 'vGJ.n. ··ae :r~voiutie ·hebb·én. Ven~·zuela> en de N~d~r-:):ands.é
. , , ·. ,
Antill~n .geer1 ~tegenstrij{lige-, docli ·géme~nséhap.p~lijk~-.b·e"7.
· · ;,:·
langen.
··
· ·
·
· · ··
'
.
-<~,

, · 26 5 2.• · ;gn: ·. Zicjr) v•X-SJ: ""·'
···.

<,./·
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Y~n e~n·

i,~Y';N.>W:i t,[~f. ~i;,;:~·t:~.i

•
OiJ:n::4èn\ }i.X
iliol.i('ji
te..:Ne:vmórt ,.RT :ifn·'19~7/l9.68~:·geva.lgd·e '"Nailf~?-L.Cè.:trllnán<il GoU"nseé;'" ·.J::;,;.,
schreef éen 11Öo.t:döffic.ier van de J{oninlclijk€! marine in a:i.t
.
ve:rband het v:ó:J;ge'nélè': ~
,
.. · ~: ·. . . .
, . _.· _ . .,
"-:< ~··
i'Gaarné, wl1 ik t~nslötte :enige> bijzonderhGGler\ melden él{e :ll1fj<
.. bleke~- ~it: g:e~spr'ekken m~i '.d.-è: dii\§iktètui. .v~n. ~re 'v;ene-~olàanse ' :
'' :~taf13c~ho,àl· en,.'e~n rnedè,":.C:u]?:si.s-t ·kapit~in..:lg~i tene,n~· ter.,zf?é ~
. ür.tà .•.•· :t)oo:f, .h~ià'l3• offtèi·Eiren· wer,d'. gêstèld .._da:t' •qè'::v:eile~olai3.nse ·~-.
m:ajÇ'J:qé l]:etbtj'~ó:naè·x:. betre·'Urde···aàt er· géén gbéde .1;E1·trek~- ·· · _
ki_ng~n 'Qest_oná;~h tu,$seii, dei,K?lltnk;lfjl{eL:rh,iu'iriè ·ceri ~de Vén_eió- ·~.
_l~apse•.·Iil~J:>iqe.· lfan .Ve.nezqláan_s: kant best~~t-:l}e~t id~.e~dê--t • · ', ',
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Gesteld werd dat ~Tederland :2:ich in Navo-verband opstelt tegen
een coumunistisch gavaar en dat het een logische stap zou zijn
voor Eed.e:rland om zich eveneens met Zuid-Amerikaanse Staten,
in casu Venezuelà, te veren~gen in een strijd tegen communistische infiltratie en guerilla activiteiten. Men betoogde verder dat wel schepen van Amerikaanse- en Britse marine voor het
houden van oefeningen nasr Venezuela b·ramen, doch dat schepen
e~ vliegtuigen van de. Koninklijke marine ten o~zichte van de
Venezolaanse strijdkrachten eerder een dreigende houding aannamen. De Venezolaanse cursist stelde eerder in zijn voordracht over Venezuela dat dit land geen aanspraken wilde la~
ten gelden op de Nederlandse Benedeh Windse eilauden, omdat
deze gebieden, historisch bezien, niet hadden behoord tot het
Spaanse rijk vma:cvan .Venezuela een deel had verkregen 11 ,
tot zover dit verslag. (59)
Het beeld_dat deze Venezolaanse officieren zich van de koninklijke marine hebben gevorm~, i3 mogelijk bernvloed d0or de
varwikkelin~en waärtoe Venezolaanse vlootbezoeken en landingen
van Venezolaanse militaire vliegtuigen op de Nederlandse .Antillen als regel aanleiding hebben gegeven (vgl. bijl.9)

~

2653.

Hieraan 1<102;e door d.e sa~;ïenstellar van de'?.e studie worden
toegevoegd, dat het r.em be:::end is, dat Hr.l·ls ••.;.m-bassadeur
te Caracas de overtuiging heeft dat, (60)
a. Venezuela nadrukkel~jk geen asyiraties heeft de Nederlandse .Antillen met militair geweld aan zijn grondgebied toe
te voegen,
b. Venezuela de i:ederlandse strijdkrachten ziet als een bijdrage in de defensie tegen de bedreiging van Cuba,
c, Venezuela plaatsing van een Nederlands marine-attach~
in Cara'cas, c. q_. v&n een tot de staf van CZNN.A behorende
liais::.n-officier voor bijvoorbeeld ~én week per maand,
op prijs zou stellen, onder aan~ekening dat op zijn daartoe reeds eerder gedane- voorstellen negatief werd ge:cea-"
geerd.
Meerdere malen (1956, 1963, 1965, 1966) werd r~eds o.m. door
Hr.:f'.'ls • .Ambassadeur te Caracas en de CZl'.i.N.A voorges-teld een
marine-attach~ te Caracas te accrediteren. In al deze gevallen >verd zulks afgewezen, op t;rond van praktische moeilijkheden, als de lange duur van de pl-aatsing, dé lange voorbèreidinb w.o. de studie van de Spaanse taal en de hoge kosten
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CO~CLUSIES

3110. Algemeen
3111. Uit de ter

besc~ikking staande gegevens is derhalve n1et
3ebleken, dat enige Venezolaanse Regering ooit intenties
zou hebben gehad, om territoriale verlangens, t.a.v. de Benedenwinden met militcir geweld te realiseren, dan wel dat
zich over dergelijk aspiraties in Venezuela een openbare
~enin~ zou hebben gevormd. Vast staat, dat Venezuela nog
nimmer een inte~nationale oorlog heeft gevoerd, of militaire·
&g~essie heeft gepleegd. Bezien uit het oogpunt van een militair~ dreiging, is daarom de vraag of in VenezuAla latente
territoriale verlangens ten aanzien van de A-B-C-eilanden
zouden kunnen bestaan, niet opportuun.

3112. De vraag of de Venezolaanse buitenlandse politiek daalstellingen ten aanzien van de Nederlandse Antillen kent, die bij
ee0 faleri van de diploGatieke middelen aanleiding zouden
kunnen geven, tot het gebruik van militair geweld, moet op
grond van üet a~angetroffen documentatie-materiaal ontkennend
worden beantwoord. Venezuela 'rormt derhalve voorshands geen
militaire bedreiging voor d~ Kede~lan~se Antillen en heeft
zulks ook in het verleden niet gedaan. Er zijn echter wel
concrete aanwij zingen,· dat een dergelijke dreiging z.dU kun.,..
nen ontstaan 1 indien:
·
·
a. de sterkte van de ~ederlandse strijdkrachten, met .het öog
op de bescherming van de 1conomiscn- en strategisch zo ~e~
langrijlee olie))roductie, beneden. een door Venezuela en onze bondgeneten noodzakelijk &e~cht peil zou worden ge~
brac~lt.

b. de sterkte tot ee~ te verwaarlozen fa~tor zou worden teruggebracht, zonder d~t iulks nochtans aanl~iding geeft
tot het gevaar dat de productie van de raffinaderjjen op
Cura<yao en/of Aruba zou kunnen worden verstoord, doch .
waarblj eefi situatie onts~aat, ~ie Venezolaanse nat{ona~
listisohe elementen iou kunnen provoceren, dan wel een
uitdaging kan ~ormen voor revol~tionaire groeperingen,
om vanaf de Benedenwinden tegen Venezuel~ te ageren.
o. Op de Nederlandse Antillen een Castra-gezinde regering zou
kunnen .worden gevormd, waardoor de ABC-eilanden.een uitvalsbasis zouden kunnen vormen voor tegen Vene~uela gerichte activiteiten. (vgl. 1261, sub 6, ~ijl. 7, sub 132
en punt 1135). Dat een dergelijke regering langs democratischf? weg zou kunnen \...,rorden gevormd, is bij de -huidige
politieke verhoudingen uitgesloten te achten en. derhalvè
alleèn mogelijk, indieh de s~rijdkrachten ~een militai~e
bij stand zouden ·mogen verlen2n om zonodig rev-olu t,ionair
geweld te keren, aangezien er van moet wo;rden uitgegaan,
d13-t de p.oli tie en het Vrij-vrilligers Korps Cur-a9ao · daàrtoe
niet in staat en/of bereid zijn (62).
·
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Gerek~nd rri.oet wor<lerida-t Yenezuela in·een dergelijke ~itu13-tie
. zal irtgrijpen orir lijf'en \'goed- van Ven:ezólaarise staatsburgers
.te bescherh1en en: een crigestoorde productie vq.n cle olie_r~f- ·
fine,d~rijen op Ci.lrar;<.:1o eri Aruba ·te ve:!:'zekéren(bijiage 5 ·sub
110). Hierbij zullea zij' zeker kunnen rek;ène:n op tenrll'ins.te
èl,ê_.stilzvrij:gènde goed~ceuring van ·de VS.. .··· . .
·
._ .
De Nederlandsé ~trijd~raöbten·~ulleri zib~hieri~~en krachtenè
G.e 'vigerende o:peratieorders echter moeten verzetten, aang8zièrl:~
ni"'t, mag worden aangenomen .dat d.e Ko:ninkrijk(?reg.ering· ener"
zijd$ -zo:x weigeren-. haar ~igen etrijdkracht.m ter -::,escherniihg·
vari lijf, have.e:igoéd in te zettèn.en anderzijds çie Venezo..:.
lanen zou toèstaan zulk's wèl t.:; doen~ ,

Indien in een_ dergelijk géval Qok dé VS èenhedên zouden in-izetten voor de ÈlVÇJ,CUatie ,van haar staatsb:ugers,· ZOU_ zu~ksr ..
de situatie alleen·· maar géèomplioeèrder maken èn de. inte·rna:::
- tionalis'a:tie- viwlJecler:lands-'Antilliàànse binnenlandse k~t~s-'
ties ,;e:csnellen. (bijL 5 áub J 31)!
;,

<

0

··t'•

dit verbahd zij nog opg~merkt dat de vs op 28 april' 196s;~
door. het zeriÇ.~n ~-an 2 i . 500 · rriarin:Lers naar . de: Dominica:ans·è , ~- Re.publ:iek "on a t.;,_,o foid rriissiqni to save livè·s· and, tó. pr'e\Tértt .: ..
a communist domina ted and/or hostile> goverpment ft·om tà,k:{ng·i·~- ' '
over11•. (63 )., l'E?e.ds duide li,jk 'hebben gedem:on•streerd .aa\",»;j_·j . ;
. in het Cari bis di gebi2,d .een dergelijke Ot?-twikl.cèling z~rr~p:ig'
mèt Krach~ van wiq;;éns tegengaan.
· ·· ·

rn:

',

.
':..·

~

..

··

-'.-

.

·<

f.:et ligt echt~~r VOOr dè hand dal; ZlJ een dergelijke a,ct:J:e
lieyer aan derden,. in; casu aar.c Venezuela, zullen Overlaten, teneinde;, zic:tze lf niet. te compro~'li t.t.eren e;n geen .n.iem1. ·
•. · ,
··voedsel, te geven aan het in:.Latijn.s 7 .àmerika ~estaande anti2;_;
.
am:::rili:anisme ~' Op 30 I!lei .1969 bewees VënEfzu'e la vo1k6m_en, .berjYi~",;
. t~ zijn .een der,ge1ijke rol op zich te· nemen (bijl,_ 5 · su.b >,;•;··~·y··

.tlO)...

.,_.

"<.·.•

•

,.,

· ." -·

~·-

.

·• '"''··---;.· ..

·

-r~.
di.:t
·v:~_rbafidis~vap.·be'iarJ.g
. .te
>veteJa,
datJ 1 ~à~ .CIA
'en·~:è····?
'
. ,. . '·. • . •
. .
. " .
.
."
. . .
. . . . ' .• . i',. "
'
,, . , -; ·" .
US-Corisul~Ger.èraaFop ÇurE9ao het :::oofd Ve:iligheid.Jdienst
. N~declanQ..se: Antillen te. kennen h.:,bben. gageven, ·dat de .. · ·
V'S z'e~f:'gelukki.g zijn met d~. Hederl~ó:dse á~nw_~Z:igheid SI)'
.
d~ Anti'llen enui ter~t bedti,cht zijn dat< e,en •\gss~re .._ ·
.
. . , · .1:) e,rid,;,..ro,~J' .'..\tE?,d.~J:.'.l and... ~~-O,;t.. m:Ï,}lÇls r, St?-bili,teii;..:'z,aJ,:,1.Sl;tû.e.n, 9 .oJlat.ge:e P:,~
. ·ven"e:~u~~a zo-û no:peri tot i]lgrijpen, wáarl?iJ. Amer'ika dit ,landl . ··.
zou· m.<?e~t·en S. teuri'e:a"'. '(64}. , . ·.
··
,;.,

31_13. lia;f1st

- _·- .:

cd-~-~:~'ier~o~en .onder- 311 2 verurèlde f~6io:ç,é;~ b~ii:J_f;]._.·:~Ä;f~~~é:··.·.
't•á'.v>;/,' · ·-· .. ·
.

.:'zá~mK&~f~:,g-},3-bóci~n:

a~ solidár.iteftsacties van Venezolaanse· .vakBónden, ~e: J?~~k~n:,

. b•il~iti~$~~/;;~;;i;;:~:;nv:o!!J;t:.:!~~~~ale .
'·

'

__ .1

i::_·.·-.

.GEHERF·

-.-.-.

--:·:---..

-_'

·.; •

'

.

"~-

.

- 75 -,

GEHEIM

c. Subversieve acti~iteiten van militante internatibnale
orgänisaties als de ·OLAS, Black _Power en Elack Pan_ther,
d. Binnenland~e ordey~rstoritigen die 01nnen lelden tot een _
situatie ~aarbij orde en r~st niet meer door'de ciYiele
au~oriteitenkunnen "!'Orden Verzekerd;
e. de export van de Cubaanse revolutie,
f.

De~

binnenkomst van politieke vluchtelingen·•

.3114·. Enige aspecten van de militaire bed'reigirig zijder>.s ·de
Sövjet-Unie zijn nader uitgewerkt in· de bijlage 10.
3120. Slotopmerkingen
3121. Veelal waren· de "incidenten", die sinds 1945 :pla$. ts _:vo.ndè.n niet meer. dac. een storm in een glas water,· die door de !3-l.J.;_ ·
toriteiten die daar midden in zaten anders werden ervaren;
dan door. een \'laarn:eme:r op &fstand. Hoewel de . ontwikkelingen'
sLld s 1945 in gè'3n ènk8l geval een militaire bedreig:j_ng ,' ·.
inhielden, vormde elk i 1 storJI1pje" echter wel aa;nTêJding·J·
1 - >.
voor de milita::.,r'e- en civiele a~Q.to~iteitèn,. Öm té:w:i.:jzl'ill'Óp--L
"de beperkte defensie middelen van de Nede:t;'làr{d~è ~Af.ttillèn,~'\; ·:;,'· .·.·
-

'

,.

•,

-. -

/_

--

.. ~

'

'·.-~ ~- ... ~

:-:. :~·::.

r·-

- :~·-- ·/,y·:-:~-~~-..

évenals;fxî:':~}t~,:'iji.

3122. :De revÓluties van 1945, 1948 en 1958 werden-

verleden' - gevolgd dóor ".bijltjesdag" en een dra:s'ti·sche z\Ü.i;": · -.
v:ering van f:.et staatsapparaat en de gezàgsorsane'n. BekwàalJl:.:
heid en erva:d'ng wèrdèn vervangen. door' ioyaliteit en g·éest-" '_,'
drifti-ge. ba,antjes.jagerij. IL de aldus ontstar1e chags waarbi;,:(
de st::'ij_dkiachte~ al tijd een onzeke:t_e politiekE) f1:3.ctor vor)li;:;. -~
deri trachtten aan:h~ngers van· het verdrE)ven regiem d~ macht . _
tEl heroverèn. Dè J.ikwijls onbekwàrne ...,en onervarèn nie.uwe
. >è-~
gezagsdragers reageerden hierop d1:3.n in _paniek (vide b:Ï.jlag_19:':
8}. In iergel'i jke perio-den. vonden .vrijwel ·allé verrJ!E:l..J;d,~.,;}J:tn.q.;~~~;;;;·
cl.entenit ';plaats~· Net het-vorderen van. de consolidatie. vàri' d_i[(:' .
st.=-atsmacht daalde de v:~ees en steeg het zelfve~tróuwèh v'a11.'.
de au>tori te i ten. Handelen in parriek maakte piaa ts voorwstig
overleg en wat eens "conflictstof.!!' w-as' werd onderwerp van.·.·
gèsprek. Zonder twijfel heeft de democratische· revolu,tie
van 1·95'8 ;deze fase. tham; bereikt en moet dè verhoûdîng van.
de Nederlandse Antillen tàt Venezuela in dit. licht· vto·rden
. gezien.
_
.
.
.
.. _ _ .
Dè recente ontwikkelingef'l ·op: de Hederlànd:$e .An_tillen ·hébb-~n-·
e.r toe-· gef~,id 9 Çl.at ,Ven~ zue la . thans· een_ ·afyici0{it_e'p.de, ·b,.QÛ~tng .
inneemt t~ o.v. haa:r; :r;:eläti.e tot de "~BC-eiiand&rJ.:•··'Ê:Iqogg-~'vè;~_1,··_.
lueerde be:r:iÇhteq -geven ··echter aan,· dát Venezuè~l~ -~,:r-~n:i:etS: .· .
voor voelt Qm momenteel met de zorg voor de 'AntilH~n te wor-:
den :bç;las-t'en dat hè_t aileen- en ·dan nog cont:rê: Çoe1.1r-·~··.. -. -~
zal ingri;j}J~n9 à.l·s ·het ö.ee~t dat Curaç:aó een bedreigiri-g. gaat
1
vorni:en·:.;,:oqr de·'eig~n interne vei1:i.ghéL.,,. dan.\vel C).at Y.ita le .
belà:ngë'n: ~ra.n dit l~nd. op· Cura9a:o in er-ns-t;îg. ge;vaeér drej:g~d
±J'~:l-<~m.~~n,- _(6·sJ~

·- · ·
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VER\tliJZINGEN
Gebruikte afkortingen

c

NAC

Nederlandse Ambassadeur te Caracas.

EZ

Minister van Buitenlandse Zaken.

:BDZ

:Bevelhebber der Zeestrijdkrachten.

CMRA

Commandant der Harine in de Nederlandse Antillen.

CZ?1NA

Commandant der Zeemacht in de Nederlandse Antillen.

GNA

Gouverneur der Nederlandse Antillen.

MINNAR

Ninister van Marine.

MINDER

Minister van Defensie.

VMP

Vice-I1inister President te

MO/VNA

Naandoverzicht Veiligheidsdienst Nederlandse Antillen.

IONA

Staf Officier Inlichtingen der Zeemacht in de Ned. Ant.
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no. 1817/319. De in para 2262 weergegeven bewoordingen van Hernandez vormen een bloemlezing van door hem bij meerdere gelegenheden gebruikte emotionele uitlatingen.
35. NAC, d.d.
36. NAC, d.d.
NAC, d.d.
NAC, d.d.

<~~

10
22
28
12

mei 1960, no. 1961/383 aan EZ.
april 1960, no. 1725/347 en 1726/348 aan EZ.
juni 1960, no, 2563/503 aan EZ.
augustus 1960, na. 3137/593 aan EZ.

37. NAC, d.d. 30 augustus 1960, na. 3334/620 aan EZ.
38. NAC, d.d. 15 januari 1960, na. 203/34 aan EZ.
39. NAC, d.d. 13 april 1960, no. 1626/190 GS aan EZ.
40. NAC, d.d. 30 augustus 1960, na. 3334/620 aan EZ.
NAC, d.d. 25 oktober 1960, no. 3988/729 aan EZ.
41. NAC, d.d. 13 november 1961, na. 4326/752 aan EZ.
NAC, d.d. 20 november 1960, na. 4418/762 aan BZ.
42. Codebericht Nederlandse Ambassadeur te \Jashington aan BZ,
d.d. 17 mei 1967, referentie na. 5213.
43. NAC, d.d. 17 mei 1967, na. 1723/232 aan BZ.
44. NAC, d.d. 24 mei 1967, no. 1807/245 aan EZ.
45. NAC, d.d. 30 augustus 1960, na. 334/620 aan BZ.
46. Vergl. maandrapporten ~~A van resp. oktober 1965 en december
1966.
47. Nederlandse Ambassadeur te Port of Spain aan BZ, d.d. 12 juni
1967, no. 1747/284 en d.d. 23 juni 1967, no. 1894/310.
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48. Dagblad "La Prensa 11 Caracas, dd. 1 april 1948.
49. BUZA aa'1 GNA, dd. 25 juli 1953 let "ter G33/no. 134 afd. SNA. vertr.
50. GNA aan BUZA, dd. 21 september 1953, no. Kab. 443.
51. NAC, dd. 1 december 1959, no. 20665/Vertr. 051259.
52. Inleiding van Hr .l'is. Ambassadeur te Caracas, op àe Ambassadeursconferentie te Paramaribo in 1964 over "de positie van Venezuela
in het licht van de huidige spanningen in het Caribisch gebied".
Aangeboden aan de Minister van Buitenlandse Zaken te 's-Gravenhage, bij brief van Hr.Hs. Ambassadeur, dd. 28 april 1964,
no. 1395/210.
53. "Beurs en Nieuwsberichten", dd. 23 augustus 1955.
Rede minister e.D. Kroon in Stat8nvergadering NA, verslag in
"Beurs en lHeuwsberichten", dd. 7 juli 1967.
55. Statistisch jaarboek 1966 Ned. Antillen, p. 45.
56. NAC, dd. 17 augustus 1959, no. 3043/571.
57. IONA, dd. 26 oktober 1966, no. 1294/ZG/66.

~4.

58. Corporaal, p. 2/3
Hoetink "Het patroon van dè oude Cura9aose
en p. 38
Hartog, "Curacaon deel II, p. 691 en 731
Zie yoorts onder punt 2210.

samenlevi:::1g" p.8

59. Verslag aan het Naval War College te Newport R.I door KLTZ
H.J. Bakker gevolgde "Naval Cammand Course" 1967/1968, geregistreerd onder stafno. 967270/257508, dd. 20 januari 1969.
60. Zie IONA, dd. 26 oktober 1966, no. 1294/ZG/66.
61. Zie o.a. S.M. 10097/00525/69/G, dd. 4 februa~i 1969.
62. CZHNA aan Mindef, dd. 8 september 1969, no. 161-147/G/69.
63. "Washington Raport", september 20, 1965.

C')

,,

64. IONA, dd. 20 januari 1970, no. 2790/G/70.
65. IONA, dd. 12 februari 1970, no. 2822/C/70.

66~ -I~t~r~ati;~ai:P;trole~ En,Öyclopaeàià, 1910
IONA 3144/G/70 d.d. 29 september 1970
IONA 3213/C/70 d.d. 5 november 1970.
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Dr. E. I-:oetin:-::

'':DG gespleten sr.menleving in het
Cari "bi:Jch ge"bj_ed 11 Assen 1962 ..

Dr. Ei:. Hoetink

11

Dr. H.L.

~'iömer

Het patroon van de oude Curacnose
samenleving!i De 'i t F. V. Aruba.

''Ons saEJ.enz1,;n in sociologisch perspectief'', een introductie in de Curacaose
sa~enleving. Van Dorp en Co. Curacao 1964.
11

Geschiedenis van de lfederlandse
Antillen' 1 I 11 Aruba 11 , II 11 Bonaire 11 ,
III 11 CuracD o 11 (twee delen), IV :De
Bovenwindse eilnnden 11 •
D.J. de ïïi t, Aru"ba.

11

De internationaalrechtel:·_jke betrekkingen
tussen Nederland en Venezuela van
1816-1920' 1 , Leiden, Ectuard Ydo 1920.

(
1~.

;.H. Corporaal

Dr. Hendrik Riemens

11

Prof. Ro"bert J. Alexander

11

The Venezuelan Demoeratic revolution 11 ,
a profile of the regime of Romulo
Betancourt.
Rut3'ers Universi ty l re ss, Yew Brunsvrick/
New Jersey, 1964

Prof. Edwin Lieuwen

11

Venezuelan. Oxford Univarsity J?ress,
London-He'lr York-Toronto 1965 second
edition.

Latijns Amerika 11 , Het 1JI!ereldvenster,
Baarn 1963.
11
De Nederlandse Zeemacht in de Kraalzee 1: ,
Bureau maritieme historie van de marinestaf 1964, stenciluitgave.

''Arms and poli tics in La tin America 11
Praeger, New York 1960.

,

Salvador de Nadari!=l-.3'a

''Latijns Amerika tussen Oost en -\Jest 11
Ni;:\g·h en van Di tmar-Rotterdam/ 1 s-Gravenhage 1964.

Dr. P. Valkenburgh

11

DIENS'!.'GEHEH'I
--. _______ ..._.-

Mensen in de koude oorlog 11
J.A. Boom & Zn., 1964, Meppel.
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Prof. Teldersstichting

"Uni ted Nations te·~tbook'',
Leiden University Iress, 1958;
t.a.v. de Organisatie van Amerikaanse
Staten (OAS), te weten:
1. Act of Chapul tepec (1-Iarch 8, 1945)
2. Inter-American Treaty of Reciprocal
Assistance (Petro~olis, 1947, called
the Rio treaty;
came into force dec. 3, 1948)
3. Charter of the organization of American
States \Bogota, march 30-may 2, 1948;
it came into force dec. 13, 1951)
4. American treaty on pacific settlement;
"ract of Bogota"
(Bogota, april 30, 1948).

Bij de samenstelJ.linr; is voorts gebruik gemaakt van de inhoud van
vele rapporten van de

Ned~rlandse

di~lomatieke

dienst en de kennis

die daaruit resulteert, alsmede van vele andere officiële documenten,
die verspreid over ruim 20 jaargangen in de archieven werden
aangetroffen.
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