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HET VEHEZOLAAiTS-GUYAHEES GRENSGESCHIL

De VAnezolaanse gebiedsaanspraken op ruim 110.000 km2 (3/5
van Guyana) zijn gebaseerd op het Spaanse beginsel, dat gebiedaaanspraken voortkomen uit ontdekking en Koninklijke giften, terwijl de Engelsen stellen dat de feitelijke kolonisatie beslissend
was.
Dit betekent dat Venezuela de Essequibo-rivier als grens beschouwt. In 1899 werd door een arbitrage-comrr,issie een compromis
bereikt, vJaarbij Venezu&la de monding van de Orinoco verkreeg.
Zestien jaar latar bleek dat het Russische lid van d8ze commissie
steekpenningen va.n Britse zijde zou hebben ontvangen en deswege
handhaafc Venezuela zijn claim.
!n 1962 bracht Venezuela zijn eis voor de politieke commissie
van de Verenigde Naties die de arbitrage van 1899 niet formeel afwees. Op 12 nover:!ber 1963 verkreeg Venezuela toestemming om de
onderhandelingen over het betwiste gebied te heropenen, welk mandaat in februari 1970 afloopt.
In de volgende jaren deed het op handen zijnde onafhankelijk
worden van Çuyana de kwestie weer aktueel worden. Lit leidde tot
nader ove.cleg tussen bngeland, Guyana en Venezuela in februari
1966 te Genève en aangezien geen overeenstemming werd bereikt,
werd besloten tot het instellen van een gemengde V~nezolaans
Guyanese commissie~ die gedurende vier jaren (dus tot 1970) zou
zoeken naar een definitieve regeling. Op 26 mei 1966 werd Guyana
onafhankelijk en in oktober 1966 begon Venezuela een landingsstrip
aan te leggen op het eiland Ankuko dat ligt in de samenvloeiing van
de grensrivier de Curuni en de Venarnorivier. Naar Guyanese opvatting is het westelijk deel Venezolaans'en het oostelijk Jeel Guyanees. Een en ander deed de verhouding tussen beide landen verslechteren ev. de bijeenkomsten van de grenscommissie bleken onvruchtbaar.
Het Venezolaanse aenbod om het betwiste gebied gezamenlijk te ontwikkelen werd door Guyana geweigerd.
In de Londen Times editie van 15 juai 1968 verscheen een bedat Venezuela de concessies die de Guyanese regering aan
buitenlandse maatschappijen verleent tot exploratie van het betwiste gebied, niet zou erkennen. Guyana zag hierin een economische boycot.
kendm~king

Op 9 juli 1968 is Venezuela ertoe overgegaan om aansluitend
op de Guyanese territoriale wate~en ter breedte van 3 mijl, een zone
van 9 m1.jl gelegen voor het betwiste gebied te proclameren tot Venezolaans territoir.
Behalve door Guyana werd dit besluit ook door vele LatijnsAmerikaanse landen en Engeland bekritiseerd, terwijl ook v[ashington
over een en ander weinig te spreken was.
CON.F'IDElTTIEEL
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Fresident Leoni gaf de Amerikaanse am'b:=.'?·saètet'r te C:2,raeas de verzekering det het ;ewr:aakte decreet geen Emk"'l gevolg kon hebben
voor de buiteu~-~udse scheepvaart.
De Guyanese reactie, bij monde van premier :Burnham, in een afgelegde verklaring voor het parlement, wa~ aanleiding voor een officiële reactie der Venezolaanse regering in de vorm van een toelichting op het grensgeschil.
tnige punten uit deze toelichting geven een goed inzicht in
het denken- van Venezuela ten aanzien van deze kwestie, t. "'· ~
a. Het eiland Ankoko is altijd·Venezolaans territoir geweest
en de zogenaamde 11 illegale :t bezetting is een door Guyana
kunstmatig gecreërde kwestie.
b. Het niet-erkennen door Venezuela van de door Guyana te geven
concessies aan- of afgesloten contracten met publieke of
particuliere instellingen met betrekking tot het gebied ten
westen van Essequibo is een logische zaak. Het kan immers
niet worden verwacht dat verplichtingen, welke door een
andere staat -vrorden aangegaan, met betrekking tot een gebied dat door Venezuela wordt teruggevorderd, door dit land
worden erkend.
c. Het gebied ten westen van de Essequibo en de aangrenzende
territoriale wateren valt onder Venezolaanse souvereiniteit
en het bezit van Guyana van het landelijk gedeelte en de
territoriale wateren tot 3 mijl uit de kust is onrechtmatig,
als gevolg hiervan zijn de delen in dit gebied die nog niet
tot het onrechtmatig bezit van Guyana behoren, in alle rechtvaardigheid Venezolaans bezit. Het decreet van 9 juli 1968
refereert slechts naar deze realiteit.

I,_

d. Guyana wil de onrechtmatige claim van de :Britse koloniale
hegemonie op het territoir rechtvaardigen, omdat zij de erfgename is van het gebied dat haar buren op onrechtmatige
wijze werd ontnomen.
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PLATEAU

In Ven€zuela werd op 17 a,ugustus 1SJ56 een wet van kracht, die
nadere uitwerking geeft van de aanspraken van Venezuela op de
aen dit land grenzende zee en de zich daaronder bevindende zeebodem.
110. Territoriale zee

c

Tot de datum waarop deze niem1e \vet van kracht werd, was de
breedte van de territoriale weteren van Venezuela 3 zeemijlen,
met daarnaast voor beveiligingsdoeleinden een zene van 9 zeemijllen (zone contigue). Door de niem;e wet ven 1956 werd de breedte
van de territoriale vïateren gesteld op 12 mijl met daarnaast voor
beveiligingsdoeleinden een zene contigue van 3 mijl. Over de territoriale Hateren heeft Venezuela de volledige souvereiniteit, zowel over het water als de ondergrond met de zie~ daarin bevindende
hLüpbronnen.
111. Continentaal plateau

De bepalingen betreffende het continentale plateau behelzen
het volgende:
a. De grond en de ondergrond van het continentale platform
behoren tot de kuststaat en zijn aan diens jurisdictie
en controle onderworpen.
b. Zet continentale plateau strekt zich vanaf de buitengrens
van de territoriale wateren uit tot een diepte van 200
meter of zover exploitatie mogelijk is (zie art. 1, verdrag continentaal plateau).
c. De rechten van de kuststaat op het continentale plateau
hebben g_e~E.__:i_nvloed op het regime van volle zee in de "ïateren erboven en de kuststaat dient te zorgen dat scheepvaart en visserij geen moeilijkheden ondervinden van de
exploratie en exploitatie van de onderzeese zone.

c

d. Het aanleggen van elektrische kabels, olieleidingen, etc.
boven het continentale plateau is onderworpen aan de reglementering van de kuststaat.
e. De installaties ten dienste van de onderzeese hulpbronnen
hebben recht op een veiligheidszone, onderworpen aan de
souvereiniteit van de kuststaat. Leze mogen echter niet
in internationale vaarroutes liggep.
Eet onderhavige hoofdstuk luidt als volgt:
'' (art. 4). Tot de ~:epubliek Venezuela behoren en aan diens
"scuvereiniteit zijn onderworpen de grond en ondergrond van
nhet aan het territoir van de Hepubliek Venezuela grenzende
''continentale platform, buiten de territoriale zee en tot een
11
diepte van 200 meter of tot zover als de diepte van de wate"ren voorbij deze grens de exploitatie toelaat van de hulpHbronnen van de grond en de ondergrond in overeenstemuling
11
met de vooruitgar::.g van de techniek van exploratie en exploi"tatie.
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"Het bestaan van holten, diepten of onregelmatigheden van de
;'zeebodem van het continentaal platform onderbreekt niet de sanmenhang van gezegd platform, hetwelk eveneens omvat de banken,
ndie door hun ligging en natuurlijke omstandigheden daarmede
"verband hebben. iiet continentale platforrJ. van de Republiek Ve"nezuela omvat dat van ha.ar eilsnden met dezelfde kenmerken als
11
bovengenoemd".
11
(art.5). De werken die nodig zijn voor de exploratie e~ exploi11tatie van bet continentale platform zullen zijn onderworpen aan
"de souvereniteit van de :S.epubliek, die de middelen tot bewaking
nin het leven zal roepen, die zij nodig acht in de beveiligings"zone, die zij daaromheen vaststelt".

"(art.6). Bij de exploratie en exploitatie van haar continentaal
"platform zal de Staat ervc.or waken, dat geen belemmeringen in
''de weg zullen worden gelegd aan de scheepvaart, visserij en vis" teelt. Eveneens zal zij ervoor zorgdragen, dat dGeltreffende
nvoorzorgsmaatregelen worden genomen ten aanzien van elektrische
11
kabels, olieleidingen en andere dergelijke leidingen 11 •
112. Voorts werden een tweetal bepalingen betreffende de visserij neergelegd:
a. De exploitatie en exploratie op het continentaal plateau van
11
objecten van visvangst·, die aan de zeebodem gehecht zijn"
(bijvoorbeeld garnalen en parelvisserij) worden onderworpen
aan voorafgaande machtiging en controle (zie para 111 b).
b. Venezuela behoudt zich het recht voor buiten de territoriale
zee en zone contigue, zones aan te wijzen waarin het bevoegd
is controle uit te oefenen op de ontwikkeling, instandhouding
en rationele exploitatie van de levende hulpbronnen van de
zee, onverschillig of de visvangst door Venezolanen of door
vreemdelingen wordt uitgeoefend (zie para 111 c).

(

..

Opm:
Daar deze zones buiten èe zone contigue ZlJn gelegen wordt hiermee stilzwijgend te kennen gegeven, dat Venezuela het recht
heeft buiten de zone contigue controle op de visserij uit te
oefenen. Overigens geeft deze wet niet aan tot hoever de zones
en de bevoegdheden zich zullen uitstrekken, terïlijl evenmin een
verband met het continentale plateau wordt gelegd. Theoretisch
zou Venezuela op grond van deze bepaling zijn bevoegdheden over
alle zeeän ter wereld ku~nen uitb~eiden.
Het is dan ook duidelijk dat deze verregaande aans:r;·raken internationaal geen erkennin0 zullen hebben zijnde deze immers in
strijd met art. 24 van het Terr. Zee Verdrag, hetweLk bepaalt
dat de breedte van de territoriale zee plus die van de aansluitende zone niet meer dan totaal 12 zeemijlen mag bedragen.
113. Tenslotte wordt in de wet bepaald, dat het luchtruim boven de
territoriale wateren is onderworpen aan de souvereiniteit van
Venezuela. Uitbreiding der territoriale wateren heeft derhalve
een overeenkomstige uitbreiding van het eigen l~chtruim ten
gevolge.
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114. Met betrekking tot de consequenties van de Ven~zolaanse aanspraken voor de Nederlandse Antillen dient te Morden opgemerkt, dat de eilanden Cura9ao en Bonaire ruiclschoots buiten
de nieuwe territoriale zee en zone contigue van Venezuela
zijn gelegen. Het behoeft echter wel geen betoog, dat de
uitbreiding van de Venezolaanse territoriale zee en de zone
contigue, alsmede de mogelijkheid tot toezicht op de visserij daarbuiten - de wet geeft immers ten enen male niet aan
tot welke ruimtelijke en juridische grenzen deze bevoegdheid zich kan uitstrekken - een ernstige bepe~king kan inhouden voor de Antilliaanse visser.;;.
115. Ten aanzien van Aruba is de toestand, afgezien van bovenstaande opmerkingen betreffende de visserij, welke voor Aruba eveneens - en zelfs in sterkere mate - van toepassing
zijn, een geheel andere. Tussen dit eiland en Venezuela bestaat i~ers geografisch en - voorzover kan worden nagegaan
ook geologisch een veel nauwere betrekking. De kortste efstand tussen Aruba en het schiereiland Paraguana bedraagt
weinig meer èan 15 mijl en is de tussenliggende zee niet
dieper dan 200 meter. D8rhalve zou de territoriale zee van
Venezuela, evenals de zone contigue zich tot binnen de territoriale zee van Aruba uitstrekken. Theoretisch zou het
con-cinentale plateau over grote afstand hierlangs lopen en
het eiland zelfs omvatten.
116. Deze aangelegenheid krijgt echter een ander aspekt, indien
~Teuerland ten behoeve van Aruba eveneens een aanspraak op
het continentale plateau zal doen gelden evenals dit door
het Verenigd Koninkrijk is gedaan ten behoeve van de BritsWestindische eilanden. Alsdan zal een overeenkomst met Venezuela dienen te vrorden gesloten tot verdeling van het continentaal plateau tussen Aruba en het schiereiland Paraguana,
evenals in 1942 een overeenkomst werd gesloten to~ verdeling
van het continentale plateau in de Golf van Paria tussen
Trinidad en de Oostkust van Venezuela. Een moeilijkheid daarbij zal echter zijn dat Venezuela, juist ten aanzien van het
getied tussen Venezuela en Aruba, bij de ondertekening van
het Territoriale Zee Verdrag en Continentaal Plateau Verdrag
het principe van de equidistantielijn uitgesloten heeft
(art. 12 Territoriale Zee Verdrag en art. 6 Continentaal
Plateau Verdrag).
120. STANDPUNT VAN DE VENEZOLAANSE REGERING,
met betrekking tot het uitgangspunt voor afbakening van de oppervlakte van het continentale plat en de begrenzing van de territoriale wateren. Hen kan het "middellijn-principe" niet als uitgan~spunt accepteren.
121. Territoriale zee
Voor de bepaling van de gemeenschappelijke grens van de territoriale zee is op de Geneefse Conferentie het equidistantiebeginsel aanvaard, echter niet door Venezuela t.a.v.
DIENSTGEHEHf
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dit gebied. De Venezolaanse delegatie heeft verklaard, Jat
hier een beroep op bijzondere omstandigheden moet worden
gemaakt, maar de Nederlandse Regering blijft een territoriale zee van drie zeemijlen onverkort claimen.
122. Continentaal Plat
Bij de Geneefse Conferentie heeft Venezuela ook voor wat
betreft de afbakening van het continental~ plat een beroep
op bijzondere omstandigheden gemaakt voor het zeegedeelte
tussen Aruba en Venezuela; ook hier heeft het niet de algemene regel die in het Verdrag is neergelegd willen aanvaarden, dat wanneer twee landen grenzen aan hetzelfde continentale plat, dit plat door de landen bij helfte moet worden
gedeeld. Ook hier evenwel kan de Nederlandse Regering deze
omstandigheden niet zien.
123. Kort samengevat is het standpunt van de Koninkrijkeregering
in het algemeen als volgt:
a. Voor de afbakening van de territoriale zee en het continentaal plat geldt als uitgangspunt he-c; "middellijnprincipe".
b. 12 mijls-z6ne territoriale wateren ~lus aangrenzende z6ne
cvntigue van 3 mijl is onaanvaardbaar, daar zij samen 15
mijl bedragen, terwijl de Koninkrijkeregering van mening
is, dat territoriale zee plus z6ne contigue samen niet
meer dan 12 mijl mogen bedragen (zoals ook neergelegd
in de Geneefse Camrentie). Daarbij komt dat de Koninkrijkeregering slechts een territoriale zee van 3 mijl erkent.
c. Onaanvaardbaar dat Venezuela bij het instellen van zijn
territoriale wateren zal uitgaan van rechte basis-lijnen,
daar hiervoor aanvaardbare motieven - zoals bochtige
kustlijnen - niet bestaan.
De Conventie van Genève is op 10 juni 1964 in werking getreden en geratificeerd zowel door Venezuela als Nederland.

(_
130. VASTE INSTALLATIES OP HET CONTINENTAAL PLAT

131. Interessant is wellicht nog de Nederlandse "Wet Installaties
Continentaal P1at", waarin is vervat dat de kuststaat individueel bevoegd is, het rechtsvacuum te voorkomen t.a.v.
vaste installaties in volle zee (op het continentaal plat).
Als uitleg hiervoor heeft men zich gebaseerd op art. 1 van
het Verdrag van Genève, waarin gewag wordt gemaakt van zekere "souvereine rechten". Omtrent de juiste interpretatie
hiervan bestaan verschillende meningen.
Vast staat evenwel, dat dit voor Venezuela aanleiding zou
kunnen ZlJn om eenzijdige stappen te ondernemen inzake zijn
al dan niet vermeende rechten op het continentaal plat.
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140. OCEANOGRAFISCH 0NJ)ERZ01!;K IN HET CARIBISCHE GEBIBD
141. In 1966 heeft Nederland aangekondigd het initiatief te nemen tot een gecoördineerd interngtionaal oceanografisch
onderzoek in bet Caribische zeegebied en aangrenzende
gebieden (tot mond Amazone), aanvangende omstreeks
1 januari 1970. Dit onderzoek zal dienen te geschieden onder
de verantwoordelijkheid van dá Intergovernemental Oceanographic Commission (IOC) van de ~~~SCO. Deze operatie staat
bekend onder de naam 11 Coöperative Investigation in the
Caribbean and Adjacent Re5ions (CICAR)", Duur van het oceanografisch onderzoek 1-rordt geschat op 3 jaar en omvat de
vol5ende terreinen: fysisch, chemisch, biologisch, geologisch, geofysisch, en visserij- biolo5isch en technisch
onderzoek.
Omstreeks dezelfde tijd zou de hydrografische dienst van
het ministerie van defensie in de zeegebieden rond de ~Jeder
landse Antillen een hydrografisch onderzoek aanvangen.
Bet lag echter voor de hand de werkzaamheden tevens te beschouwen als een inbreng in het internationale onderzoekingsprogramma. Op 8 november 1968 diende Venezuela een verzoek
in bij de Nederlandse regering om toestemming te verlenen,
opdat een bathometrisch onderzoek (dieptemeting) kon worden
verricht door de "PUERI'O SANTO" (H-01). Het lag in de Venezolaanse bedoeling peilingen uit te voeren in de Venezolaanse territoriale wateren en in volle zee. Men achtte het
zeer wenselijk om deze peilingen tot de kust van Aruba te
kunnen uitbreiden en eveneens het schip enkele van haar havens te laten aandoen.

c

Opm.: Het Venezolaanse verzoek uas kennelijk met enige zorg
geredigeerd om niet te prejudiciëren op de openstaande
rechtsgeschillen tussen Venezuela en het Koninkrijk
aangaande de grenzen van de territoriale i-Tateren van
Venezuela en van het continentale plat. Naar Koninkrijksopvatting is uiteraard de ~eebodem benoorden de
nmedian line 11 tussen Paraguana en Aruba continentaal
plat van Aruba, waaruit volgt, dat krachtens art. 5,
achtste lid der Conventie van Genève "the consent of
the coastal state shall be obtained in respect of any
research concerning the continental shelf and undertaken there".
Geheel los hiervan staat het vereiste van toestemming
van de kuststaat voor het verblijf van een vreemd oorlogsschip in zijn territoriale- of binnenwateren. Door
een vage combinatie van beiden poogde Venezuela kenr.elijk het rechtspunt te omzeilen. Het nbathometrisch
onderzoek" van de wateren bezuiden .Aruba is in zoverre
interessant, dat zich daar de Yi.Aruba Trench"bevindt,
het bestaan waarvan een argument zal zijn voor Venezuela om te beweren dat het continentaal plat van Aruba
niet verder reikt dat die geul en dat het overige deel
Venezolaans continentaal plat is,
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142. Aan Venezuela werd in november 1968 het volgende tegenvoorstel gedaan:
a. Uitstellen van het Venezolaanse onderzoek tot 1970 en
vervolgens dit werk doen uitvoeren als integrerend onderdeel van het CIC.AR-project.
b. Toestemming te verlenen tot het plaatsen van DECCA-apparatuur op de Venezolaanse kust bij Puerto ClLmarebo (verzorging/onderhoud door l'~ederland), teneinde grotere nauwkeurigheid bij de plaatsbepaling te kunnen bereiKen.
c. Het wetenschappelijk onderzoek binnen de territoriale
wateren van Aruba te verrichten op basis van reciprociteit voor de Nederlandse vaartuigen in het Venezolaanse
territoriale zeegebied, waarbij het gebruik van havens
op Aruba en Cura9ao werd aangeboden.
Op 26 februari 1969 gaf Venezuela kennis aan de Antilliaanse
regering, dat de 11 Fuerto Santo" vanaf 1 maart dieptemetingen
zou uitvoeren in de territoriale wateren van Aruba en daar
havens zou aandoen voor bevoorrading. Tevens werd medegedeeld
dat langs diplomatieke weg de vereiste toestemming daartoe
was aangevraagd.

c

143. Standpunt van de .b.ntillia.anse reger:!,ng.
a. Geen bezwaar tegen toestemming verblijf in de territoriale
wateren en havens van Aruba.
b. Wel bezwaar tegen dieptemetingen in de territoriale wateren, gebaseerd op de op·vatting dat dit onderzoek niet
kan worden gezien als research zondermeer, do eh voor Venezuela kennelijk wordt verlangd om argumenten ~n handen
te krijgen voor stellingname inzake het continentaal plateau, mede ten aanzien van de zogenaamde "Aruba Trench".
Het standpunt van de Antilliaanse regering kan worden gebaseerd op een gezamenlijk communiqué van de Venezolaanse minister van buitenlandse zaken en de Nederlands-Antilliaanse
regeri~g van 29 juni 1968, waarbij beide partijen overeenkwamen "een gezamenlijke studie te maken van aangelegenheden
met betrekking tot de afbakening van hun respectieve maritieme ruimten, teneinde te geraken tot een zo spoedig mogelijke oplossing tot wederzijdse voldoening".

c
150.

Aru~LEG

GASLEIDING VENEZUELA-ARUBA

151. Vanaf de raffinaderij Amuay op het schiereiland Paraguana
tot aan Aruba (Creole Petroleum Corporation) zal een gasleiding worden gelegd. De werkzaamheden dienen in 1972 voltooid
te zijn.
Opm.~

viellicht is het interessant om de aanleg van deze
leiding te bezien in het licht van het huidige geschil
omtrent het continentale plat en de territoriale zee
tussen Aruba en Venezuela.
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De aanleg van deze leiding door Venezuela, bekostigd
door Venezuela en onder toezicht van Venezuela over
het door Aruba opgeëiste continentale plat, zal mogelijk de onderhandelingspositie van de Koninkrijkaregering kunnen verzwakken.

c·

c
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RICHTLIJl":-El'J VOOR HET OPTREDEN VAN HR.NS. SCHEPEliï EN VLIEGTUIGEN, DIE
ZICH BEVINDEN IN OF BOVEN DE WATEREN NABIJ DE VENEZOLAAlTSi: KUST

100. Inleiding
101. Bij wet van 17 augustus 1956 bepaalde Venezuela, dat z~Jn
_terri tcriale wateren voortaan 12 zeemijlen breed zullen
zijn en dat daarbuiten in een aansluitende z5ne van 3 mijl
breed de Venezolaanse autoriteiten nog bepaalde bevoegdheden zullen uitoefenen. ~e Regering van het Koninkrijk der
Nederlanden stelt zich op het standpunt, dat de breedte ~an
de territoriale zee niet meer dan 3 zeemijl kan bedragen.
Zij hee~t dit officieel aan de Venezolaanse Regering medegedeeld en heeft zich ten aanzien van de Venezolaanse wetgeving alle rechten vocrberwuden. Er bestaat evenwel geen
internationale overeenstemming over de maximum breedte van
de territoriale zee. De bederlandse Regering neemt ten aanzien van 7enezueh, een gematigd standpunt in.

102. In het in april 1958 te

Gen~ve ontworpen verdrag over de
territoriale zee en de aansluitende z5ne wordt bepaald, dat
een Staat zijn territoriale zee niet verder mag uitbreiden
dan tot de middenlijn tussen zijn kust en die van een overliggende staat, tenzij zulks noodzakelijk is op grond van
bijzondere omstandigheden en behoudens overeenstemming tussen de betrokken staten. Venezuela heeft bij zijn ondertekening verklaard, dat het bijzondere oustandigheden aanwezig acht in de wateren tussen Venezuela en Aruba. I1et name
ten aanzien van het rechtsregiem van deze wateren bestaat
derhalve verschil van opvatting tussen de Venezolaanse Regering en de Regering van het Koninkrijk. Naar algemeen geldende opvatting, zoals ock neergelegd in het Geneefse verdrab van 1958 over de territoriale zee en de aansluitende
zone, kan de Venezolaanse aansluitende zone zich niet verder uitstrekken dan 12 zeemijlen van de Venezolaanse kust,
ter1vijl zij evenmin de middenlijn tussen Venezuela en Aruba
kan overschrijden: a fortiori is het uitgesloten, dat bijzondere omstandigheden zouden kunnen rechtvaardigen, dat op
enig punt de territoriale wateren rond Aruba minder dan 3
zeemijlen breed zouden zijn.

103. Op grond van de beginselen van volkenrecht, zoals Nederland
die ziet, zou de Koninklijke marine bevoegd zijn de Nederlandse sche}:'en te beschermen tot op drie zeemijlen van de
Venezolaanse kust en in elk geval in de wateren welke liggen
aan de Arubaanse zijde van de middenlijn tussen Aruba en Venezu_ela. Een dergelijke rechtshandhaving zou echter vrijwel
zeker leiden tot conflicten met Venezuela welke voor de
grote Nederlandse en Antilliaanse belangen in Venezuela catastro~ale gevolgen kunnen hebben.

GEHEIN
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Het lijkt
daarau-voorshands gewenst langs diplomatieke
weg te trachten de Venezolaanse Regering tot Qatiging van
haar aanspra~<:en te be1-regen en onze:::.-zi,jds alleen gezagsdaden
te verrichten in de eigen territoriale wateren alsmede in die
gebieden van de volle zee, welke niet door Venezuela als zijn
territoriale wateren zijn aangeduid. Anderzijds dient zoveel
mogelijk te worden voorkomen, dat toepassing van de richtlijnen verstrekt aan de Koninklijke marine zou kunnen worden opgevat als aanwij zing, dat het Konin~uijk zich bij Venezolaanse
aanspraken zou hebben neergelegd.
200.

Richtlijn~n

201. Hr .r.ls. oorlogsscher·en dienen de wateren welke minder dan 12

mijl van de Venezolaanse kust verwijderd zijn, zoveel mogelijk te mijden.
202. Indien de commandant van een van Er .J!Is. oorlogsscher;en ge-

tuige is van een achtervolging öf aanhouding van een onder
Nederlandse vlag varend vaartuig door een Venezolaans oorlogsschip of politie- of douanevaartuig, waarbij het Nederlandse vaartuig meer dan 12 zeemijl van de Venezolaanse kust
verwijderd is, zal hij het lTederlandse vaartuig praaien en
verzoeken te worden ingelicht omtrent de redenen van deze
achtervolging of aanhouding; hij zal hetzelfde verzoek richten tot het achtervolgende of aanhoudende Venezolaanse schip.
203. Indien uit de antvroorden van beide schepen blijkt, dat het
~-.ederlandse

vaartuig is gesommeerd te stop:;·eri. of aangehouden:

a. binnen 3 ze~mijl van de Venezolaanse kust wegens een binnen
3 mijlsz6ne gepleegde overtreding van enige Venezolaanie
wet of verordening, dan wel
b. binnen 12 zeemijl van de Ver:ezola~nse kust ''regens een aldaar gepleegde overtreding van een Venezolaanse fiscale,
douane uf sanitaire wet of verordering, dan wel van enige
Venezolaanse wet of verordening met betrekking tot de toe~
lating van vree~Tidelingen,
en het aan de order tot stoppen geen gevolg heeft gegeven en
zich door vlucht aan een opbrenging heeft trachten te onttrekken, zal de commandant van Hr.J!is. oorlogsschip zich van
verder optreden onthouden.
204, Indien het Nederlandse vaartuig de tegen hem ingebrachte be-

schuldiging ontkent, doch de commandant van Hr.I:Is. oorlogsschip goede reden heeft deze ontkenning onbetrouwbaar te achten, zal de commandant van Hr,lls. oorlogsschip zich van verder
optreden onthouden.
205. In alle andere gevallen zal de commandant van Hr.IIs.

oorlogs~

schip het Venezolaanse schip mededelen 9 d~t de rechtmatigheid
van bet opbrengen niet ~oven elke twijfel verheven is en dat
hij het r:-ederla.ndse vaartuig zelf naar een ~'~ederlandse haven
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zal opbrengen voor een nader verhoor met verzoek de vermeende bezwaren via de diplomatieke kanalen aan de Çederlandse RegerL-..g te willen doen ·Kenbaar maken.

206. ·.·anneer het Venezolaanse schip of vaartuig in de onder punt
205. bedoelde gevallen niettemin de aktie voortzet zal genoemde commandant het Nederlandse vaartuig onder zijn bescherming nemen en geweld met geweld keren indien het Venezolaanse
schip of vaartuig daartoe overgaat.
207. Ret gestelde in de punten 201 t/m 206 geldt niet in het zeegebied dat, hoewel minder dan 12 zeemijlen van de Venezolaanse
kust gelegen, tct de territoriale zee van de Nederlandse Antillen behoort, omdat het minder dan 3 zeemijlen van de kust
van de Nederlandse Antillen (Aruba) verwijderd is. Voor dit
gebied geldt - evenzeer als voor het overige zeegebieä, dat
als territoriale zee van de Nederlandse Antillen moet worden
beschouv1d - dat ieder optreden van een Venezolaans oorlogsschip of ~ouane- of politievaartuig onrechtmatig is en dat
het vaartuig, waartegen dit optreden zich richt, onder bescher~ing moet worden ;enomen.
208. Com,nandanten van I-Ir .l::s. vliegtuigen, die getuige ZlJn van enigerlei aktie van een vaartuig van Venezolaanse nationaliteit
tegen een onder Nederlandse vlag varend vaartuig zullen zulks
onmiddellijk melden aan de commandant der zeemacht in de r~e
derlandse Antillen en handelen overeenkowstig de daarop door
deze autoriteit met inachtneming van het bovenstaande gegeven
bevelen.
209. In alle gevallen, 1-:aarbij commandanten van Hr.ris. schepen
getuige zijn van het aanhouden of het opbrengen van een onder
Federlandse vlag varend vaartuig door een vaartuig van Venezolaanse nationaliteit, zullen de comman6anten om elke
twijfel uit te sluiten twee officieren met de plaatsbepaling
van het betreffende onder ~ederlandse vlag varende vaartuig
belasten, die onafhan~elijk van elkaar met korte tussenpozen
~eilingen nemen en deze op Je kaart afzetten, zodat zo deugdelijk mogelijk b~wijsmateriaal voor nader te nemen diplomatieke staJ·:;,.en zal v;orden versche.ft. Comr1andanten van vliegtuigen zullen in overee~~omstige gevallen hun waarneming zo
nauwkeurig !:'!O;Selijr~ ver:cichten.
210. Com;nandanten van FJ:r .Ns. schepen en vliegtuigen, die getuige
zijn van het aanhouden of opbrengen van een onder HederlandEe
vlag varend vaartL:ig door een vaartuig van Venezolaanse nationaliteit, zullen van de omstandigheden, 'Jaa.ronder het aanhouden of het opbiengen geschiedt nauwkeurig ver:::le.g maken.

211. Co11mandanten van Hr.I'·~s. schepen en vliegtuigsn, die ingevolge
deze algemene richtlijnen moeten optreden tegen vaartuigen
van ~enezolaanse nationaliteit, zullen zich voor ogen houden,
dat aan een gewapend optreden altijd politieke consequenties
verbonden zijn en dat de gevolgen ven een politiek conflict
voor Rederland en in het bijzonder voor de Nederlandse Antillen veel ernstiger l~unnen zijn dan voc·r Venezuela.
Gll:HEU1
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Aangezien volgens de Venezolaanse wet5eving dit vissen niet
is geoorloofd blijft hier een mogelijkheid tot conflict bestaan. :De interdepartementale conm::.ssie heeft overwogen, of
het mogelijk zou zijn deze mo~elijkheid nog te verkleinen,
door aan de Koninklijke marine voor te schrijven, steeds tenmipste 15 1nijl uit de Venezolaanse kust te blijven, waarbij
dan een uitzondering zou moeten i-rorden gemaakt voor de territoriale wateren van Aruba, die ten dele minder dan 15 mijl
·
van Venezuelà liggen. :Je commissie heeft hiervan echter afge.,.
zien om de volgende redenen~
a. de kans op een conflict is uitermate klein

omdat~

(1) in de betrokken wateren weinig wordt gevist;
(2) het achtervolgende Venezolaanse schi; zijn achtervolging bij de 12 mijlsbrens vermoedelijk zal staken,
wanneer een oorlogsschip van de honinklijke marine
in de n~~ijheid verblijft.
b. J:·:et belangrij 1ce oefengebied dat de Koninklijke marine
heeft in de vateren tusse~ Cura9ac en Venezuela is niet
al te breed. Zou dit nog 3 mijl smaller worden, dan zou de
Koninklijke ~arine ~ich genoodzaakt zien het te verplaatsen.
Omdat ieder oefengeèied van de marine wordt bekendgemaakt
aan de zeevarenden, zou een dergelijke verplaatsing de indrl.'lc wek;:en, dat ~:ederlanéi voor de Venezolaanse aanspraken
terugschrikt.
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30C. Toelichting
301. Bijgaande richtlijnen voor de Koninklijke marine in de wateren nabij Venezuela werden opgestelcl Joor een commissie van
officieren en ambtenareh van de Ministeries van Buitenlandse
Za~en, Marine en Zaken Overzee. In dit overleg kwamen twee
wensen naar voren:
a. de wens, de mogelijkheid van een conflict met Venezuela
tot een minimum te beiJerken,
b. d~ wens, geen handelingen te verrichten welke kunnen worden uitgelegd als een erkenning van de Venezolaanse aanspraken op een 12 mijl brede territoriale zee.

302. Aanvankelijk werd gemeend, dat de t1v-eede wens moest prevaleren. In de eerste concepten werd dan dok aan de Koninklijke '!1arine opgedragen tot 3 mijl van de Venezolaanse kust
volledige bescheroing te verlenen aan de Kederlandse scheepvaart. Bij nadere overweging is echter in sterke mate gevolg
gegeven aan de eerste wens, omdat werd gemeend, dat de grote
oliebelangen van de ~ntillen en de grote Yederlandse investeringen in Venezuela slechts in uiterste noodzaak mochten
worden geriskeerd.

303. Om conflicten te beperken, wordt de marine opgedragen zoveel
mogelijk tenmiEsta 12 mijl uit de Venezolaanse kust te blijven. Dit sluit echter de mogelijkheid van een conflict niet
geheel uit. Een :.~ ederle.nds schip kan namelijk om aanhouding
te voorkomen van de 12 mijlszene uit de zee op vlucbten.
i~et Venezolaanse schi~ dat de aanhouding wil verrichten
heeft dan het recht te achtervolgen (de zogenaamde "hot pursui t;;). Stelt het liederlandse schip zich vervolgens onder de
hoede van een ~ederlands oorlogsschip, dan zal dit moeten
beslissen of de achiervolging rechtmatig geschiedde. Blijkt
zulks het geval te zijn, dan moet het oorlogssciüp zich van
inmenging onthouden, gGschiedde de achtervolging onrechtmatig, dan dient het oorlogsschip het hederlandse schip, desnoods met geweld, te beschermen.

304.

Voor beoordeling van de recht~atigheid gaan de richtlijnen
uit van het in 1958 te Gen~ve gesloten vertrag over de territoriale zee en de aansluitende z8ne.
Behalve aanhouding voor overtredingen gepleegd binnen de
3 mijlsz8ne worden daarom ook de aanhoudingen vJelke een
staat in zijn aansluitende zone mag verrichten als rec~tma
tig erkend. ])e bevoegdheden \velke een staat uit het v-erdrag
ontleent, -v;erden daarbij zeer ruü1 uitgelegd, door daar -vraar
het verdrag een staat toestaat contr0le op mogelijke inbreuk
op zijn wetgeving uit te oefenen, ook aanhouding en opbrengin~
geoorloofd :te ac~ten. Gok na ahet pursuit 11 zal het Nederlandse ocrlogssc~ip zich dQS in vele gevallen van optreden onthouden. Omdat het Geneefse verdrag in de aan~luitente z6ne
geen visserijcontr6le toestaat zal het Nederlandse oorlogsscn~p echter oescherming moeten verlenen aa.n een Yederlands
schip dat tussen d9 3 en de 12 mijl heeft gevist.
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DE OVERVAL VAN 1929
Celvorming bij Shell-Cura9ao

c

In 1928 werd in Caracas een opstand van traditioneel sterk links
gerichte studenten en academici neergeslagen. Dr. Romulo Betaucourt (president van Venezuela van 1945-1948 a.i. en van 1958.1964), Dr. Luis Augusto Dubuc (o.a. minister van buitenlandse zaken in de latere regering Eetancourt) en andere prominente leiders weken na de mislukte opstand uit naar Cura9ao.
De Venezolaan :Dr. Gustavo I'1achado 1), een notoire communist, die
sinds 1919 regelmatig - o.a. als tenniskampioen - Cura9ao bezocht,
richtte onder de Venezolaanse petroleumarbeiders bij Shell-Cura9ao
een communistische organisatie op, de "Sociedad 28 octubre".
Dr. Betancourt sloot zich na zijn komst op Cura9ao aan bij de daar
in ballingscha:t: verblijvende leiding va.n de Ven8zolaanse communistische beweging en vervulde o.a. de functie van secretaris van de
11
Sociedad 28 O.Jtubre 11 • De ca. 2000 Venezolaanse petroleumarbeiders
bij Shell-Cura9ao onderscheidden zich in twee groepen; de patriotten die niets anders wilden dan Venezuela te verlossen van de tiran Gomez en de communisten, die - zij het met andere oogmerken hetzelfde wilden.
Sympathie-stakingen bij de lago en Shell
Een groep Venezolanen, die na de mislukte opstand in Caracas moest
vluchten, arriveerde op Aruba, w.o. de zich generaal noemende, doGh
nimmer officier geweest zijnde, Rafael Sirnon Urbina. Na enkele dagen vrerden zij overgebracht naar Curacrao en daar gedetineerd, aangezien hun aanwezigheid aanleiding gaf tot stakingen van hun aanhangers bij de Lago. De 60uverneur besloot tot uitwijzing en ook
bij de Shell volgde een korte staking om de uitzetting te voorkomen.

(
Venezolanen plunderden

1

s lands

wapenmagazij~~Jl

Op 1 juni 1929 arriveerde generaal" urbina voor de vierde maal
sinds 1922 op Curacrao. In de avond van 8 juni werd een geslaagde
overval op de wapen- en munitiemagazijnen van het garnizoen uitgevoerd, met het doel Venezolaanse rebellen te bewapenen voor een
opstand tegen de dictatuur van president Gomez, de 11 tiran van de
Andes" (1908-1935).
11

1) Dr. Gustavo Machado en ZlJn broer Eduardo werden in 1963 door de
regering Betancourt gearresteerd wegens hun aandeel in de communistische guerilla- en terreurbeweging in Venezuela en in augustus 1967
terzake tot 10 jaar gevangenisstraf veroordeeld. In het voorjaar van
1968 werd hen gratie verleend, waarop Gustavo (69) weer de leiding
va.n de in 1969 gelegaliseerde communistische partij (FCV) op zich
nam.
DIL:i.ifSTG .rJIIEHJ:
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TII. Gustavo JVIachado trad op als leider, "generaal" Urbina als ·llitvoerder. Bij de overval, waaraan circa 150 Venezolaanse en Tiominicaanse oliearbeiders en enkele Curaçaoenaars deelnamen, werden 197
geweren, 4 mitrailleurs, 38 pistolen, 75 klewangs, 7000 patronen,
150 kardoezen, 4 sluitstukken van de saluutbatterij, een aantal kapmessen en wat leergoed, plus F.3.500 uit de kas van de vreemde~~ngen
dienst buitgemaakt.
Tirie Nederlandse militairen werden gedood,
Gouverneur en garnizoenscommandant ontvoerd

..

c

Tie gouverneur en de garnizoenscommandant werden gevangen genomen.
Urbina eiste van hen medewerking, om ongehinderd met zijn mensen
en buitgemaakte wapens naar Venezuela te kunnen vertrekken, onder
bedreiging dat anders de raffinaderij in brand zou worden gestoken.
Tie gouverneur verleende hierop zijn medewerking aan hun vertrek, met
de gekaapte "Ivlaracaibo" van de Amerikaanse Red-TI-Lines. Urbina nam
de gouverneur en de garnizoenscommandant als gijzelaars aan boord
en liet hen na debarkatie van de rebellen op last van nr. Machado
in Maracaibo vrij, toen hij (Urbina) hen wilde laten neerschieten.
Met het schip vertrokken circa 150 opstandelingeh, waaronder nr.
IYiachado, Urbina en Tir, Romulo Betancourt.
Shell-raffinade.ri,j met vernietiging bedreigd
Aan de onlueten op Curaçao namen totaal 500 à 600 personen deel.
Om de raffi~aderij voor brandstichting - en daarmee de stad voor
een ramp - te besparen, reed een hoge Sl1ell-functionaris naar de
stad, om Urbina een blanco cheque aan te bieden, in ruil voor het
ongemoeid laten van de Shall-installaties. Urbina werd door deze
functionaris echter niet ontmoet.
Op het terrein van de Shell werden twee mislukte pogingen gedaan,
om zich in het bezit te stellen van het daar aanwezige dynamiet.
Het plan om het dynamietmagazijn op te blazen lieten de rebellen
varen, toen zij inzagen dat zij dan zelf ock in de lucht zouden
vliegen.
Rebelse verantwoording
Tioor Urbina werd tijdens de overval een proclamatie verspreid,
waarin hij sprak "van de noodzakelijkheid waarin hij verkeerde,
om zijn haat tegen de dwingelandij van Gomez te verbinden, met de
ontevredenheid van het merendeel zijner op Curaçao verblijvende
landgenoten, teneinde de misdaden te straffen der handlangers alhier van de Tiictator en opnieuw het schandbewind te bestrijden dat
in Venezuela overheerst". Hij vertelde verder, dat hij driemaal op
Curaçao een toevluchtsoord had gezocht en telkens als een misdadiger is behandeld" uit dienstvaardigheid tegenover de handlangers
van Gomez' consul:' Later publiceerde nr. 1'1achado en Urbina hun
memoires; Machado onder communistisch embleem.
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Gomez, d~e lakoniek een bericht van ontvangst van het telegram
stuurde, waaxin het Gouvernement hem waarschuwde voor een te verwachten aanval van de rebellen, stierf in 1935 als president een
natuurlijke dood. De verhouding met Venezuela werd door het s~ec
taculaire incident van 1929 niet nadelig beïnvloed.
Gomez, die zijn carriere als cowboy begon, liet toen hij op 79jarige leeftijd stierf, een vermogen van $ 200.000.000 na. Drieenneg~ntig van zijn familieleden vluchten na zijn dood naar Curaç:ao.
Na de mislukte aar1val van 1929 deed Urbina in 1931 met het schip
de "SupeL'ior" in Coro nogmaals een vergeefse poging, om het bewlnd
van Gomez omver te werpen. Bij deze gelegenheid werd hij gearresteerd, doch hetzelfde jaar werd hem nog gratie verleend. In 1945
werd hij gouverneur van de staat Amazonas. In november 1950 doodde
hij aan het hoofd van 20 overvallers de luitenant-kolonel Carlos
Belgade Chalbaud, het hoofd van de in 1948 gevormde junta. Urbina
werd gearresteerd en de volgende dag bij een "ontvluchtingspoging''
neergegchoten.
Niet tegen Nederland gericht
Afschrift
AMB A 5 S A D E

D E R
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Holanda

Caracas, 14 juni 1958
Apartado 949

No. 1918/350
Verhouding Venezuela-Nederlandse Antillen
VERTROUWELIJK

('

Ik heb de eer U\lrer Excellentif, te berichten dat het
wekelijks verschijnende comriLunistische blad 11 Tribuna Popular" en
he-c zeer linkse populaire dagblad "Ultima Noticias" aandacht wijden
aan het feit dat het 8 juni j.l. 29 jaar geleden was, dat de Urbina-coup op Curaç:ao werd gepleegd.
De geïnterviewde avonturiers, waarvan er enige thans wederom op
de voorgrond zijn gekomen sedert de januari-revolutie (o.a.
Gustavo Machado, de Communistenleider), schijnen nog steeds met
trots aEn de bloedige kwajongensstreek terug te denken.
Opvallend is echter, dat - hoewel met welgevallen wordt herinnerd
aan de schok die door "het machtige Nederlandse imperium" is gegaan- tot uitdrukking wordt gebracht dat de beweging in het geheel
niet tegen de kroon van Koningin Wilhelmina was gericht, zoals
later wel voorgegeven werd, en dat evenmin kan Wfrden gezegd dat
de toenmalige autoriteiten op het eiland een stelletje lafaards
waren, want dat overrompeling bij verrassing de voornaamste factor
was.
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Eén der geïnterviewden vond destijds als jongen van 19 jaar de
overval te recr1tvaardigen met de 11 medeplic!:ltigheid van de Gouverneur met de tyra.n omdat hij, deinstrukties van de dictator opvolgende, de Venezolaanse ballingen vervolgden.
De Tijdelijke Zaakgelastigde
w.g.
JJ.A. van Hamel
Zijner Excellentie
de ?.,inister van Buitenlandse Zaken
1 s-~~ravenhage

Br<.::nnen~

c

:-lartog ncuraçao" deel II, p. 950 e.v.
I1r. ]. de Gaay Fortman illJe Verrassing van \Iillemstad 11 ,
1
s-Gravenhage, , iartinus Nijhoff, 19 30
Zie voorts voor de goede verhoudingen met Venezuela vanaf 1908
Cor:poraal 1 p.523, Lieuwen lfVenezuela", p.171 e.v. en Hartag
';Curaçaoa deel II, :p.774.
De gegevens over dt: activiteiten van Dr. Homulo Eeta.ncourt en
Dr. Luis Augusto :Ouhuc op Cura9a.o in 1929, werden door de samensteller uit de politie-archieven van Curaçao van 1929 verkregen.
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100. BUITENLAl'JDSE R.E.L"-CTIES or DE ONLtS1'::1N VAK 30 lilii 196..2_
110. Officiäle Venezolaanse reacties
111.

nauw Venezuela zich betrokken voelt bij de ontwikkelingen op Cura9ao (en Aruba) en hoe sterk het zich daar
door enono8isc~e banden en eisen van eigen veiligheid mee
verbonden acnt, bleek duidelijk bij de onlusten op Cura9ao
van 30 mei 1 96). 1e Amerikaanse Ambasse.deur te Caracas rapporteerde hierover bij geheime berichten aan de Secretary
of i::'ta.te o.a.~ ';da.t de Venezola6.nse minister van defensie
hem zijn ernstige bezorgdheid over de situatie op Curac;:ao
te kennen had gegeven ~n da~ de admiraal cloreno, het hoofd
inlichtin~endienst ~an het Venezolaanse Comité van Verenigde
Cheis van Staven, het hoofd van de JJ.merikaanse mili ts.ire
missie inlichtingsn had verzocht, omtrent de jeschikbaarheid
van Amerikaanse strijdkrachten, om in samen~>rerking met de
Venezolaanse strij~krachten de orde op Curac;:ao te ~erstellen.
Dit verzoek werd gedaan op grond van de eerste ontvangen berichten, dat de ;:)heli-raffinaderij op Curac;:ao in brand stond,
t·eree dochters van de Venezolaanse president zien op Curac;:ao
bevonden en dat ca. 10 Venezolaaüse schepen in de haven van
8urac;:ao gevaar zouden lopen, terwijl de ~ederlandse strijdkrachten de toestand niet meer meester ~aren. De bezorgdheid
van de Venezolaanse regering was blij~ens de gereleveerde
bron overwegend gebabeerd op de situatie bij Shell Curac;:ao,
waar meer dan 300.000 barrels ruwe Venezolaanse olie per dag
word en ver1-rerktn.
I~oe

112. Voorts meldde de ambassadeur? ;;dat de Venezolaanf;e minister·
van defensie, de brigade-generaal Garcia, hem (niet nader
omschreven) overeenkomsten onder de aandacht had gebracht,
inzake het verlenen van onderlinge militaire bijstand bij
regionale ordeverstoringen, zoals deze zo dikwijls waren
besproken op het inter-american-defence-college toen hij
(Garcia) daar was; elsmede dat president Caldera en zijn
kabinet va.n menin::s l'l'"aren, dat elke terzake te nemen actie
in coördinatie moest plaats vinden met die landen, die hierbij overeenkomstige veiligheidsbelangen hebben. Als toelichting verklaarde de minister tenslotte nog, dat aangesieri
Cura9ao Xederlands is, een eventueel gezamenlijk militair
optreden van Venezuela en de Verenigde Staten niet aan de
beslissing van de CAS zou moeten worden voorgelegd.
Nadat op 31 mei meer geruststellende berichten over de situatie op Curac;:ao bekend werden, werd het i~ee van een gezamenlijke actie van Venezolaanse en Amerikaanse strijdkra.cb.ten :.::m de orde o:p Cura~ao te herstellen niet meer naar
voren gebracht 1; , aldus de Amerikaanse A..rnbassa.deur te Caracas
in zijn geheiG geclassificeerde bericht 6 eving aan de Secreta.ry of Jta.te (1).
113. Om zonodig onverwijld te kunnen optreden, patrouilleerden
de volgende eenheden van de Venezolaanse marine, de ~ 13,
D 33, P 01 en P 04, van 31 mei 1969 vanaf 04.00 uur tot
5 juni 1969 ten 10.00 uur te~ ztiiden van Cura9ao, met als
G:CHEIII
-----
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opdracht: "Fatrouilleren in internationale wateren ten zuiden van Curacra.o en 1;standbyn te blijven, om na verkregen
opdracht Venezolaanse burgers te evacueren" (1). Of de officieel genoeu-.de reden van deze patrouillegang ook de enige
ware was, kon niet worden nagegaan. De Venezolaanse bereidheid en paraatheid om in te grijren, zodra Venezolaanse belangen o~ Curaçao in gevaar komen, wordt door dit optreden
duidelijk aangetoond.

114. In

11

Le. Eepublica 17 , de spreekbuis van de Leeion Democratica
naast de huidige regerings1=artij de grootste partij
van Venezuela, verscheen op 8 juni 196S in dit verband een
verklaring van de minister van defensie, waarin hij stelde:

(AD),

nver1wege de band en met de eilandbewoners, van wie er velen
Venezolaan zijn hebben wij altijd belangstelling getoond.
Wij waren zeer afhankelijk van de gebeurtenissen op Curaçao en als het nodig was geueest marine-eenheden te
mobiliseren om Venezolanen te evacueren, zou dit gedaan
zijn, evenals cit gedaan zou zijn met commerciële vliegtuisen. lktul'.:clijk - zo besloot ûe minister - varen wij
alleen door territoriale wateren met toestemding van de
res··ectieve landen".

NOOT:
Per 1 ,januari 1968 bedroeg het aantal op Curaçao ingesc:1.reven Venezolaanse staatsburgers, verdeeld over alle leeftijdsgroepen, 542 mennen en 560 vrouwen. Op Aruba zijn totaal
ruic:1 800 Venezolaanse mannen, vroL<::ren en kinderen ingeschreven. Eet aantal Lntillianen, dat naast de l'-;ederlandse oocc de
Venezolaanse nationaliteit bezit is niet be~end, doch naar
schatting enige malen groter dan het aantal bij de vreemdelin~endienst ingeschreven Venezolanen. De Venezolaanse
Consul-Generaal op Curaçao verklaarde in dit verband in 1965,
dat zich op de ~ntillen ongeveer 5000 Venezolanen zouden bevinden.
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121. Cver

~e

reacties in de pers r&p}orteerde Ca
3 juni 1969 o.a.:

1ederl~ndse

k~bassadeur te Caracas op

;;.Ge pers is er in geslaa~;,d :~et prbliec: duidelijk te make~ welk een vitaal belang de olieraffinaderijen op de
~'<ederlandse Antillen voor Venezuela hebbe'1 en dat stillegging oi vernieling de dagelijkse strooa van meer dan
300.000 vate~ ruwe Venezolaanse olie naar Shell Cura9ao,
min of meer langdurig zo~ kunnen onderbreken, met alle
economische gevelgen van dien voor het land".
;;La Republica;; (AD) van 3 juni ve:r-zoc~'lt o.a. in een hoofdartikel een duidelijke stellin0na1Jle van Venezuela voor wat
betrefJc de si tuatü; op de .tmtillen, in verbdnd met de grote
belangen die hier vo,~r Venezuela op het spel staan ( 2).

NOOT:
1 vat = 1 barrel

= 55

liS gallons = 208.2 liter.

122. In 11 1a ~epublica; 1 van 9 juni verscheen een bijzonder fel
artikel, dat besloot met:
n::;:;r bes-taet bet probleem van het kolonialis'lle, van de afhan ·.elij:.:heid van de metrorool (Den Haag), vaD de aa.nweziglleid van de GoFverneur, die de regerin5 van ~la.re I'Taje:::teit vert-:ogemioor::~igt, van de mentaliteit van het vazal"schap, van de onrechtvaaraige verdeling van de rijkdom,
van rJe vrije handelszone die slectts enkelen rijk ~laakt
en de rest van ë e bevolki:c"c; in de misere laat. De strijd
is no0 c1aa.r ·oegonnen voor de .";ntilliu.:mse sr1eid ers. De
strijd soet zijn voor de '08Yl~ijc1ine: van het kolonialisme
van Holland en voor het vsrk:cijgen van volledi,:oe vrijheid,
opdat zij deel gaan uitma~en vsn ds vrije volken van Gns
l.;caerika. In deze strijd zonder ~ena.de, heèbe;.J. onze aan
het kolonialism8 onëler"vor~_en arbeiéierskameraden alle solid<?ri tei t V8:r, het 'Tenezolac:.nse -,re:r-kel:.:5.e vclk~ 1 •

125. Lndere bladen, zo rü8ldde de Amba,.sadeL:.r, 'riarer: over l:.et
algemeen getr.atigder van tcon dan ::La :'l.ep~:.olica•:; ::de min of
meer officiële spref:::"~;:buis van de AD' 1 •
HEl N·aciona.l·: (ge',~a.tigd liberaal) Btelde dat de moeilijk-~
heden in wezen een klassestrijd-karakter dra~en en niet
van natioiJ.alistische, noch van raciale aard zijn. ·De oplossing van 6e crisis;:, aldu~ ~1et blad, 11 is gelegen
LINN~~ (in ori~ineel vetgedrukt) de ~estaande politieke
structuren van het ~onin~rijk, ;,en vereniging van dit eilandgebied met Ve~ez~el2, oftewel een afhankelijkheidsband
met de Verenigd:? '-:ta.ten zijn geen alternatieven, vaarmee
de .1mtilliaan vrede zou hebben". (3)

124. De JYederlandse Ambassaéteur te Caracas rapporteerde op 9 juli
1969, ;'dat in het veelgelezen blad 11 t:l tin:.as ~ oticias'', · door
de correspondent voor ~et Caribisch :ebied werd ~esteld 1 dat
op de Hederlandse Antillen tal:r:ijke va.nui t het bui tE<ï.Üsnd
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geleide terroristen opereren, die zich het volgende ten doe1
: -: telleng

1. Yernietiginz. vsn J:, ra.fii:Dderi~eë1 op Cura9cëO en A:n::ba,,
die in belangrijke Qats de oor~ogvoerenda Amerik[nen in
rrietnam vsn b=s~dstcf voorzien;
2.

Ver~oesting

j.

~a Ven~zclea~~e

r=;oor r,en de
zou bieden~

4. De

van de

op 3onaire;

olie-afzet i~ moeilijkheden brengen, wasr·suarril:::ros de 1/enez·;·ela:: de hel:perde har:~:

Cur8çao•~se

dering

zendinstalla~ies

tard.el ver11ietigen ;::;r: BF;n ~- feer van ontredhetgeen de to~loor van toeristen zou

teweegbren~bn,

:~"ta.c_,neren.

Eij een interview in Caracas ontkenden (e Cura9eoese vakbondsleiders Godett Sil ~it2 eetter ne0r a~:nleidin 5 van de7e
publikatie, in krac~tige ter~en, d&t er op Cure9~0 Castristischa er-. :_:-jlack Im.;rer s·ler•Jente:1 B.an het -.·.rerk ge·.oeest zovden
zijn 8f n0€:: zijnn, aleins de i.mbELs:::.ad<:;__:r ( :-).

125. in dit verband Ls ook >;.:t door ëe .. ederlanüse lunbassadeur te
l31.1.enos Aires op 4 .:!uli 1 )6::, gs·.-.:eléle B.:I"tikel van b·9lang, in
Contacto;', ':!et cr:saa.n •:va.d de ~nachti::_;e 1 •·•.r[_;entijnse l'sderatie vaE Brbeidsre van lictt- en :.. racbt··erken, >:v&ar bij een
bespr2'·~ing van l-i2t gE:beuren op Cl;.ra920 o.a.. '<OrCt gesteld:
';Omdat l:üer s:r_:;ra.ks is van een ~juro~;ese ~.:olonie ~ Herè het oude
continent opgesc~rikt door de berichten vRnuit C1IT~9ao, te~~lee:r..-- daa.r .:6811 V[trl de hlaa.tsc:J.GP:-·ijen bacJ V5l.. -L,:..lec:r6, dat :;in de
raffinade~ijen van Cara9so een specieal socrt brandstof wor~t
2erroduce~r6, ~i6 zeer ~oeilijk aan t~ ~a~sn is en üie ber-·te~~0 ir-Jo~~. (je 1Fi.erikae.r1se "'Tlie~tuiosn i!.~:. \Tietn2~~1 ta bevoorra d e;n :: ( 5) .
Up :r~et gevaar o.s.t de i!l :ct::;t vori,;se pu.ut sub 1 en ~\ ot:11schreven
activiteiten esn daad~srkelijke drsigint kunnen vormen, werd
reE:ds èerèer ;:;e <?:::·n(&c~:t :!.evestigd 9 in bet keder v2n een rapportage over de C2stristiscbe gucîillB-beweginc in Venezuela
(6). ~at het l2nceren van 6ergelij~e revolutionaire ideeän in
r.;,en veel;:;ele?;en bla.d als ::" J. ti';:as :t:·oticias" tot de realisatie
dasrvan i~ een belEngrijke mate ~an bijdragen, la&t zich
lic:ht rad en.

1 ;30. rocrd-_i;.merikaanse reactiE:s

131. Lp 31 mei noem~e het A~erikaanee ministerie van defensie het
_;.F.t'-bericllt onjuist, els zoude:-.:. '!lootesnhe~;en op Fuerto B.ico
in staat van alar~ zijn sebracht in verband ~et de incieanten
in '•'illemstad • .ûe volgende da.g v1ist óe ~)ers echter te melden,
dat een >.'ocrdvoerder van de .'i.!llerL:a!'lnse marir~e in San Juan
hsd oedegedeeld, dat er twee schepen, namelijk de torpedobootja,ser ;;Eerry 11 en de lichte 1::;:.-uiser :·Springiie::!.d ;: op w2g waren
~la;ar Cura9ao. Het Sta te :')e<,artoTJent verk::.e.arde volf;ans dit bericht, dat er nog €;een planile~l tot eva.cc..atie v?n Amerikansn op
Cura9aO bestonden, doch eat de toestand met a~ndac~t werd gevolgd. ( 7)
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141.

onlusten die in zinloze ve~nieling~n en plundering resulteerden waren een uitvloeisel van een 0taking voor looneisen. De intern?tion8le vakbe~eging betuigde ~a het ~e~eló
kunciie; "Orden van de spectaculaire f:;evolgen ha2r syl~'lpattie
met de strijdende sta~ers 2n verooraeelde tef:;elijkertijó de
sociaal-eoonouische politiek van de regerinJ En het inschakelen van de strij~krachten 9 die de orde hadjen hersteld.
Cp 21 juni bracht een vertegenwoordiger van de C~ASC op een
coz,ferentie van de Intsrnational LR1or Organisation (JL~)
van de Vereni<;d e .t:~aties, het ingri.j;.en van de •_;ülitairen ter
:::prake "als het optrGden van on3ercîrukk~us:·. De ::;~_·ASC, de
Confe~eracicn Latina Amerioano de Sindicalis~a ChriEtiEnos,
vor2t ~et haar ca. 2.000.000 leae~ een zeer milit~nte arbsid ersor,_::Sar:isatie, die ":let ge'Jrnik van ge-vJeld v.'el niet a:Ls ·=:agma i1esft, (;och oo!:: zeksr niet 8_f-, ijflt. In 1:~68 verzocht zij
ae steun van de aarigesloten bonden voer de aankoop van wa~ens en uunitie voor de ~Gwa~ening van de O) ilaiti verboóen
vakbe'·Je:;:;ing, v·raartec,en de op de ,_•eé.ierlJ.uC: se Antillen E•. ar_;_c:;e·sloten bonden een afwijzend stand~unt inna~en. De C~ASC is
aGngssloten bij het ereld Va'~verbo~-::.d van C:e Arbeid ('.ïJl:.),
het vroe2sre Internation&le ~hristelijke Va\verbond.
~e

142. Cr 25 juni ricbtts de

~ccion 3indical Colo3biana, aangesloten bij Ce C~~3C zich ~et een brief tot de bO~verneur van
oe l~-ederlBndse .Antillen, wa<,rii.-::. een dringend beroe:f· v•erd 6 edaan de •;s _- ens neer te let:,z,sn en .;es_,ro1.::en werd over l!et
bra te on·~ erdn;ck .en d oer de ge·,rapel!ds ;118cht van de actie; VE;.n
de Cura9aoese arbeiders. Ook andere bij de C~ASC aangesloten
bonden ageerden tesen de verleende militaire bijstand en betl:L~den i:.·;_n syr:~I·=Jthie met de stakers, zoals de l:'ederacion
Luténtice_ Sindica.l ni t }{onduras, die in een brief aan de
l}ouverneur o.a. tegen het op tred en van 0. e ~: ederland se •.:::ariniers in Latijns-Amerika protesteerde.

143. De internationale invloed van ae

Cl~2C bleek wel, toen de
havenarbeiders op Cura9eo en Arub2 or 7 juli 1~69 gevolg
,gaven oan een o~rc.ep, o:n èoor ge::::,eel Latijns--~=.,.1e~H:a vijf
minuten te staken, uit solidariteit ~et de Argcntijnse(~a
ven)arl:Jeiders, ''die (oor de dict8.tuc~r ,--orden onde:r:d:r·ukt 11 •
~aarnaast werd ~e internetionale solidariteit in CL~2C
verband Ilûg eens ê>idelijk gede'.:wnstl'eerà, tçen de secreta-·
ris-t;eneraal van de ::;___L::::C 01- 22 a.;,_g;;:stLëS te_:;_egrafiscll verzocht Je op 18 augustus wegens o~ruiing tot de onluste~ van
)0 tnei gearresteerè e va~<:bondslciè ers ::iod ett en l.ng--L--i:vtie
vrij te laten, :1 a8.ngezian hun asnho~2din0 Eoen e"- ::J_~jlag op èe
rec::te::-1 en vrijheden van do arbeiders bete:~_endco:. =-=i ::r-oij zij
~an~ete~end, dat de sinds de onlc8ten in Castre--uniform
O?)ere:_;_:ende stakingsleiders Ciodett e~1. lü ta a.ls no. 1 en 2
;~ijkten o~ Ce candidatcnlijst van de door hen in juni O]geric~lte )Oli tieke p8~:tij, het 'Ar-beiders çn :3cvrijdingsfront 1:
(Frente Ob~ero y 1iberacion 30 di illei). Als candidaat no. ~
figur~erd2 de weg2~o~ruiing tot vier maanden gclvangenisstrafverovrdeelde ~-:'tanlej' J:::::own.

Cc ~-.E ID: :j?TE~.ï.:;L
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Alle drie ,.rerd en bij de St2 tenver;:::iezingen van 5 september
gekozc?n, Get res1:,ectievelijk 10620 1 j12 en .1323 voorl:eur- ·
stem•lell. l 1 p· 19 septGiü-bel' werden Godett en iiro~m onde:r politiebewakin; uit de gev~ngenis gehaald en met Nita door de
8ouverneur ontvange~ 9 in het kader van de cousulteties met
de partijleiders. ~oter werd de~e procedure herhaald v~or
het afnemen van de gelofte.

144. Niet alleen via de CLASC

I

\

w~r en de onlusten in het internationc:loé: vlak get:cok. en 9 en ge:poogd druk uit te oef enen. door
het verwer~en van de ~egeringspolitiek en het betuigen van
sympathie en .solidariteit met (!e sta.ke:rs, doch ook door het
IVVV 1 ·paa.rbij oo·K het Fi'VV is eangeslotec:l. ... ::Jaarnc1.aet zocht en
~odstt en ~it2 illOiele en financi~le steun bij de invlciedrijKe '/ene zola,a.ne ~ bond en 9 d 3 ?l.JJJ.:;I :-vJ:·JiC1 ( oli e-G.rl:Jeid ers) , à e
~ederacion Portueria (havenarbeiders) en de overkoepelende
Confederacion de ?rabajadores de Venezuela lCTV). ~eeds op
1 juli verkl88rc·e de . Tv zic:b. vollec:i6 solidair •aet d ..:; Petroleuái 1./orb::::r:-s Fel:eratio;:-l Cu:ca.9ao (P\Iri:C) en spoorde a.sn r:.iet
te versa:.::en in ëe strijà 1 ;'èiie extra ZïJSBI is 1 , o::loat het
koloniale :iollancL::e gezc_. geE::n vollec}.ige vrijl:eid van vakor,,.,.,.n;sa.·+l·'-' ·1-·0"'R+a·:.t'' 9 (·.}·j·U"' ,. ... ", -:-.~.n,ubll·ca 11 7 i·,;
1-r'o-6c·)
o
Lp 6 ju11i eists het IV7V i11 telG·r~ratrF..-leil eE:.-.~L de E1iniste~
presiC:ent te 1 s-G-J::evenba~;e en .,,i1le .. steó tei·ugtreki~in~s van
cJe :c.scerla.ndse troer:er: . .Gezelfue àag zei àe secretaris-,~ene-
ra..:l V8.n de 1:.:-nion deJ. ;· uerto do 19 Gnaira 1 onbe:;::1erkte steun
toe ~an ds CurR9~oese havena~bciders in hun eisen 'voor salarisve:r:'hc[:ir<~ 1 ·. Barbij hij FJr op •:ees dat hun belangen elkaar
ra' . .o;n. ,-,:P 12 ju.ni veTklaarélEnde president en vice-·presiàent
van de f_:;::_,~}·,..:•c":::, 1 na een b~:zc.•e>: aan Cur.s 9ao 1 , dat zij in een
ré(pl;ort aanteve:'.L1§:;en o:p vakverenigingsgs·;::ied zouden doen 9
inzake het welzijn van de ~ntilliaanse ~e~ecnsc~ap.
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145. C'p 20 ?V.gL:stus protesteerden het IVYV en het overlegorgaan

van de drie ::: ed erL:mdse vekcentrc;l. es (FVV, :-xv en CFV) tegen
de arrestatie van ~·.~oèett en Ont;-P.-~{,..ie, als :1 ::;en flagrante
schending ven :r~st internationaal a.anvaaràe beginsel van vrijheid van verenigi_n(;ii. :c;e :~Sl- 9 de :C'ederatie J'onge.rengroep in
de f'IDA, ~'e l:ederlanèlse :..:tudentenraad, de Socialistische
Je~e~ en de over~oepelende ~eeerlandss studentenorganisatie
1\T.C:S:SIC g2ven de zelf ~e dag een verklarinc~ uit, 'i?aarin zij h1.'l"
diepe verontwaarJi~ing over deze arrestatis uitspra~.en. 0;
23 au~ustus verklaarde de voorzitter van de CTY een dele3atie
naar Cura9ao ta zullen zenden, om de vrijlating van Godett
t<: beplei t<:Y":. 5 dis volgans lü ta '·uit poli tie.>:e :raakzLcbt is
gearresteerd::. lsnslotte zij in dit verband nog verceld, dat
·~e ·v-(nezole.anse VE.'':borrä sl:;>id er .:' osé ~·~Ercano ( CTJ TV- communistisch) verschilL:mde bijeenko--::sten oijvroc;::tde Vf.1i.1 het "Arbei··
~~ 2rs en Bevrijdingsfrorl-'~" a;_:; C:rc:ca 9E:c 9 bij welke gelegenheden
bij dO,)I' de in Castro-:;;.niforn geklGde l;:;i(J,:::rs aan dü aar.:wezigen werd vocrgest~ld, ~och hij zich hield s~n het bem dpor
3e Antilliaanse ::!:.2ge:;:i"Jt; O:tJ68lt3gde 2~')::Lc:ekver'i:;od • .Frofesr::or
~ujica, lid van de VsnezolaanE~ kE .er van Afgsvaer~igden vo0r
de ccm~uni~tet1, h36 reeds oe~in juni 1;69 bij een bezocl aan
Cura9ao duidelijk gesteld, dat zij~ partij zich volle(i~ achter de stakers ste~de.
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146. Het s'taat vast dat van de onlusten een magnetische werk.i.ng
uitgaat, zowel op het georganiseerde links-extremisme, als
op militartte internationale vakorganisaties en op antiblanken-organisaties als ":Slack Power 11 en ":Slack Panther",
die thans een vaste rubriek hebben in het militante
Curar;:aoese oppositieblad "VITO". De vele solidariteits- en
sympathiebetuigingen, diverse uitlatingen in de SovjetRussische en Rood-Chinese pers en de reakties van politieke
groeperingen in Nederland en Suriname bewijzen dit, evenals
de drukke internationale persoonlijke kontakten tussen de
leden van deze organisaties met de lijsttrekkers van het
Cura9aoese "Arbeiders en :Sevrijdingsf:::'ont". Deze raakties
vragen des te meer aandacht, omdat ook na 30 mei enige vakbondsleiders nog appelleerden aan de krachten die tot de
zinloze vernielingen van 30 mei leidden, Dit bleek o.a. uit
hun "eis", tot vrijlating van alle "politieke" gevangenen
en uit bepaalde dreigementen· in het orgaan van de PviFCdissidenten, 11 Voz di Obrero" en in het bijzonder uit de dolle
en extreme uitspraak, die Godett en Nita enige weken na de
onlusten tegenover de Venezolaanse pers te Caracas 0eden,
namelijk: "als de oude regering in september zou worden herkozen, dan zouden de verzatehandelingen - las acciones de
rebellion - worden hervat, dan zou er geen vrede op Cura9ao
zijn''. Op de eerste verkiezingsbijeenkoost van het "bevrijdingsfront" herhaalde Godett deze uitspraak en dreigde hij
onder luid ap1Jlaus: "dat men "de volgende keer" indjen er
een militair ingrijpen zou dreigen, met wapens de straat op
zou gaan" ( 8) •
Nita verklaarde tenslotte op zijn beurt aan de pers, dat
ttals er niet veel verandert, gewapend verzet zal worden gepleegd" en dreigde met een alger;1ene werkstaking als Jonokheer als gouverneur naar Curar;:ao zou komen (9).
147. Duidelijk werd de onzeke:::'heid over de houding v~n de leiding van het verzet gedemonstreerd in de overwegingen van
het Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen, aangaande
het beroep van Goàett te-gen diens gevangenneming op 181 augustus, vraru het Hof ondermeer stelde: "dat er naar zijn mening gegrpnde vrees bestaat voor vlucht of herhaling van 'h€t
misdrijf en dat handhaving van de maatschappelijke veiligheid prevaleert boven de schijn~ dat de gevangenneming met
politieke oogmerken zou zijn bevolenn (10).
Op 27 november verklaarde het statenlid Godett tenslotte
in het kader van de kabinetsformatie, dat de komst van de
heer Jonckheer als gouverneur en de installatie van de heer
:Sikker als minister een nieuwe 30 mei zouden kunnen veroorzaken, welke woorden door het statenlid :Srown volledig werden onderstreept (11).
Hita werkt intussen als minister in de regering sámen met de
DP, tegen welke partij de protesten van de statenladen Godett
en :Srown zijn gericht.
148. Dat het optreden van :Srown, Godett en Nita als leiders van
het"]evrijdingsfront',' met hun Castre-uniformen en revolutionaire uitspraken, alsmede hun regelmatige kontakten met
CONFIDENTIEE'L
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ae leiders van ~e Venezolaanse olie- en havenbonden met bezorgd~eid in Caracas wordt gevolgd, ligt voor óe harid. Im;-xJ.ers, (~e Venezolaan~..;::: regering vervolgt de aan!·.ange:rs va::l
hei; Ci1stro gezinde Venezolaanse Jevri.jdingsfront (FAL:n ,
.sinds .j aG·r en ,}ag, te vuur en te zua~rd, 6ls staa.tsvij a.nd
no. 1. De sym~athia- en solidariteitsbetui~ipgen van de Venezolas.nse g::...c·ce va.i.cbor.den voor de stri,jd van Godett en zijn
volgelinsen, zullen de Venezolaanse regering daarom moeilijk
het -·zo n-:.:,dige - V-?r-trom-Ien kunnen geven 5 dat op Cura9ao
essenti~le Ve~ezolaa~se belangen niet nog eens in gevaar
k'...HE.en -,vorden .o:;a·,n·ac~Jt. Eet is wellicl:-;t da2ron:, dat prsside.nt •,;aldera i;~ B').gustus twee le6en van de Ct~ra9aoese opposi tiej_)a.rtij, (; e ::<3 tienale Yol1:;:s l 5.Ttij (F'TP) ontving, o-c:1
zich te ~sten VO(rlichten over de situatie op Cura9ao (12).
De CCILI (ChristenJemocratische partij) van rresident Caldera vo-21 t zich ve:r,_n:mt 2.s:l de i·;v-p, die van origine katholiek
was

Cl
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Loor: J. Penzini Hernanàez.
De gebeurtenissen van 30 mei op Curaçao en de politieke
sfeer tijdens en na de verkiezingen v~n 5 september 1969,
moeten voor Venezuela aanleidin~ zijn tot ernstig beraad
over de bê,t:rek:.~in.:en tussen llet eiJ.and en Venezuela.
Eet eens zo rustige eiland is plotselincl veranderd in een
storrr18.cl~tie Cyprus, vmë.r eind ::riei de arbeide:LS-·'.ia2sE: een
'.vare ~cevolutie ontketende, waarbij autobl~ssen in brand werden gesto~en 5 vernielin~en werden aangericht en ongeveer 50
zaken .Terden geplt~nderd, bracht zelfs de in-vwners in gevaar.
De ?ederlandse autoriteiten protesteerden en zelfs de regerinc kwam ten val tengevolge van de b~rger-onlusten. Onder
pressie ven de arbeidersiass2 trad de regé:ring af, na te zijn
beschulai~d van corruptie, etc. Tengevolge van deze gebeurtenissen, yaarbij de orde herstel{ werd door Sallandse strijdKra.c-:..-;.ten, ~1etc;.een zoncL::r ):Jrot<?.st verd t,eacce:pteerd àoor l'..'Tle~
~ik&, stelde Den Haa~ nie~we verkiezingen voor, waarvan de
~evoljen v~or Venezuela binne~kort te verwachten zijn.
Gezien de uitslag van de verkiezin2en is bet duidelijk dat
7rente Obrero DOi steeds de revolutionaire houding tegen ~et
traditionals ks~itelisme hand~asft. Het is de Democratisc~e
:=s.:dij var:c '-'L :':roo~1 niet g::,lukt de t'radi tionele meerderheid
te b'.::haJ..en ~ tsr;'ij 1 :1et socialistische :S'r·,c:nte Uorero, promotor van de onJere38ldheden vari 30 mei, uitgroeide tot een
ware politiete partij. ~olgens de enige belangrijke leider
van ~rente Gbrero, de hesr ~its, is het doel ven de partij,
!:et;' stukje ,:_olland :: te veranderen in een narbeidersstaatj er;.
Pij èpree~d over het beëL"lélÜ0 er: van de "k2:pi talistische exploits~ie~ ~etreu:renswaaxdig
is echter het feit, dat oen
weigert dit ·'}?rente \J-:Jre:ron uit te :rusten i'let de plsatselijk~
1
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Curar;:aoese kleuren en er op staat het olijfgroene tenue en
de guerille~et~ dragen en raciale prcblemen te scheppen.
Hierdoor distancieert men zich hoe langer hoe meer van Holland, terwijl de oorlogszuchtige en revolutionaire ideeën
van het buitenland worden overgenomen.
De oorzaken van de gebeurtenissQn op Cura9ao zijn voor ons
uitermate belangrijk, gezien de geringe afstand tussen dit
eiland en Venezuela en dienen geanaliseerd en beoordeeld te
warden in verband met mogelijke repercussies voor ons land.
Meer dan ooit, moet Curar;:ao nauwlettend worden gevolgd. De
raffinaderijen zijn nauw betrokken bij de Venezolaanse olieindustrie en wij onderhouden nauwe diplomatieke- en handelsbetrekkingen. Het extremisme van de afgelopen gebeurtenissen
verplicht ons tot bezinning, want Curar;:a.o kan zioh in de toekomst ontwikkelen tot een operationeel centrum ter bevordering van revolutionaire activiteiten tegen Venezuela, op dezelfde wijze waarop allerlei handelsartikelen in ons land
worden gesmokkeld, kunnen ook agressiviteit en sehadelijke
idee~n ons land bereiken. Het neutrale eiland van gisteren
kan thans een haard van subversiteiten zijn en een uitgangspunt van adverse politieke invloeden tegen onze regering en
de autonomie van het Venezolaanse volk.
Dr. Pedro José Roja.s heeft in 1861, zij het van een ander
gezichtspunt uit, in zijn krant "El Independiente", doelend
op de situatie en de laksheid van de Curar;:aose autoriteiten
m.b.t. Venezuela, opmerkingen gemaakt, die thans opnieuw van
groot belang zijn. Uit die krant nemen we enkele gedachten
over, die heden een bijzondere betekenis hebben. Hij schreef
het volgende: "Curar;:ao heeft een plaats ingenomen tussen
de elementen, die blijkbaar samenspannen om ons te gronde te
richten; de apsenalen van de revolutie bevinden zich op Curar;:ao; zijn pa~uizen zijn haar wapenkamers, zijn haven is
h~t vertrekpunt voor misdadige expedities; zijn koopvaardijschepen vervoeren contrabande bestemd voor broedermoord"•
Naar aanleiding hiervan werd toen, om het kwaad tegen te
gaan, gestreefd na2r een vriendschapsverdrag met Nederland,
in het bijzonder met het oog op het gedrag van Curar;:ao
jegens onze natie, maar de klachten van de toenmalige regering
over Cura9ao werden door Nederland aan de gouverneur van het
eiland gezonden en in de praktijk kwam er niets van terecht
vanwege de medeplichtigheid van autoriteiten en handel
bij gewapende expedities tegen ons grondgebied.
Thans is dat gevaar duidelijker en positiever en des te
ernstiger, omdat het voorheen ging om een strijd tussen
Venezolanen, een burgeroorlog, terwijl het gevaar zich nu
zonder enige twijfel uitstrekt tot onze nationale veiligheid en de mogelijkheid, om niet te zeggen de zekerheid
dat Cura9ao, het huidige revolutionaire en extremistische
Cura9ao, zich leent tot operaties, waartoe zijn geringe
af~tand en de beschikbare middelen het in staat stellen als
een gunstig centrum te fungeren, voor de vijanden van onze
instellingen en de democratische orgsnisatie van onze
Republiek.
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Het is niet aan ons te oordelen over de :ening van de regering, inza.ke .:.,"ze nieuwe huishoudelijke en revolutionaire
aspecten van Curac;ao, maar het zou wel aanbeveling verdienen
de betrekkingen te wijzigen en grotere waakzaamheid te betrachten, na hetgeen is gebeurd en nog steeds gebeurt op
deze Nederlandse Antillen.
En met meer reden dan ooit, nu de Nationale Volkspartij en
het Frente Obrero de absolute onafhankelijkheid van de Nederlandse Antillen hebben voorgesteld.
Volgens laarnemers is dit ~én van de duidelijkste tekenen
dat het politieke klimaat op de Antillen een verandering
heeft ond ergaant•
149~·

(

In hoeverre de schrijver in dit artikel de algemeen gangbare
Venezolaanse mening weergeeft, is moeilijk te beoordelen.
Vast staat evenwel, dat de geschiedenis de Venezolanen
in staat stelt, zich op een indrukwekkende reeks voorbeelden
te beroepen, waaruit blijkt dat Cura9ao dikwijls een bron
ven ernstige onrust voor Venezuela heeft gevormd en dat
de Venezolaanse •::1achthebbers hierdoor tot nog voor enkele jaren
"in een aan het psychopathische grenzende staat van opwinding konden worden gebracht 1' (vgl. punten 2211, 2212,
2225, 2262, bijlage 7, sub 111 en bijlage 8).
Er is dan ook alle reden om aan de door Penzini Hernandez
geuite gedachten ernstig aandacht te besteden 9 ook al schijnt
de Venezolaanse Consul-Generaal op Cura9ao in zijn rapportages zeker geen onnodige ongerustheid te verwekken (13).

150. Cubaanse reacties

151. De reacties van Cuba bleven beperkt tot enige zeer onvriendelijke uitlatingen a2n het adres van Nederland, in het
partijblad "Granma". Blijkbaar vordt Castra te zeer beziggehouden door binnenlandse prob~emen, om mefr aandacht
te kunnen besteden aan de mogelijkheid tot het uitouiten
van een revolutionaire situatie in het omringende gebied.
De verklaring van een van de laatste belangrijke
guerilla-leiders in Venezuela, Deuglas Bravo, die nauwe
contacten met Cuba. onderhield, doch in januari 1970 met
Castra heeft gebroken, zou hier op kunnen wijzen.
In een communiqué aan de pers beschuldigt Bravo de Cubaanse leider er namelijk van, adat hij zich alleen met de
economie van zijn land bezighoudt en niets doet voor de
revolutionaire be1-.regingen in Latijns-Amerika". Ook verwijt
hij Castra "het volgen van een toegeeflijke koers van
I'1oskou". ( 14)
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Afschrift

Hesolu·l;ie van de Pan-Amerikaanse Conferentis
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1945.

110. Het "Ninerva - incident 11

'-·.

11L Op 21 oktober 1945 werd•Dr. Romulo Betanoo_urt, na een geslaagde revolutie in samem1erking met jonge officieren, president
van de revolut±onnaire regeringsraad. Op 11 décember 1946
brak een mislukte opstand uit in het garnizoen van HaracaibEl
en Valencia. "De regering bleef de toestand meester, doch
zij bleef .bezorgd over de aanwezigheid op Cura9ao van de
daar geasyleerde Venezolaan Leon Jurado, die de hand in
de opstand had gehad.
Op 21 november 1946. vras nl. bij Coro de Venezolaanse
schoer,er "l''iinerva", eigendom van Leon Jurado, aangehouden,
die afkomatig was uit Aruba en 50 kisten handgranaten ver~
voerde van het garnizoen van Aruba. Uiteraard verwekte het
bevreemding dat het schip zover uit ~e norma~e koers ~as
gekomen. Betencourt uitte zijn ernstige ontstaraming en
verzocht uitzetting van Leon Jurado en Picon Lares. Werd
aan dit verzoek geen gevolg gegeven, dan zouden de Venezolaanse havens voor de scheepvaart worden gesloten.
Door de Cura9aose autoriteiten werd toegegeven, dat het
gebruik van de 11 li'J.inerva" onvoorzichtig was en dat op grond
hiervan de commandant van Aruba was afgelost. De Cura;:aose
heren maakten echter duidelijk dat uitzetting van Jurado,
zonder bewijzen va~ schuld onmogelijk was. Van Venezolaanse
zijde ".verd o.a. de minister van Binnenlandse Zaken Dr. Luis
Dubuc naar Cura;:ao gezonden, om met (:.3 gouverneur de kwestie
te bespreken. De heer Dubuc - die tijdens de affaire Urbina
in 1929 zelf als banneling en samenzweerder op Cura9ao
vertoefde - legde bewijsmateriaal over, dat jurado en andere
ballingen op Cura9ao actief bezig waren wapens naar Venezuela te smokkelen. Voorts herhaalde hij de bedreiging van
Betancourt, dat als de Cura9aose autoriteiten geen einde
maakten aan de activiteiten, geen schepen meer van Cura9ao
in Venezuela zouden worden ingeklaard, met inbegrip van de
Shell-tankers.
Begiijpelijker~ijs was de directie van de Shell zeer be~
zorgd over deze bedreiging, zodat ook van die zijde druk
op bu~a9ao werd uitgeoefend om aan de Venezolaans~ eisen
gevolg te geven. De Shell directeur rapporteerde destijds
letterlijk het volgende:
" I feel sure that the Venezuelan Government in face of
their present difficulties feel exceedingly strorgabout
this matter and I am afraid that if the Cura9ao
authorities do not give some satisfacto~y answer to the
Venezuelan Govèrnment, assuming the Netherlands Charge
d 1 Affaires h~s alreedy call~d this to the atierition of
the Cura9ao Goverriwent, the friendly relations bet~een
the tvm countries may deteri.ora te and froiil t};e Group' s
point of vie'w i t is of course extrelllely important that
thi~ should not be allovred to happen".
De Regering van Cura9ao was uiteraard bezorgd over de situatie, doch zij had de indruk dat de dsgerr vati de R~gering
Betencourt wellicht binrienkort gèteld zouden zijn ~n dat
GEHEUI
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het· onverstandig v::as zich de gramschap op de hals te halen
van de ballingen op Cura9ao, die wel i':ens de nieuwe
machthebters konden zijn".
112"0p Cura9ao was men niet vergeten, dat de behandeling die
destijds de heer Guzman Blanco had onderga.:m tijdens zijn
balling~chap aldaar voor deze aanleiding was geweest,
toen hij door een staatsgreep President van Venezuela
was geworden, de uitvàer van de Antillen naar Venezuela
door de heffing van een extra recht van 30 Jo te treffen,
welk inv~e~recht nog steeds van kracht is.
Blijkens een rapport:.ge van de Nederlandse Gezant in Caracas was de gangbare mening op Cura9ao-de volgende:
" de indruk besta2ot dat de Venezolaanse F•egering voortduren,d kleine moeilijkheden creëert of fantaseert,
teneinde aanleiding te scheppen tot nieuwe arrestaties
van politieke tegenstanders in Venezuela.
De Venezolaanse Consul Genera~l te Willemstad is op dit
punt een expert en komt voortdurend met op onhebbelijken
toon voorgedragen klachten aanzetten, die bij onderzoek
op niets bP,rusten. Hij prest da> op Curar;ao geëmployeerde landgenoten tot het afleggen van valse getuigenverklaringen. Het Venez-ola<:nse zeilschip "Hinerva",
munitie vervoerend van Aruba naar Curar;ao, werd niet on.-.
der de Venezolaanse kust aangehouden, maar 15 mijl
van Cura9ao 11 •
./

Destijds speelden ook de Dominicaar2e agenten van President
T~ujillo bij de agitatie een rol. ~oen de heer Betancourtzijn zin niet kreeg, oefende hij opnieuw druk uit, niet
door het ontbieden van de Nederlandse Gezant doch via de
Shell. In een p::ri vé.,..onderhoud met de directeur van de Car- ·
ribean Petroleum Co. zeide de heer Betancourt, dat de ~eli
tie op Cura9ao onvoldoende toezicht, op Leon Jurado hield
en dat zij de vijanden van zijn regime veel langer gastvrij~·
heid had vèrleend dan ooit aan de bannelingen, die destijds
voor de militaire dictatuur waren gevlucht naar de Nederlandse Antillen. Ditmaal dreigde Betancou:ct DL t stopzettiDg'
van de voedseluitvoer naar Cura9ao als de Regering geen
maatregelen nam tegen de politieke ~gitatie op het eiland.
Over de ~temming van de heer Betancourt in deze periode
berichtte Hr.Ms. Gezant o.m. het volgende:
" Ik zou h:i,eruit willen opmaken dat de Fresident het
wel in hat bijzonder gemunt heeft op ons gebieds~
deel Curar;ao"
en late:c
"President Bètancourt plèegt bij het·noemeri van de
naani Curagao :r.eeds in opwindint:, te geraken".
Intussen ve:;::-liep het jaar 194 7 zonder voor Venezuela schokkende gebeurtenissen, zodat d.e dreigemer+teri niet ten uitvoer werd.. en ge bracht 11 , aldus Hr .}Is~ Ambassadeur té Caracas
in een brief aan Z~E. de minister van Buitenlandse Zaken,
dd. 4 maart 1959 no. 85Q-26 GS/178, opgenomen als punt i'11
en 1.12 •.
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In de inleiding van deze brief schr~ef de AmbaS'sadeur: ·
''Ile op mijn pöst werkzame eerste kanselie.r, die meer dan·
30 jaE,r van nabij de wisselingen der Venezolaanse politiek
heeft kunnen volgen, heèft mijn aandacht gevestigd ·op
enige vo6rvalleh in de betrekking tussen Venezuela en de
Nederlandse Antillen gedurende het vorige regime van de
heer Homulo J3et-ancourt, dle aan de vergetelheid verdienen
te \VOrden ontrukt".
Er mag dus worden aangenomen, dat in deze ene brief alle
over deze periode (~945~1948) van belang ~ijnde fe~ten
zijn vermeld.

120. Canard nr •.1
121. In septembe:c 1956 werd door de CZNNA van het min;Lsterie
van marine . . . het uit Anerikaanse bron afkomstit;,;e. - bericht
ontvan~en, dat de vakbondsleider van Venezola~nse nationali~
te i t Hernandez, van de Petro le.um vlorkers Federa ti on of
Ar:uoa (F.\!.F.A.) ee.n staking bij de Lago zou forceren, om
Venezuela, dat geletOl de internationale situatie (Suez:
crisis), met een. invasie macht gereed stohd, aanleiding tl3 ·geven t6t inte~ventie en het gewapenderhand bezettenvan
·
Arub13,. Pro..;.Vènezolaê..nse ·groepen op Curaçao zouden gelijktijdig
tot actie overgaà:n. Door een te Caracas wonende broer ·van <ie
Antilliaanse minister van Financiën, J. Yrausquiri (Venezo..;
laan) zou financiëie steun aan de a·.: cie worden verleènd. Ilit ·
bericht verwekte ui teraard de nodige c·onsternatie en de
strijdkrachten. werden in staat va~ alarm gebracht~ Er gebeu~
de echter niets. Ile gouverneur kwalificeerde het bericht in·
een brief aan de vice-minister president. als "een canard,
die min of meer met het seizoen terugkeert".
"Ile CZJ~ifA .noemde de alarmerende herichter). ·tend.entieus en
.
geen onmiddellijk gevaar inhoudend, doch wilde .nièt vérhelen
. dat misschien zelfs op korte termijn een bedreiging als genoemd in d·e 'berichten uit Nede:cland daadwerkelijk bestaat.
7~esumerend ziet hij dan ook de takèn vè.n de D'I in de Nederlandse Antillen als volgt uitgebreid, in volgorde van
opklimmende prioriteit: ·
·
·
a. het verlenen van bijstand bij ord?verstoringen
. b. het. voorkomen en tegengaan van aanvallen van rolitieke avontuJ::i~rs· (c.f. Ürb.ina, 1929}
c~ het v-JeeJ::stàan 'van

van

Venezuela.
d. de. verde-diging van d.~ l'reder'landse An,tillen bij een
wereldoorl'o<:: (N.áTO":'conflict)". ( 1 )_

..

·~
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Pamfletteninci~

-131. 'I'o9n Betancourt begin 195.9 als gekozen president aan de
macht kwam, werd zijn positie regelmatig door_opstandige
bewegingen van Îinks en-rechts bedreigd. :De gevaarlijks_te
groep werd gevormd door aanhangers van de verdreven divcator
Perez Jimenez, die samen met de door Fidel Castra verdreven
Cubaanse dictator Batista, een wijkplaats had gevonden bij
zijn vriend en medé-diotator Trujillo in de Dominicaanse
republiek. Verschillende van zijn aanhangers hadden asyl
gevonden op èura9ao en Aruba en vanzel.fsprekend volgde Betaucourt argwanend èn met bezorgdheid d~ bewegingen van zijn
militante tegenstanders op de eilanden.
132. In november 1959 vertrokken twee'Cubaanse ballingen, leden
van een anti-communi~;?tische groep per vliegtuig vanuit
r1iami, via Santo :Domingo naar Venezuela, met_ het doel boven
CarÇO.cas tegende regering van Betancourt gerichte pamfletten
uit te-strooien. Door omstandigheden zoudèn zij zich niet
goed hebben kurinen oriënteren en in plaats van boven Caracas, wierpen zij hun/pamfletten in de nacht boven Cura9ao en
Aruba uit, waarna zij op Aruba landden. Betancourt eiste
strenge i-::taatregelen tögen de piloten en in .de Venezolaanse
pers werd op emotionele wijze gesteld, .dat de BenedenwinëLen
nog al tijd e·en doorn vormden in het democratische vlÉJE~s .
van Vènezuela. In maart 1960 werd Hr .Ns. Ambassadéui:/ té Cara...;
cas bij de minister van Bui tenlandsè Zaken ontbuden en het·,
inc1dent gesloten. Venezuela verkreeg van de Nederlandse regering zowel in de voorlopige - als in de definitieve ant- '
woordnota de veriekering, ~at tegen aktiviteiten op Cura9ao,
die gericht zijn tegen ~e democratische regering van Venezuela zal worden opgetreden. In een overhandi~de nota_ver- klaarde de Venezolaanse regering dat zii het incident als
gesloten wenste te beschouwen en de normaTe hartel.ijke be. trekkingen tussen beide landen áls hersteld (2 )'. Voor de
psychologis_che achte;rgronden van dl t incident moge verwe;:zen
worden naar bijlage 8.

140. Dominicaanse intriges" olt.}iruba contra Venezuela
141. Bij de nota waarmee het pamfletten-incident werd besloten
waren door de Venezolaanse regering bewijsstukken overge.legd, . waaru.i t bleek, dat de Consul-Ge.neraal van de :pomïnicaanse ·Repub-liek op Aruba .regelmat--ig inlichtingen verstrekte
aan de Chef van de Militaire I:nlïchtingendiens'!:; ·te -Ciudad
.
Trujillo;.. waarin hij met voldoening meld i:Q.g màakt.e van ver- '
sebiilenqe akti vi te i ten van. aànhangèrs van Pl3rez Jimenez op
de_ Antille-n _en o.a. het voo·rstel de.ed om clandestien pamflè't.-·
ten op d-e Antillen ·te· verspreiden,,· w.8.ar~;an de inhoud wrok
teweeg moest .br'e.r1gen iri de geest várt het Antilliaanse vóiR
en de Antilliaanse re.gering tegèrt Betancourt '(3).
"-·
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Cu~a9ao

mili taL~ transport- .
vlie.gtuig me.t zeven. hoofdof.ficieren als politieke ge-.
vangenen ian boo~d, op weg van Puerto Caballo n~~r Caracas,
tijdens de vlucht Q.oor d.e geyangener1 overmeesterd en
ged'.vongen ·op de Dr. Flesman 'luchthavèn op Cura9ao te
lq_nden. Tijdens de ontsche1'lirig kregen de bewa~ers de kans
controle over hun vuurwapenen. te herkrijgen èn ontstond
een vUurgevecht tussen de Vënezolamm ond~rling, .waarvan·
er een zwàar gewond en enkele anderen licht gewond werde.n.
Dbo~ het ingrijpen van· de ~olitie, waarbij d~ K6ninklij~e
marine. op verzoek· bij stand verlèende, werd het géy~Cht beeindigd en werden zoïvel de ·::Jewakers als à,e 'gevangenen door de
politie· aangéw,uderi. Na verhoor. werden. de bewakers ~n' dé ·Uit.
drie man bests.ande vliegtuigbemanning op vrije voeten gestè.+d
en ondergebracht door de zorg van de Venezolaanse consu:J_,:•. J)e ·
gevangenen we:::-den ondergebre.cht in het officiersgebouw' van'
de (toen) bui tendiet:.::t gestelde fiarine Basis. Parer~. De~ · ; . ·
gevangenen vroegen politiek asyl. De Venezolaanse reger}ng
hechtte veel gewicht aan dezé affaire. De - Venezólaan;.,;e .;_
minl.steJ~ van Bui·tenlandse Zaken .Dubuc - die it1. 19~9 2-lá· ..
be.lling op Cura9a0 vertoefde· en na de gesla·agde. vlaperi~oo'f
sar.1.en met Urbina naar Venezuela vertrok ..:. verbleef enige
dagen op Cu;r:á9ao' om· dè ui tieveJ;i ng· van de gevangenen tè. be;;_.
werkstelligen. Ten;;;;lotte stemde de· Yenezolû.nse regering··
er mee in, dat de gevangenen in den Haag op v:dje voet·~n·
zouden worden gesteld' vanwaar zij ,.) 3 gelegenheid kregen .
een visum te vrat;en voor een Latij:L:;.:..Amerikaanse E!taat. (4),

1)1. In juni 1961 werd een Venezolaans

152. E~n van de. vrijgelaten of.ficier"en,
.· de Lui tenant-Kolonel Màncada Vidiü, slàagdè er ·na enige:
·tijd van ballingschap in, Venezuel·a weer' -clandestien l:iirmèxi .. ·
. _te komen,: waar· hij toen. ~en van d~ bela:1g;rijkste leid.ers
,;au de links ext'remistische 1!-:ÀLlf (Bê.vri'j.ding.s··trónt) werd\
in deze kwaliteit werd hij tenslotte w~er:g~~rresteerd.
Bij zijn b~rechting in december· 1964 ontvo~wde hij zijn
toekomstplannen, welke ·zouden moeten worden uitgevoerd
nadà.t de "nationale bevrijè,ing" . vol trokken· wa13. Tot deze
plannen relsende bij. het anèxeren van gebiedèn die Venezuela
toekomen, il~ wèlk V5'l'rband hij (Brits) Guyana, .Cura9ao en
Aruba. noemde (rW/V::i:L''o.·.'dec. 1964).

160. Studenteri ·-i·nCi'dEirlt ...·
161·. 0~ '2:7 noverübér7 .1961: steeg een DC.,..6 v::üi. de Ven.ezola2,nse ·· "•
lv.chtvá·a:J;'tniaq,tschàJ:;pij AVE1JSA met 40 passa.i?;iei:s· o:P van
· Nai9.u(:lt·i~ m~t;:bestemining> :Ma.ra,caibo •. -Enke'Je .. minuteri na. het-·
ye:tt~ék \verd.eh bèmEj1nii:lf en Jia\3,s.cig,ieÎ's · g'ewäi:l~nçlê:r:h~na;. ·.. ", ·
door: :vijf·. ;càintlu'n,is tis·e;lièeo'i·iëni.èer.d:ti!Jltuderr:ten·,Qyèrrrtees"'··.
tè:Cd,· di~ .d;è ·,gezp,~yoerd.è~ dwongé_n ove~ C~r.a:cas ;te; ;V~}~?é~. ·

\
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Daar wierpen zij pe~fletten uit. Na deze operatie eisten
zij van de gezsgvoerder dat hij naar Cuba zou vlie~en.
De gez:.gvo.srder wist hen echte:c· te be\Jegen genoegen te
nemen met een landing op Curaça~o. De luchtvaartau tori te i ten
op Cura9ao vrerden ongeveer een half uur voor a.,·nkomst van
het vliegtui~ gewaarschuwd en konden tijdig veiligheidsmaatregelen nemen. De sinds enige maanden geformeerde speciale eenheden van de politie
werden hierbij ingezet en waren
op tijd a nwezig en orachteJ. ~:.un tsak op het vliegveld zonder
incidenten tot een coed einde. Gezien de e=nst van de gepleegde roof, v<aarbij de veiligheid van ruim 40 mensen in gevaar
vJas gebracht, werden de studenten niet in aanmerking gebracht voor asylverlening, doch ac1n <ie Venezolaanse autoriteiten overgedragen.

162. De

p~om~te uitlevering wekte uiteraard grote voldoening
van bets-~ncourt. De linkse studenten-beweging in Venezuela
en ande:r:·e communistische groe!J2ringen reagee:cden echter fel.
Op vele middelbare scholen braken onlusten uit.
Een stroom van telefonische bedreigingen en beledi;ingen
werd gericht aan het adres van Hr.Ms. Ambassadeur en het
ambassade personeel. Ook de KUl-, :iüTSl'I-, HBU-, en Fhilipskantoren in Venezuela ontvingen dergelijke bedreigingen.
Bij het hoofdkantoor van de KLH werd een tijdbom ontdekt,
die ernstige schade had kunnen aanrichten, voorts werden
telefonisch bedreigingen geuit dat de KLU-vliegtuigen zouden word.en gesaboteerd. Tegen de muur van Hr.l'ls. Ambassade
werden flessen rode oost-indische i ~t geworpen, tegen de
voordeur we=~ een ~randbom geplaats~. Te~en de deur van
het ~~derlandse consulaat te haracaibo werden molotov-cocktails ~ewor~en en het wa}enschild ~esmeurd. Het standbeeld
van nrinses ~ilh~lmin~ te Maracaibo werd door molatovcock~ails vrij zwasr heschadigd. (5)

170. Symptoom van het oude

Antilli~anse

gedragspatroon

171. In januari 1961 vroeg de gouverneur van de Nederlandse
Antillen de aandacht van de vice minister-~resident te
's-Gravenhage, voor het feit dat blijkens gegevens van de
Venezolaan:oe au-tori"cei ten en rap:ç>orten van de Eilandelijke
politie, een ende~ Nederlandse vlag, met een Cura9aose
gezagvoerder varend motorschip gebruikt werd, voor transport
van in Venezuela verblijvende anti-Castro-Cubaanse ballingen, alsmede voor het transport van wapens en munitie, van Venezuela naar Miami, met uiteindelijke bestemming Cuba.
Voor: het tijdelijk verbergen van wa)ens en munitie,
was reeds gebruik gemaakt van Antilliaans territoir op
Bonaire. Meerdere soortgelijke ?ogingen konden worden verwacht. Bij Aruba was voorts door een verd~cht vaartuig, dat
lichtsignalen met de wal wisselde, geschoten op een politieman, aan boord van een op onderzoek zijnde loodsboot.
In deze zaak was echter geen klaarheid gebracht.
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172. De gouverneur wees er op, dat een en ander een treffende
illustratie vormde, van het reeds eerder door hem gesignaleerde gevaar, dat de ~Jederlandse Antillen betrokken
kunnen worden in revolutionaire acties, in het zo explosieve Caribische gebied en dat de Koninklijke marine over
te weinig varend materieel beschikt, om aan alle eventualiteiten het hoofd te kunnen bieden. (6)

173. :Oe Keclerlandse Ambassadeur te Caracas rapporteerde aan de
minister van Buitenlandse Zaken, 1,1 dat de Venezolaanse·
Regering zeer in verlegenheid was door de activiteiten
van pro- en anti- Castristen in Venezuela en aarzelde om
in te grijpen, omdat zij dan gemakkelijk wederom binnenlandse troebelen kon oproe:;;:•en". (7)
Ongetwijfeld zal deze kwestie echter het oude wantrouwen
van Venezuela tegen de Antillen, als operatiebasis van
wapensmokkele.rs voor opstandige bewegingen in het
Caribisch gebied en iD het bijzonder als potentieel
steunpunt voor L1 Venezuela opererende guerilla 1 s en
terroristen, nieuw voedsel hebb2n gegeven. Zie voorts
ook suc. 190.

180. Canard nr. 2

181. Op 23 janu;-.ri 1966 te ca. 21.00 uur werden door CZHNA
berichten ontvan~en van United Fr0~~-New York, die later
afkomstig bleken te zijn uit Bogo~~, die meldden, dat
Cura9ao de~elfde d~s geinvaieerd zou zijn, door rebellen
ui~ een Midieu-Amerikaanse staat. Hoewel deze berichten
elke grond van waarheid misten, werd door de CZNNA bij
wijze van voorzorg een zekere verhoogde waakzaamheid bevolen. TeneinCe onnodige alarmering te voorkomen werd
gehandeld, als ware het een onverwachte oefening.

182. Bij zonsOl)komst v1erd op 24 janus,.ri een verkenning van
vier uu:x.· rond de Benedenwindse eilanden gef4aekt door
drie vliegtuigen, met het verwachte negatiev~ resultaat.
Na evaluatie vaD de alarmerende persberichten door de
Regerin~ van de Nederlandse antillen en de VNA en het
bekend worden van het negatieve resultaat van de verkenning, werd het persbericht als een canard gekwalificeerd
en de oefening baeindigd. (8)

183. Voor commentaar moge verwezen worden, naar de uitspraak
van de gouverneur, van seJJtember 1956, "dat dergelijke
canards min of meer met het seizoen terug'rceren 11 , vide
punt 121.
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190. Symptomen van het oude Venezolaanse 5edragspatroon
191. In verschillende Venezolaanse kranten van 8 november 1960
werd een bericht opgenomen, volgens hetwelk de Antllliaanse
vice-minister-president, de heer C. Kroon zou hebben verklaard, dat de Antilliaanse autoriteiten aan de Verenigde
Staten hadden voorgesteld, om een basis op de Antillen
te vestigen en wel op Bonaire. Het voorstel werd in~~geven
door de acties Tan Fidel Castra tegen de op Cuba gevestigde
Amerikaanse basis in Guantanamo en de economische voordelen welke de vestiging van een dergelijke basis voor het
eilandgebied zou opleveren. Door Rondon Lovera, één van de
leiders van de Venezolaanse regeringspartij, de "Accion
Democratican 9 lid van de Commissie voor Buitenlandse
Zé:ken van het Congres, werd çen verklaring aan de pers
e fgegeven, waarin 1-1erd gesteld: 11 dat Venezuela hier ui teraard niets aan kon doen, aangezien de basis gevestigd zou
vcrden op het gebied van een Europees land. De .Amerikaanse
bases hebben een definitief karakter en zouden objecten
van eer> ae:nval kunnen ZlJn in geval van conflicten, met vanzelfsprekende gevaren voor nabijgelegen landen 11 , zo voegde
hij hieraan toe.
Door een viertal Venezolaanse arbeidersorganisaties 0erden
scherp gestelde protesttelegrammen aan de Nederlandse Ambassadeur te Caracas gezonden, waarmee deze affaire als een
nachtkaars uitging. Uit de reacties blijkt desalniettemin dat
het Venezuela altijd nog een doorn in het oog is, dat met
een E'~lropese T!lO{;endheid veibonden g,Jden op korte afstand
van Venezuela liggen en dat elke ge~~genheid wordt aangegrepen, om "op de daaraan verboneen gevaren" te wijzen. (9)
Zulks mocht de gezaghebber van Aruba eind 1966 echter niet
verhinderen om de leerlingen van de hoogste klas ven een
middelbare school te vertellen, dat op het eiland een
J.iNl'O-luchtnachtbasis zou ,."-orden gebouwd, die een belangrijke
bijdrage voor de economie van het eiland zou vormen; welk
bericht overigens thuis hoort in de serie canards. (10)

192. 26 re1ei 1966 "wèrd het Arubaanse vissersve..artuig de "Adelante",
KA 101, co. 20 mijl bewesten Aruba, vissend met sleeplijnen
te 16.00 uur tot tweemaé l toe aangevaren door de ":cl.io
.\puren, een patrouilleboot van de Venezola.alise kustwacht,
die langszij trachtte te komen. 'I'oen de 11 Rio Arm:re" voor
èl e derde maal langs voe;r, "'erd gevraagd naar de naam van de
schipper en ven het schip. Deze werden door de schipper
van de 11 Adelanten verstrekt, on·:) er toevoeging dat zijn
schip lek gevaren ,,;as. De "Rio Apure" verd1veen zonder
hierop te re:ogeren. De "Commissie voor onderzoek scheepva;_;rtzaken" te Cura9a0 kwac op 28 novembe:::: 1966 in deze
zaak tot de vol~ende uitspraakg
11
De comu:issie heeft geen red en om aan de waarheid van de
verklaringen van de kapitein en het bemanningslid Laclá
te twijfelen. De aenvaring vond pl2ats buiten de territoriale wateren, engeveer 20 mijl ten Westen van Aruba, ter
h0ogte van De Arend.
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Dit stemt overeen met de verklaring van de kapitein voor de
commissie dat zij des nachts de vuren van A::>'uba waarnacen,
alsr:1ede met de omstandigheid, dat na de aanvaring de "lidelan te" tegen stro cm en v•ind omstreeks 20.30 uur de haven
van Oranjestad had bereikt. Van enige fout aan de zijde
van de "Adelante 11 is niet gebleken. :E:nige ma.Gtregel ter
voorkoming van herhaling ['nders dan langs diplomatieke
weg kan niet worden aangegeven. De door de nAdelante"
belopen schade bedraagt volgens de raming van de havenmeester van Aruba fl. 105,-"
(Zie "Beurs en Nieuwsberichten 11 dd. 15 9 21 en 28 november 1966,
waarin de verslagen van óe terzake ~ehouden zittingen zijn
opgenomen).

193. Op 11 oktober 1966 werden in de Venezolaanse pers (''Daily
Journal" en wel Universai 11 ) beschuldigingen geuit, als zouden Cu~sçaouenaars in Venezuela g~stolen koper naar
8uba s~okkelen, ~a2r dit ~ateriaal tot patroonhulzen zou
worden verwerkt 9 om daarna als patronen langs dezelfde weg
U8ar de in Venezuela opererende 11 Castro-gezinde 11 guerilla's
te worden gesmokkeld.
194. Op 12 februari 1967 meldde de ···enezolaense pers nDaily
Jou.rnal" en "El Unive:csal 11 , op gezag van de politie autoriteiten, dat Arubanen zouden sa.mem·;erken met de links extremistische be1:1eging in Venezuela en met een jacht cor:1munisten
clandestien naar Cuba zouden vervoeren. (Vide punt 2226)
195. Het Venezolaanse blad "El Uni vers al' , van 28 februari 1967
vermel •de ''het vol<:Sende bericllt van het ministerie van
defensie'':
" Een in Venezuela geregistreerd vaërtuig v1erd door een
patrouilleboot van de marine aangehouden in de nabijheid
van de kuscl~ van de staat Falcon, doch de berr:annin 6 bracht
het schip tot zinken, waarna zij zich ove~gaf.
Volsens hier (Coro) ontvan6en berichten zou het schip
een aanzienlijke hoevaalheid wapens aan boord hebben gebed, die in Tucacas aan land moest worden gebracht.
Ondanks hardnekki~e gerhchten jat het schip van Curaçao
2fkomsti~; was, uerd door de a.v.tori t~i ten, die zich van al
te veel com~entaar onthouden, medegedeéld, dat zij hiervoor
onvoldoende bewijs hebben. De "ALDEA 11 1verd tot zinken
gebracht toen de bemanning bemerkte dat het schip door de
lcarine was ,sesigne.leerd.
De 4 bemanningsleden zijn gearresteerd, doch hun identiteit
is nog niet beiend gefuaakt.
Volgens andere berichten zouden de ware~s die zich vermoedelijk aan boord bevonden 9 bestemd zijn geweest voor een
groep personen, die onlangs door een ander vaartuig op de
kust van '.I'ucacas aan land werd gezet en zich onmiddellijk
naar de bergen begaf~
Van deze wasrneming werd destijds door de boeren van Tucacas aangifte gedaan".
In de 11 Daily Journal" van dezelfde dag verscheen een overeenkomstig bericht.
GE:!-IEIM
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~tafofficier Inlichtingen der Zeemacht in de Nederlandse Aptillen, in samenwerking met de
Havenpolitie van Cura9ao ingesteld onderzoek, bleek de
ware toedracht als volgt te zijn:
De nAlDEA" is een zeilschip dat al sinds jaren regelmatig
met groente en fruit van Venezuela naar Cura<;:ao vaart. I3
ligtijd op Cura9ao varieert van 8 tot î2 dagen, al naar
gelang de tijd die benodigd is voor de verkoop van de lading. De "ALDEA" vertrok van Puerto Cabello op 10 februari
1967 ten 06.29 uur naar Cura<;:ao en op 22 februari 1967 ten
23.53 uur van Cura<;:ao naar Puerto Cabello. Deze zogenaamde
fruitbarkjes hebben soms een kleine hulpmotor en varen
altijë: in groepsverband, vanwege de slechte zeewaardige
toestand waarin zij verkeren.
De Venezolaanse pat1ouillevaartuigen ziJn ijzeren schepen.
Toen de "ALDEA", in convooi met de "GLADIATOH" en de
'liiOKI!"E CHISTO", werden gesommeerd om bij te draaien, gebeurde het langszij komen van het patrouillevaartuig zo ruw, dat
de "ALDEA'' zonk en de beid!:; andere schepen zo zwaar werden
beschadigd, dat zij naar de dichtsbijzijnde haven moesten
worden gesleept, aldus de verklaring van de betrokken schippers, na hun terugkeer op Cura<;:ao.
De havenpolitiA van Cura<;:ao verklaarde de Echipper van de
"ALD~A" reeds sinds enige jaren te kennen en er van overtuigd
te zijn, dat deze nan zich niet aan smokkel schuldig maakt.

196. Blijkens een door de

197. 22 september 1967. Colombiaanse smokkelaars op Aruba krijgen
van hun opdrachtgevers telegrafisch order om binnen te blijven liggen, aangezien Colombiaanse en Venezolaanse marinevaartuigen een Cubaans schip zouden willen onderscheppen
en vernietigen, dat op het schiereiland Goajira (Colombia)
infiltranten en wapens aan land zou trachten te brengen. De
Colombianen op Aruba bl1jven op dit bericht inderdaad binnen
liggen.
(Bron~ havenpolitie te Aruba).

198. Een politierapport van de Havendienst te Oranjestad, meldt:
"Reeds geru.ime tijd doen in de haven van Oranjestad geruchten
de ronde, dat Venezolaanse en Colombiaanse kustpatrouillevaartuigen controle uitoefenen op alle kleine schepen die de
haven van Oranjestad verlaten en in de richting van Venezuela of Colombia varen. Deze vaart1·igen zoudAn zich zeer dicht
onder de Arubaanse kust ophouden en \vel binnen de terri toriale wateren. Naar ik heb vernomen, is de contr~le op de
kleine schepen de laatste weken geintensiveerd in verband
met clandestiene aanvoer van wapenen vanuit Cuba naar
Venezuela en Colombia.
Op 10 oktober 1967 vernam ik, dat in de nacht van 9 op 10
oktober 1967 een Venezolaans kustpatrouillevaartuig zich
binnen de territoriale wateren bevond ter hoogte van de
11
Eagle-pier". Het schip werd aldaar te orrstreeks 04.00 uur
gesignaleerd. De "Eagle-pier 11 zou als schuilplaats.worden
gebruikt, omdat de vaartuigen in de nabijheid daarvan met
gedoofde verlichting kunnen liggen zonder gevaar te lopen
GEREU1
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te worden aangevaren".
Hierbij zij aangetekend, dat blijkens doorgaans betrouwbare berichten een Venezolaans oorlogsschip Aruba aan de
zuidkust in de nacht van 9 op 10 oktober passeerde.
199. Ofschoon niet alle in deze bijlage opgenomen voorvallen
als incidenten mogen worden aangemerkt, is hierin uit een
rijk assortiment voll~digheidshalve toch een aantal berichten opgenomen, dat als symptoom van een vast gedragspatroon
in deze reeks thuishoort. Nadrukkelijk zij hierbij echter gesteld, dat geen aanwijzingen zijn gevonden, die er op zouden
kunnen wijzen, dat deze voorvallen aanleiding zou kunnen
geven tot het breken van de bijna 150 j2ar oude Venezolaanse
traditie, om internationale geschillen uitsluitend door
overleg te regelen.
- VER'HJ. ZIEGEN

1. C~~rmA, dd. 20 september 1956 nr. 2466/2445/ZG, gevoegd
als bijlage bij CZNNA 2470/ZG, dd. 28 september 1956 aan
EDZ alsmede GiTA, dd. 18 september 1 956/Kab/G aan i'1inister
Overzeese Rijksdelen a.i.
2. NAC, dd. 29 maart 1960 no. 1406-157 GS/281 aan EZ.
3. lTAC, dd. 29 maart 1960 no, 1406-157 GS/281 aan BZ en
daarbij als bijlage gevoegde nota van de minister van
Buitenlandse Zaken van de Republiek Venezuela, dd. 28
maart 1960, no. C-53, met bijlag@n.
4. TIAC, dd. 6 juli 1961 na. 2665/48~ en 3G juni 1961 na.
2582/469 aan EZ.
5. NAC aan EZ~ 27 nov. 1961 rro. 45u0/77, 1 dec. 1961 no.
4590/77 GS 308, 2 dec. 1961 no. 4598/782/GS 310, 4 dec.
1961 no. 4610/785/GS 313, 6 dec. 1961 no. 4632/791/GS 318,
12 dec. 1961 no. 4726/798 en 17 dec, 1961 no. 4792/803/GS
325.
6. CZI1EA, dd. 3 februari 1961 na. 175/156 ZG aan BDZ en GNA,
dd. 24 j:ömuari 1961, no, 22900/ZG aan "~TriP te 's-Gr2venhage.
7. NAC, dd. 27 januari 1961 no. 282/9 GS aan EZ.
8, Zie berichtenwisseling:
van CZ~iEA aan BJJZ: DTGR. 281521 Z JAN 66
van BDZ aan CZ~A: DTG3. 271121 Z JAN 66
van CZ:i'·IDTA aan CSQ-1 ~ DTGR. 240423 Z JAN 66
van CZLHA, AlG 2773: DTGR. 240341 Z JAN 66
van CZIJ.;A, .AIG 2773: DTGR. 241421 Z JAF 66
9. lTAC dd. 15 november 1960 no. 4252/778 en dd. 28 noveuber
1960 na. 4402/805 aan BZ.
10.~~ondelinge
mededelingen van officieren van de marinierskazerne SAVANE'I'.A te Aruba, aan opsteller.

GEHEIT1

B-43
BIJLAGE 8
AF .. CF. .EIFT
cc. Gou-verneur Ned. Antillen
AiiiBASSADE VAN H ·;T

._:~TLiKRIJK

DEll NED:GRLAND:;:;l'J
Kab.: 20665/Vertr., 051259.
CZHNA.: 2852/409/C, 101259.

EMBAJADA REAL
DE LOS
PAISES BAJOS
No. 4459/820

CONFID:c:t:iTIEEL
Caracas, 1 december 1959

Psychologische achtergrond
van het vliegerincident
Ofschoon Uwe Excellentie zowel als de Gouverneur van de
Nederlandse Antillen zo volledig mogelijk zijn ingelicht over de officiële en persuitlatingen in Venezuela betreffende het incident van de twee Cubaanse vliegers die strooibiljetten hebben afgeuorpen, geloof ik dat het niet onnuttig is een korte schets te geven van de psychologische achtergrond van het gebeurde, omdat men in het rustige Nederland en, naar op de conferentie met de pers nog bij mijn
recent bezoek is gebleken, zelfs op de Antillen zich eenvoudig niet kan voorstellen in welk een aan het psychopatische
grenzende staat van opwinding de Venezolaanse machthebbers
zich bij voortduring bevinden. J:Ien moet teruggaan naar de
blokkade en Cipriani Castro om voorbeelden te vinden van de
beledigende taal over Nederland, de Antillen en alles wat
daarmede samenhangt, die thans in een breed vloeiende stroom
in Venezuela wordt uitgestort.
Hoofdfaktoren zijn:
~. de aanwezigheid van de niet-Venez.olaanse Antillen
op korte afstand van Venezuela. Praktisch iedere Venezolaan
is van oordeel dat de Antillen in wezen bij Venezuela behoren evenals bijv. Brits Guyana, ma2r de uitdrukking van dit
gevoel wordt in normale tijden getec:perd door de medeoveri-Jeging dat men bij het streven naar een opblanking van de
Venezolaanse bevolking ~een aanzienlijke dosis grotendeels
zuivere negers en negroïden \'lenst te aanvaarden. De welvaart, het opvoedingspeil, de economische en sociale mogelijkheden in de Antillen contrasteren sinds jeer en dag
zodanig met de toestanden in Venezuela., dat dit de Venezolanen bijzon·er irriteert.
2e. Venezuela heeft in de bijna 150 jaar van zijn zelfstandig volksbestaan niet meer dan een half dozijn min of
meer democratische regeringen gekend, die gemeenlijk binnen het jaar het leven lieten. Dit maakt dat ook bij de
huidige democratische partij het begrip voor een werkelijk
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democrai;ische staatsinstelling uiterst gering is. Het land wordt
nog geregeerd onder de constitutie van de laatste dictatuur, die
arrestaties zonder rechterlijke beslissing, opsluiting voor onbepaalde tijd en uitwijzing als normaal beschouwt. Ofschoon een kleine
'groep hoogstaande intellectuelen in woord en geschrift andere opvattingen ingang tracht te doen vinden, kan de democratische regering het niet zondèr deze middelen stellen (men leze het protest van
de PersverenL7ing in vlashington en het antwoord daarop van de Minister van Binnenlandse Zaken).
3e. De huidige President en verschillende Ministers hebben
destijds-als ballingen intensief vanuit de Antillen tegen Venezuela
g3complotteerd. Zij kunnen zich dus r..iet anders voorstellen dan dat
hun tegenstanders van het ogenblik op de Antillen precies hetzelfde
öoen en mGn moet toegeven dat de geschiedenis hen in de gelegenheid
stelt zich op een indrukwekkende reeks van voorbeelden te beroepen.
i§_. In het binnenland slaat de Venezolaan zich in woord en
geschrift voortdurend op de borst al.s de held der democratie en
de voorveGhter van hoogstaande beginselen, maar hij weet innerlijk
zeer goed dat zijn reputatie in het buitenland niet zeer hoog wordt
aangeslagen. Ook onder de Latijns-Amerikanen gAniet de Venezolaan
slechts een zeer gerihg aanzien. Zij worden algemeen als arrogante,
onopgevoede rijkaards beschouwt, die men liever uit de weg moet gaan.
Dit maakt dat de Venezolanen altijd denken dat zij niet voor
vol worden aangezien of niet ssrieus worden genomen.
Waar dus bij $ndere incidenten in de diplomatieke sfeer vaak
door de beledigde partij de gedragslijn wordt gevolgd van zich in eén
waardig stilzwijgen te hullen, rrovoceert dit de Venezolaan des te
meer omdat hij er minachting van zijn argument in ziet.
~· In het geval van het onderhavige incident heeft Venezuela
het voordeel dat het zich kan richten tot een klein land, dat geen
represaillemaatregelen ter beschikking heeft, ofschoon in feite de
inhoud van de pamfletten tegen Venezuela in het buitenland is opgesteld en de organisatie, die er achter zit, vrijelijk en ongehinderd
vanuit de Verenigde Staten opereert.
6e. De angst van de huidige machthebbérs voor hun tegenstanders
is eenvoudig onvoorstelbaar: derhalve worden de wildste geruchten
onmiddellijk geloofd en volkomen onschuldige personen gearresteerd
op grond van onjuiste aangifte. Nog nimmer heeft de lVIinister van
Binnenlandse Zaken werkelijk enigerlei concreet bewijs kunnen aanvoeren van samenzwering tegen de staat door de steeds aangroeiende reeks
van personen, die ~egens redenen van hoge politiek (medidas de alta
politica) uit het land worden gezet. Ter illustratie van deze geestesgesteldheid moge dienen dat bij het recente bezoek van een aantal
ministers aan de Antillen ter bijwoning van de opening van het hotel
op Aruba de i'Iinister van :Binnenlandse Zaken mij eers.t ·liet vragen of
de Antilliaanse Regering wel voldoende maatregelen had genomen om
te voorkomen dat anti-democratisûhe elementen onder de ballingen op
de Antillen tegen hem.zouden manifesteren. Toen daarop geantwoord
werd dat de enige anti-democratische elementen op de Antillen de
p~rsonen·waren die hij zelf zonder toestemming te vragen daarheen
had geäxpediteerd, verzocht de minister of deze da~ gedurende
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zijn verblijf in VcL~ekerde bewaring kond~3 worden gesteld. Daarop
werd ge2ntwoord dat deze personen zich op Cura9ao bevonden en de
I•:inister rechtstreeks naar Aruba zou vertrekken~ d<,.;h dit bleek
niet voldoende, zodst de Antilliaanse Peegering de v·ijf ballingen
ter gelegenheid van de hotelopening een eiland verder, naar Bonaire
moest overbrengen. De Minister achtte zich blijkbaar toen nog niet
voldoende gerustgesteld want, in plaats van met het vliegtuig waa.rmede de andere leden van het gezelschap om 10 a.m. op de Antillen
aanklamen, verscheen de heer Dubuc eerst OP1 2 uur met een ander vliegtuig uit Coro, klaarblijkelijk om eventuele aanva.llers het spoor
bijster te doen geraken. Voor de inzittenden uit het vliegtuig
stapten, verscheen eerst een zestal persoonlijke detectieven, waar
van er helaas twee moesten worden inberekend omdat zij met de Arubaanse politie nog een rekening te vereffenen hadden. Toen de l:inister eem18al zich ervan had overtuigd~ dat op de Lntillen geen gevaar te duchten was, toonde hij zich in opgeruimde en hartelijke stemming. Nisschien is dit wel de enige dag in zijn loopbaan in het Venezolaanse Kabinet geweest dat hij zich werkelijk ongestoord aan de
genoegens van het bestaan heeft kunnen overgeven.
=·hnister Arcaya heeft mij persoonlijk herhaaldelijk verzekerd
dat hij als balling cp de Antillen destijds uitstekend is behandeld
en er vele vrienden heeft overgehouden. Dergelijke gedachten zijn
echter onmiddellijk vergeten, zodra zich .een feit voordoet dat niet
naar de zin van de Venezolanen is. Dan krijgen de normale gevoelens
van h 2 at en jalou_sie onmiddellijk de overhand, waarbij nimmer in
acht wordt genomen of bepaalde ma. tregelen wellicht in eigen vlees
snijden, maar gaarne de vrije loop wordt gelaten aan eigen ongebreidelde hartstochten.
Concluderend schijnt illlJ in de gegeven omstandigheden een verstandige handelwijze om het optreden van de Venezolaanse machthebbers
te beoordelen naar de maatstaven, welke aan Fidel Castro worden aangelegd. Er zijn weliswaar enige bezadigde en ontwikkelde elementen
in de huidige Venezolaanse regering, zoals de Minister van Financiën I·'Iayobro en wellicht enige a:::1deren, doch zij zijn verre in de
minderheid, zodat de boventoon wordt gevoerd door aan Nederland
bepaald vijandige personen, waarvan de President der Republiek
de meest gevaarlijke is.
De Ambassadeur

(Dr. H.li. :Boon)
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110. Algemeen
111. Het beeld dat de Venezolaanse marine vide punt 2652 van de
Koninklijke Harine heeft, als zou deze eer een dreigende dan
een vriendschappelijke houding ten opzichte van haar innemen,
is mogelijk beïnvloed door de verwikkelingen, waartoe Venezolaanse vlootbezoeken en landingen van Venezolaanse militaire
vliegtu.igen als regel aanleiding hebben gegeven. Vrijwel zonder uitzondering hebben de verzoeken daartoe de Nederlandse en
de Nederlands-Antilliaanse autoriteiten te laat bereikt om
een vlotte afwikkeling mogelijk te maken. In vele gevallen
moeet van een voorgenomen Venezolaans vlootbezoek zelfs uit
de pers kennis worden genohlen en hleest slechts enkele dagen
tevoren! Daarbij kwam dat de Venezolanen dergeliJke bezoeken
met een mars met hun militaire kapel door Willemstad tot een
door de il.egering van de Eederlandse Antillen ongewenste manifestatie maakten.
(-

120. Vlootbezoeken
121. :Bij het in 1965 uit de pers bekend geworden Venezolaans vlootbezoek ter gelegenheid van de Venezolaanse Onafhankelijkheidsdag, "Werd door I1inister-President Jonckheer de toestemming tot
het houden van een door de Venezolanen aangekondigde ma.rs door
de stad geweigerd, onder het motto: nvlillemstdd is geen Caracasn (1), Toen in juni 1966 ter gelegenheid van de Venezolaanse
OnafhBnkelijkheidsdag wederom uit de pers van een voorgenomen
vlootbezoek kennis moest worden genomen, werd in overleg tussen
:Buitenlandse Zaken, de Minister-President van de Nederlandse
Antillen en de Koninklijke Harine besloten "dat in verband met
voor die dagen voorgenomen oefeningen van Ia1-eenheden", dit op
zo korte termijn (2 dagen) bekend geworden bezoek geen door-·
gang kon vinden (2). Aangezien het een goede Venezolaanse gewoonte is om op het goedkopere Cura9ao het schip af te laden
met geschenke'n voor verwanten, moet t.Let wel een grote teleurstelling voor de bemanning zijn geweest, dat het aangekondigde
bezoek op het laatste moment moest worden afgelast.

I

\

122. Medio 1968 werd uit de Venezolaanse pers bekend, dat het Venezolaanse presidentieele jacht, de "Las Aves" (T-12), dat behoort tot de marine-eenheden en als zodanig door militairen is
bemand, op de Venezolaanse Onafhankelijkheidsdag als een drijvende expositie van de Venezolaanse industrie, een bezoek aan
Cura9ao zou brengen. Evenals in de voorgaande gevallen werd
toen de Venezolaanse' Consul-Generaal "getipt", dat hiervoor alsnog via de gebruikelijke kanalen diplomatieke toestemming behoorde te worden aangevraagd en wederom kon dit bezoek pas weer
met allerlei kunstgrepen op het laatste nippertje worden geîegeld ( 3) .
De Nederlandse verbindingsofficier met de Venezolaanse Consul,
die deze functie reeds sinds 1945 vervult, verklaarde dat het
hem uit gesprekken met het personeel van het consulaat bekend
was, dat de Consul-Generaal (een broer van de Secretaris-Generaal van de bij de staatsgreep van 1958 aan de macht gekomen regeCONFIDENTIEEL

AV:S 2

B-47
BIJLAGE

9

ringspartij), èang uit o~be~endheio met het protocol fouten
te maken, het altijd zo lang T:J.ogelijk uitstelde om de voor
hem zo duistere diplYJatieke wegen "'üe bewandelen, onder het
motto, da.t dit de taak was ven het :anisterie van buitenlandse
Zaken te Caracas en. juist. deze instantie faalde in dit opzicht
altijd in het bijzonder.

130. Ongeauthoriseerde Venezolaanze vllegtuiglandingen
1 31. In september 1967 maakte een Venezolaanse Canberra bommemverper

(

een technische voorzorgslanding op ,.._ruba. Tivee tot dezelfde
formatie van drie behorende Canberra. 1 s landden kort daarop
eveneens, u~teraarà zonder diplomatieke tcestemming, doch pas
na zolang rondgevlogen te hebben, dat zij wegens benzinegebrek
niet meer naar hun basis konden terugkeren. De volgende dag
vlogen de Venezolanen na verkregen toestemming een vervangend
toestel in, waarop de nieu·,f gevormde formatie van drie de reis
voor een luchtshow op Jamaica voortzette. Voor het te rep~reren
toestel werden intuAsen door de Venezolaanse luchtmacht na verkregen toes+.emming onderdelen en technici ingevlogen. ~a herstel
vertrokken de toestellen tenslotte weer naar Venezuela.
Door de Arubaanse en CuraQaoese civiele autoriteiten werd aan
het feit dat de twee tot de ocrspronkelijke formatie behorende
Canberra's, die zich zonJer directe technische noodzaak bij
hun gestrande collega voegden, weinig aandacht besteed. Zij
toonden zich gezien de goed9 verhoudingen met Ven8~uela dan ook
lichteliik verbaasd dat hieraan van mari1"e-zijde aandacht werd
besteed, tem0er omdat zich a.an boo~d van de gelande toestellen
geen boord- of handvuurwapenen'bevonden en de MLD voor OSRDvluchten op telefonisch verzoek toch ook wel directe toestem.ning verkre!:..g om bove:1. Venezolaans territoir te vliegen ( 4).

132. Op 26 en 27 juli 1968 landden Of Aruba 3 en op Cura9ao 4
I'li tcl1ell-B 25 lichte bomrr:enwer:pers van de Venezolaanse luchtmach~ zo~der d~t daarvoor op de gebruikelijke wijze toestemmicg was verzocht. Àanvankelijk was joor de luchtverkeersleiding daoroo de toestemming tot landen geweigerd, do~h nadat
de toestellen ca.. 11 uur waren blijven rondcirkelen en daarna
brandstofgebrek '"J.eldden, iverd toestemming tot een 11 technische 11
lanèing verleend.
Blijkens verklaringen van de bemanningsleden namen zij deel
aan de oefening Ul;ITAS IX, ;net onder andere Noord-Amerikaanse,
Colombi~anse en Braziliaanse schepen en vliegtuigen. De vere.;.ste diplomatieke toestemming voor landingen op .t<_ruba en Cura9ao zou volgens hun oefenorders zijn geregeld en zij verkeerden in de overtuiging dat alles in orde was. Achter~f werden
deze landingen door de C.ouverneur der r;ederlaüdse Antillen
ngenormaliseerd 11 , De squadron-leader sn diens offic;ieren die
in de crew-room van het squadron van de tlLD 0p Cura9ao werden
ontvangen, gaven de indruk te goeder trouw te zijn en verontschuldigden zich zo uitputtend toen zij van de Venezolaanse
Consul-Generaal verna:1en dat inderdaad geen 11 dipclear 11 was aangevraagd, dat hun houding medelij(en opwekte. Uit hun houding
bleek dat zij het veroorzaakte ongerief zeer betreurden;
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de opvallende :1anwezigheid van oefenende mariniers stelde hen
bovendieu niet bijste~ op hun gemak (5).
Bij deze zelfde gelegenheid vlogen ook Noord-Amerikaanse militaire vliegtuigen boven Antilliaans territoir, waarvan er één
toestemming tot la~den verzocht. Rangezien ook hiervoor geen
11
dlpclear 11 was aangevraagd,, werd deze toestemming geweig2rd,
waaro~ het toestel verder vloog. Het aan de oefening UNITAS IX
deelnemende Braziliaanse vliegkampschip 11 Ninas GeraisH had wel
op een tijdige aanvraag "dipclee.r 11 verkregen. Bij aankomst
bleek het schip echter vergezeld te zijn door de DD 11 PIAUI-l 11 ,
waarvoor de aankomst alsnog in haast moest worden genormaliseerd.

(

1 33. Het ongeauthoriseerde overvliegen van Amerikaanse militaire
vliegtuigen en h8t ongeauthoriseerd3 landen van Venezolaanse
militaire toes~ellen, vormde voor de Minister van Buitenlandse
Zaken aanleidins bij zijn brief van 3 juni 1969, mm/CA-8?,699F 5723/69, d.t.v. de Minister van Defensie de marine-attaché
te T,·ashington uit te nodigen, de Ainerikaanse marine te verzoeken
een herhaling van vlGc~ten over het Nederlands-Antilliaanse
territoir, zonder vergunning door vreemde militaire vliegtuigen,
deelnemende aan oefeningen onder leiding van de Amerikaanse marine te doen vermijden. Voorts werd de Eers~e Secretaris van de
Venezolaanse ~ll..mbassade te 1 s-Gravenhage het gebeuren onder de
aandacht gebracLt en daarbij tevens geattendeerd op de regels
welke gelden voor het aanvragen van clearance voor dergelijke
vluchten.
134. In dit verband zij er nog de aandacht op gevestig~, dat ook
de Colombiaanse vloottanker die regelmatig olie komt laden op
Aruba, lang niet altijd de voorge3chreven weg bewandelt voor
deze bezoeken. Laze tanker die voor een leek nie~ zondermeer
als een schip van oorlog is te herkennen, deed zelfs eenmaal
Áruba zonder "dipclear" aan en zonder dat de havendienst de
status van het sclüp onderkende. De commandant meldde zich
daarna per taxi in vol ornaat bij de zeer verbaasde commandant
van de marinierskazerne Savaneta. Uit het gevolgde gesprak
bleek dat de Colombiaanse com.na.ndant volkomen te goeder trouw
was en in de overtuiging verkeerde dat Ce vereiste diplomatieke toestemming ï<ra.s aangevraagd en verkregE:n. Later "k•·ram het
voor dat h·at sctip dagen lang bui te11 de territoriale vateren
van Aruba op ndipclea.r;·, moest blijven wachten, omdat de Colombiaanse autoriteiten hadden verzuimd tijdig diplomatieke toestewning aan te vra.gen,
140. Vlootbezoek aan Venezuela
141. Tenslotte zij nog vermeld, dat voor het bezoek van Hr.Ls, 11 0verijsser·aan Venezuela dat in september 1968 plaats vond, een
vertegenwoordiger vaL :t-=r .:·~s. Ambassade te Caracas weken van te
voren naar Cura<;co kwa.m, om met de Koninklijke :rarine de nodige
regelingen te bespre~en. Bij deze gelegenheid verklaarde hij dat
de samenwerking met de Venezolaanse marinestaf voor het vaststellen van het programma pretti5 en vlot was. Toen hij kort
voor het bezoek nogmaals naar Curaçao terugkeerde voor het
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afronden van ZlJn bes~re~ingen 9 wist hij te vertellen dat het
Venezolaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken minder vlot was
met het regelen van de diplomatieke ~oestemming 9 als gevolg
van een stroeve bureaucratische -vrerklájze. ûndanks dat de
marinestaf tij dit; had laten weten 9 dat Hr .I'Is. "Over ij ss el n
welkom was 9 kwam de diplomatieke toes+emming pas kort 7oor
het vertrek van deze bodem af. De in Caracas geaccrediteerde
Amerikaanse 9 Dngelse en Fr~nse attaché's bleken dezelfde ervaringen te hebben (6).
Nu de All-administratie na een regeringsperiode van 10 jaar in
maart 1969 is vervangen door de onervaren aanhangers van de
CCFBI en in het kade:;_· daa.rvan ook vele mutaties bij het I•Iinisterie van 3ui tenlandse Zaken nebber" plaatsgevonden 9 mag niet
zondermeer worden verwac~t 9 dat thans op een vlottere behandeling van deze zaken kan worden gerekend.
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- 3 Hoofdstuk I

Overzicht van de toestand

1. De Nederlandse Antillen

(a) Geografisch

De Nederlandse Antillen Z~Jn gelegen in het
Caraïbische gebied en vallen uiteen in twee groepen
van eilanden, te weten de Benedenwindse eilanden
Aruba, Cura9ao en Bonaire, en de Bovenwindse eilanden Sint Maarten (dat gedeeltelijk Frans is), Saba
en Sint Eustatius. Deze twee eilandengroepen liggen
circa 490 zeemijlen van elkaar verwijderd.
De Bovenwindse eilanden zijn op korte afstand omringd door vele kleine en onbetekenende Franse,
Amerikaanse en (ex-) Britse eilanden. Het meest
nabij gelegen grotere eiland Puerto Rico is circa
170 zeemijlen van het centrum van deze eilandengroep verwijderd. De Benedenwindse eilanden liggen
op zeer korte afstand van de Venezolaanse kust;
Aruba, Curaçao en Bonaire respektievelijk op 15,
36 en 58 zeemijlen. De afstanden van de Nederlandse
Antillen tot Nederland en Suriname zijn zeer groot,
respektievelijk circa 4500 en 1000 zeemijlen.

(b) Bevolking

Per 31 december 1970 bedroeg het aantal inwoners
der Nederlandse Antillen in totaal 223.874 personen.
Dit inwonertal is als volgt over de verschillende
eilanden verdeeld:
Cura9ao
Aruba
Bonaire
St. Maarten
St. Eustatius
Saba

(c) Economie
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145.707
60.734
8.191
6.881
1. 405
956

inwoners
inwoners
inwoners
inwoners
inwoners
inwoners

Economisch gezien Z~Jn alleen de eilanden Aruba en
Cura9ao van belang en dan nog in belangrijke mate
(wat het industriële element betreft) door de aldaar gevestigde olie-raffinaderijen. Door het invoeren van arbeidsbesparende produktiemethoden is
het aantal werknemers in deze industrie-tak zeer
ingekrompen. Een economische aktiviteit op Cura9ao
welke de aandacht verdient is de aldaar aanwezige
scheepsreparatie-capaciteit gevormd door een drietal droogdokken waarvan de grootste een vermogen
van 120.000 ton heeft.
De goederen- en dienstenverlening door zowel de
particuliere sector als de overheid vormen een
belangrijke bijdrage tot het natiçonaal product,
die het aandeel van de olie-industrie daarin overtreft. Ontwikkeling van de lanrlbouw biedt geen
perspectief door de droogte van het klimaat.
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Ook veeteelt en visser~J z~Jn nau~elijks ontwikkeld. Het gevolg is dat ·vrij~el alle goederen die
nodig zijn om in de behoeften van de bevolking te
voorzien moeten ~orden ingevoerd.
(d) Olie

De raffinaderijen te Aruba en Cura9ao hebben teaamen
een capaciteit voor ruwe olie van 1,6% van het wereldtotaal en 3, 96% van het 1ilestelijk Halfrond
(per 1 januari 1970). Deze raffinaderijen hebben
een capaciteit voor "katalytisch kraken" van 0,93%
van het totaal van de vrije ~ereld en 1,10% van het
totaal van het Westelijk Halfrond. Shell-Cura9ao
heeft een ontzwavelingscapaciteit van 25.000 barrels per dag en Lago-Aruba heeft een ontzwavelingscapaciteit van 100.000 barrels per dag.
Het gemiddelde aantal tankers dat per dag Aruba
aandoet is 1,7 met een gemiddelde tonnage van ruim
39.000 DWT. De raffinaderijen op Aruba wordon vrijwel uitsluitend gevoed met olie uit Venezuela.
Het gemiddelde aantal tankers dat per dag Cura9ao
aandoet bedraagt 4,7 (waarvan 1,1 afk~mstig uit
Venezuela) met een gemiddelde tonnage van 36.000
DWT.

(e) Werkloosheid

Mede door het aantrekken van industrieën alsmede
het bevorderen van toerisme is de werkloosheid in
de periode v66r 1966 teruggelopen. Gedurende het
tijdvak 1966-1967 heeft de werkloosheid zich op
circa 20% van de beroepsbevolking gehandhaafd.
Volgens een steekproef in juni 1971 bleek dat op
Cura9ao van de beroepsbevolking 13% van de mannen
en 30% van de vrouwen werkloos was, terwijl op
Aruba deze cijfers lagen op respectievelijk 15,5%
en 18,5%.
De sociale voorzieningen laten te ~ensen ~ver.

(f) Interne
situatie

Kon aanvankelijk worden verondersteld dat de
interne situatie op de Nederlandse Antillen als
gevolg van de mei-onlusten op Cura9a0 in 1969 een
fundamentele wijziging zou ondergaan, thans
(begin 1972) moet worden vastgesteld dat er in
feite maar weinig is veranderd en dat de grondoorzaken welke hebben geleid tot deze uitbarsting
niet zijn weggenomen. Met een mogelijke herhaling
van een dergelijke calamiteit zal derhalve rekening moeten worden gehouden. De in opkomst lijkende "arbeidersmacht'', geinstitutionaliseerd in
de politieke partij "Frente Obrero de Liberacion
30 mei" heeft weinig greep op haar (potentieel
grote) achterban gekregen en het lijkt mogelijk
dat andermaal deze achterban tot het besef zal
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geraken dat naar haar stem niet wordt. geluisterd.
De traditioneel invloedrijke partijen (met name
de Democratische Partij op Cura9ao) hebben te kampen met afsplitsing door interne menin~sverschillen
en moeten voorzichtig laveren om hun bijna verloren
gegane machtspositie te handhaven.
(g) Staatkundig
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De Nederlandse Antillen vormen een autonoom rijksdeel binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Met
betrekkidg tot binnenlandse aangelogenheden bezitten de Nederlandse Antillen volledige autonomie.
De Antilliaanse regering wordt gevormd door de
Gouverneur en de Antilliaanse Ministerraad.
De handhaving van de onafhankelijkheid en de verdediging van dit rijksdeel alsmede zijn buitenlandse betrekkingen zijn volgens het Statuut voor
het Koninkrijk der Nederlanden aangelegenheden van
het Koninkrijk.
De kwestie rond de staatkundige toekomst van de
Nederlandse Antillen speelt in de Antilliaanse politiek een zeer belangrijke rol. Het belangrijkste
element in deze voor de Nederlandse Antillen zelf
lijkt echter niet te zijn gelegen in de toekomstige
verhouding tot Hederland, doch veeleer in het aspect van de toekomstige verhouding tussen de diverse
eilanden onderling. Wat dit laatste betreft kan
worden gosproken van een groot onderling wantrouwen,
bevreesd als de verschillende eilanden zijn dat
vooral Cura9ao in de toekomst een overheersende
positie wil ~nnemen.
In Latijns Amerika wordt,voorzover bekend, in de
publiciteit weinig aandacht besteed aan de omstandigheid dat de Nederlandse Antillen door een staatkundige band met een mogendheid gelegen buiten
het Westelijk Halfrond zijn verbonden. Desondanks
moet worden aangenomen dat men het bestaan van
zulk een band ziet als een restant van de koloniale
tijd, en dat derhalve ontwikkelingen in deze band
met een kritisch oog zullen worden beschouwd.
Wat de houding van de Latijns-Amerikaanse landen
ten opzichte van het Statuut betreft is mogelijk
voorts nog van belang dat in 1940 door 21 LatijnsAmerikaanse republieken de "Act of Havanna 11 vJerd
getekend, hetwelk voorziet in een collectief voogdijschap door alle Amerikaanse naties over Europose koloniën en bezittingen op het Westelijk
Halfrond, mocht een poging worden gedaan de souvereiniteit over deze koloniën van een nietf~erikaans land aan een ander niet-Amerikaans
land over te dragen.
De band met het Koninkrijk maakt het voor de Nederlandse Antillen niet mogelijk te worden opgenomen in de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS~
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omdat volgens de statuten van de OAS de toetreding
van een niet-Amerikaanse staat uitgesloten is.
Aangaande de eventuele volledige onafhankelijkheid
van de Nederlandse Antillen in de toekomst moet
worden opgemerkt dat hiervoor bij het zwarte bevolkingsdeel op Cura9ao een zekere ongerustheid bestaat, omdat men in dat geval vrijwel zeker vergrote
Venezolaanse invloed verwacht; omtrent de houding
van de Venezolanen ten opzichte van zwartgekleurden
maakt men zich op de Antillen weinig illusies.

De Nederlandse Antillen in het Caraibisch gebied
\a) Algemeen

De Nederlandse Antillen liggen aan de peripherie van
een gebied dat meer en meer in militair-politiek
opzicht de aandacht van de grote mogendheden voor
zich gaat opeisen. De internationaal-politieke factoren die de veiligheidssituatie van de Nederlandse
Antillen bepalen zijn de algemene verhoudingen binnen het Caraibische gebied en de strategische betekenis daarvan. De internatio·aaal-poli tieke factoren
worden grotendeels bepaald door het strategische belang van dit gebied voor de Verenigde Staten van
Amerika, en derhalve indirect door de verhouding tussen de Verenigde Staten en de Sovjet Unie.
(N.B. De Volksrepubliek China heeft in dit gebied
nog geen noemenswaardige invloed).
Een andere belangrijke f'1ctor voor de veiligheidssituatie van de Nede~landse Antillen wordt gevormd
door de sociaal-economische onrust in de regio
welke wordt verscherpt door de heersende rassentegenstellingen. Voor de Nederlandse Antillen is daarenboven nog van groot belang de verhouding tot Venezuela, waarbij zich omstandigheden kunnen voordoen
die gemakkelijk tot conflictstof aanleiding kunnen
geven.

(b) Consequenties
voor de
Koninkli,jke
Marine

Als gevolg van een en ander (mede gezien de LatijnsAmerikaanse volksaard) moet de veiligheidssituatie
in het Caraibische gebied - en daarmee ook voor de
Nederlandse Antillen - als fundamenteel labiel worden beschouwd. De beveiligingstaak van de Koninklijke
Marine heeft dan ook een verderstrekkende betekenis
dan alleen de bescherming van de zeeverbindingen
tussen de verschillende eilarden onderling en van
hun territoriale integriteit tegen mogelijk Zuidof Midden-Amerikaanse avonturiers. De strategische
betekenis van het Caraibische gebied verleent bovendien bijzonder reliäf aan de belangrijke olieindustrie op Aruba en Cura9ao en de marine- en
andere scheepvaart-faciliteiten die daar zijn.
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• De verhouding tussen de Nederlandse Antillen en Venezuela
(a) Inleiding

In de praktijk kan de houding van Venezuela ten opzichte van de Nederlandse Antillen worden gekarakteriseerd als één welke enerzijds ~lijk geeft van
(al dan niet gemeende) gevoelens van broederschap
ten opzichte van het Antilliaanse volk, maar anderzijds toch ook vaak een geringschatting van de Antilliaanse positie binnen het kader van het Koninkrijksstatuut in zich draagt. Ook hier ziet men het
Statuut duidelijk als een overblijfsel van de koloniale tijd.

(b) Territoriale
verlangons

Het is bekend dat in bepaalde kringen van de Venezolaanse bevolking aspiraties leven om de Benedenwindse eilanden aan Venezolaans grondgebied toe te
voegen. Deze stellingname wordt mede ingegeven door
de wens de stabiliteit op de eilanden te waarborgen
om te voorkomen dat de Antillen een uitvalsbasis
zouden kunnen vormen voor tegen Venezuela gerichte
aktiviteiten. Er moet voorts rekening worden gehouden
met het bestaan van latent levende territoriale verlangens met betrekking tot de Benedenwinden, waar
met name gedacht kan worden aan de Venezolaanse aanspraken op een continentaal plateau dat Aruba geheel
omvat. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat er in
Midden- en Zuid-Amerikaanse landen belangstelling
bestaat voor eventuele aanspraken van Venezuela,
kan worden aangenomen dat de meeste landen dergelijke aanspraken zullen steunen dan wel stilzwijgend
zullen goedkeuren of tenminste zonder meer accepteren. De huidige en voorgaande democratische Venezolaanse regeringen koesteren deze aspiraties waarschijnlijk niet, althans niet in die zin dat zij
ernaar zouden streven om met militair geweld de
eilanden aan haar grondgebied toe te voegen.
Wel voorziet artikel 15 van de 26ste Venezolaanse
Grondwet van 23 januari 1961 in de mogelijkheid van
een vrijwillige aansluiting van nieuwe gebieden bij
Venezuela.

(c) Het belang
van de olie

De verhouding tussen de Nederlandse Antillen en
Venezuela wordt in belangrijke mate bepaald door
de aanwezigheid van olie-raffinaderijen op Oura9ao
en Aruba. In dit verband is mede van betekenis dat
deze raffinaderijen zijn uitgerust met ontzwavelingsinstallaties.
De raffinagecapaciteit van Shell-Oura9ao bedroeg
per 1 januari 1970 335.000 barrels per dag; 86%
van deze capaciteit werd benut voor de verwerking
van uit Venezuela afkomstige olie (t.w. circa
288.000 barrels per dag); de resterende capaciteit
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werd aangewend voor de raffinage van olie afkomstig
uit ·viest-Afrika (Nigeria), De ontzwavelingscapaciteit van Shell-Cura9ao bedraagt 25.000 barrels per dag.
Shell-Cura9ao tendeerde medio 1971 over te gaan op
alternatieve bronnen van olievoorziening, zodat de
raffinage van Venezolaanse olie waarschijnlijk
relatief zal gaan verminderen. Een en ander zou medio
1972 dienen te zijn verwezenlijkt, waarbij de totale
raffinagecapaciteit (door uitbreiding) op 525.000
barrels per dag komt te liggen, waarvan 50% zal worden benut voor de Venezolaanse olie.
De raffinagecapaciteit van Lage-Aruba bedraagt
460.000 barrels per dag, ~~elke geheel gebruikt wordt
voor Venezolaanse olie. Medio 1972 zou een ontzwavelingsinstallatie met een capaciteit van 100.000 barrels per dag in gebruik genomen worden.
De betekenis van de olie-industrie voor de Venezolaanse volkshuishouding blijkt uit het feit dat
deze sector inclusief de olieraffinage en de aardgaswinning circa 30% van het bruto nationaal product
uitmaakt. Zij verschaft 65% van de staatsinkomsten
en neemt ruim 90% van de export voor haar rekening.
Venezuela is de vierde olie-produoent (na de Verenigde
Staten, de USSR en Iran) en de eerste olie-exporteur
ter wereld. De gewonnen a~rdolie bedroeg in 1969
ruim 3,5 miljoen barrels per dag, dat wil zeggen
ruim 8% van de wereldproductie. De hoeveelheid gewonnen aardolie bedroeg in het begin van 1972 circa
3,3 miljoen barrels per dag doch deze neergaande
lijn wordt voornamelijk veroorzaakt door uit de Venezolaanse olie-politiek voortvloeiende conflicten
met de oliemaatschappijen en dit cijfer kan niet als
maatgevend worden beschouv.Jd.

(d) Conseguenties
voor de Nederlandse Antillen
voortvloeiend
uit het belang
van de olie
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Uit bovenstaand cijfermateriaal ll.:an worden geconcludeerd dat op de Nederlandse Antillen met totaal
per dag ongeveer 750.000 barrels Venezolaanse olie
circa 20% van de totale Venezolaanse produotie wordt
verwerkt. Venezuela beschikt zelf over twee ontzwavelingsinstallaties, te weten één bij de Creole
Amuay raffinaderij en één bij de Shell Cardon raffinaderij (capaciteit respectievelijk 1DOO.OO en
50.000 barrels per dag).
Aangezien het voor Venezuela een dwingende eis is
dat haar olie v66r export naar de Verenigde Staten
wordt ontzwaveld (voorzover bekend worut 43% van
de Venezolaanse olieproductie naar de Verenigde
Staten uitgevoerd), is het duidelijk dat de op de
Antillen aanwezige ontzwavelingscapaciteit voor
Venezuela van het allergrootste belang is.
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Continuïteit in de produotie van de .Antilliaanse
raffinaderijen en ontzwavelingsinstallaties is voor
Venezuela ~~.P. _zaal~-- van levensbelang. Mocht om welke
reden ook de produotie van deze installaties uitvallen dan zou hierdoor aan de Venezolaanse economie
grote schade worden berokkend.
Het strategische belang van de Venezolaanse oliewinning en -raffinage in geval van een wereldconflict,
wanneer niet meer kan worden gerekend op de produotie
van andere landen, behoeft geen nader betoog •
De Venezolaanse houding ten opzichte van de Nederlandse Antillen wordt mede bepaald door de omstandigheid dat een groot aantal Antillianen tevens Venezolaans staatsburger is. Ook in dit verband kan
de verhouding tussen beide landen een nog meer gecompliceerd karakter krijgen, aangezien de mogelijkheid geenszins moet worden uitgesloten dat bijvoorbeeld Venezolaanse vakbonden zouden besluiten tot
solidariteitsacties c.q. stakingen bij eventuele
arbeidsonrust op de Nederlandse .Antillen. Bovendien
zou de Venezolaanse regering in bepaalde gevallen
kunnen besluiten tot beschermende acties voor de
Antilliaanse "Venezolaanse staatsburgers".
Het is zonder meer duidelijk dat een en ander verstrekkende gevolgen zou kunnen hebben. In het geval
van een eventuele solidariteitsstaking van de Venezolaanse vakorganisatie van olie-arbeiders (FEDEPETROL),indien op de Nederlandse Antillen bij de aldaar aanwezige ~lieraffinaderijen een staking zou
uitbreken, moet als vaststaand worden aangenomen dat
zulks in ieder geval tot ingrijpen van de Venezolaanse regering in eigen land zou leiden, terwijl
daarnaast ongetvrijfeld sterke druk op de Nederlandse
.Antillen zal worden uitgeoefend.
Venezuela hecht grote waarde aan stabiliteit in
het Caraïbische gebied en met name in haar directe
omgeving. De snelle reactie van de Venezolaanse
strijdkrachten op de onlusten op Cura9ao (1969) en
op Trinidad (1970) - tot een daadwerkelijk ingrijpen kwam het niet - en de sedertdien voortdurende
waakzaamheid met betrekking tot Triniè\ad lae.t er
geen twijfel aan bestaan dat Venezuela desnoods
krachtig zal ingrijpen indien aan haar kust een
situatie dreigt te ontstaan die in Venezolaanse
ogen een gevaar voor eigen veiligheid kan inhouden.
Omdat er op de Nederlandse Antillen voor Venezuela
oliebelangen op het spel staan, waarvan de zekerstelling voor Venezuela een gebiedende eis is, kan
Venezuela een onafhankelijke Nederlandse Antillen
niet als een haalbare kaart zien.
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Gedurende een groot aantal jaren Z~Jn de Nederlandse
Antillen enige malen gebruikt als uitwijkcentrum
voor politieke vluchtelingen vanuit Venezuela.
Enkele van deze vluchtelingen hebben op de Nederlandse Antillen getracht hun politieke terugkeer
naar Venezuela voor te bereiden. Het hoeft geen betoog dat op deze wijze Nederlands grondgebied betrokken is geraakt bij de binnenlandse situatie in
Venezuela, een Omstandigheid waartegen elke op dat
moment aan het bewind zijnde president ernstige bezwaren koesterde.
Gold deze stelling voor de tijd van de dictatoriale
regiems in Venezuela; er is geen enkele reden om
aan te nemen dat de huidige democratische regering
in Venezuela er anders tegenover zal staan.
Het is in 1971 andermaal gebleken dat de Nederlandse
Antillen - wat het uitwijken van dergelijke politieke
vluchtelingen betreft - nog steeds een zekere aantrekkingskracht genieten (nauwe persoonlijke en zakelijke relaties tussen beide landen zijn hieraan
niet vreemd), ofschoon daarmoe (nog) niet gezegd
wil worden dat betrokkene (Miguel Angel CAPRILES)
zich op de Nederlandse Antillen inderdaad met tegen
de Venezolaanse regering gerichte activiteiten heeft
bezig gehouden. liGt is overigens wel opvallend dat
men voorzover bekend in Venezuela (en met name de
Venezolaanse pers) nauwelijks of geen aandacht aan
deze vlucht naar de Nederlandse Antillen heeft besteed.
Wanneer in Venezuela een situatie ontstaat welke
een verzwakking van de stabiliteit in dat land tot
gevolg heeft, hetgeen kan voortvloeien uit opleving
van een op moderner leest geschoolde guerilla, dan
is het niet denkbeeldig dat in de huidige Venezolaanse regeringskringen de vrees zou kunnen ontstaan, mede aangawakkert door publicaties in Venezolaanse kranten, dat de Nederlandse Antillen in
enigerlei mate betrokken zouden kunnen zijn bij
deze guerilla-activiteiten of althans mede een
factor vormen in de bestrijding daarvan.
Een en ander wordt uiteraard in belangrijke mate
beïnvloed door de Venezolaanse beoordeling van de
situatie op de Nederlandse Antillen. Men zal wellicht in eerste instantie niet onmiddellijk kwade
wil zoeken van de kant van de overheid van de Nederlandse Antillen - tenzij de Antillen gaan fungeren als uitwijk- of uitvalsbasis voor guerillaoperaties in Venezuela - doch meer aanslaan op een
verondersteld onvermo~en van Nederlands-Antilliaanse
autoriteiten om controle uit te oefenen op eventuele
smokkel van wapens en/of personen. Dat deze vrees
voor wat betreft wapensmokkel niet geheel ongegrond
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behoeft te zijn kan worden geconcluceerd uit de
SABRE-affaire in 1971. Een dergelijke Venezolaanse
beoordeling van de situatie kan optreden wanneer
inderdaad een toename van omvang en doeltreffendheid
van de guerillabe\veging in Venezuela zou blijken.
Het is voorts niet denkbeeldig dat guerilla-bewegingen zullen trachten de bestaande Venezolaanse regiems via hun belangen op de Nederlandse Antillen te
treffen. Men kan hierbij denken aan de mogelijkheid
van sabotagepogingen aan de olieraffinaderijen op
Aruba en Cura9ao.
(i) Houding ten
opzichte van
Nederland

Men neemt in Venezuela met enige bezorgdheid kennis
van de in Nederland steeds meer opgeld doende overtuiging dat het beter ware indien Nederland de thans
bestaande banden met de Nederlandse Antillen zou
slechten en de op de Antillen aanwezige strijdkrachten terug te trekken. Men is in Venezuela kennelijk
bevreesd dat in de nabije toekomst een Nederlandse
regering deze meningsvorming zal aangrijpen als een
rechtvaardiging voor een Nederlandse aftocht.
In Venezolaanse ogen dient Nederland - althans
voorlopig - haar aanwezigheid op de Nederlandse
Antillen tG handhaven omdat deze aanwezigheid een
stabiliserend element vormt. Venezuela heeft voorlopig voldoende andere problemen aan het hoofd die
om een oplossing vragen (o.a. grensgeschillen met
Guyana en Colombia) en is daardoor niet in staat
zich intonsief met de Nederlandse Antillen bezig te
houden, laat staan aan overname ervan te denken.
Voorlopig streeft Venezuela slechts naar een zeer
geleidelijke vergroting van haar invloed op de
Benedenwinden; wel zou men bereid zijn (wellicht
in samenwerking met Nederland) tot een vorm van ontwikkelingshulp. De 30% Antillenrechten zijn echter
tot dusver immer gehandhaafd gebleven, ofschoon
wellicht in Venezuela thans bereidheid bestaat om
daarover te onderhandelen.

(j) VenezolaansAmerikaans
overleg inzake
regionale ordeverstoringen

In het "Inter-American Defence Council" (het Nl~TO
Defence Courreil van het Pact van Rio) is meermalen
overleg geweest over een gezamenlijk Amerikaans/
Venezolaans militair optreden bij regionale ordeverstoringen.

(k) Conclusie

Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat
wanneer de sterkte van de Nederlandse strijdkrachten op de Nederlandse Antillen beneden 8 en door
Venezuela voor de bescherming van de olie-installaties en Venezolaanse staatsburgers, alsmede de
handhaving van de stabiliteit op de Nederlandse
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Antillen, noodzakelijk geacht m~n~mum zou dalen
Venezuela zal besluiten zèlf voor de beveiliging van
haar belangen op de Nederlandse Antillen te gaan zorgdragen, daar de stabiliserende factor die van de Nederlandse strijdkrachten uitgaat dan goeddeels zal
zijn verdwenen. Indien de situatie op de Nederlandse
Antillen zich zodanig zou ontwikkelen dat Venezuela
(als in vroeger jaren) zich daardoor bedreigd zou
voelen, is het niet uitgesloten dat dit land daarop
(met inzet van militaire middelen) zou reageren.
Deze situatie zou zich kunnen voordoen bij een chaos
op de Nederlandse Antillen, of wan •• eer de Nederlandse
Antillen onafhankelijk zouden worden zonder voldoende
garanties voor de stabiliteit. Op dit laatste punt
is Venezuela mogelijk niet helemaal gerust.
Er moet derhalve rekening worden gehouden met een mogelijk Venezolaans militair ingrijpen, al dan niet
in samenwerking met de Verenigde Staten, om de olieinstallaties te beschermen en Venezolaanse en Amerikaanse burgers te evacueren, indien er redenen bestaan om aan te nemen dat de aanwezige Nederlandse
strijdkrachten niet meer in staat zijn voor de bescherming daarvan zorg te dragen, en bovendien wanneer de eilanden dermate instabiel zouden worden dat
hieruit een bedreiging voor de veiligheid van Venezuela kan voortvloeien.
Opgemerkt kan nog worden dat er in het "Inter.American Defence College" (het NATO-Defence College
van het Pact van Rio) reeds meermalen overleg is
geweest over een gezamenlijk Amerikaans/Venezolaans
militair optreden bij regionale ordeverstoringen.

d

Sociale onrust
en economische
problemen
Black Power
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De in het gehele Caraibische gebied bestaande sociale onrust vindt vooral haar cor.zaak in de grote
werkloosheidspercentages op de verschillende
eilanden. In vele gevallen bedraagt dit percentage
circa 20-25%. Door de bestaande rassentegenstellingen krijgt deze problematiek vaak een verscherpt
karakter en ontlaadt de spanning zich veelal in een
conflict tussen rassen. Omdat de ontevredenen zich
in deze gevallen met name richten tegen de eigen
zwarte regeringen (the black fronts, manipulated
by white power) kan wellicht beter worden gesproken
van een sociale klassenstrijd dan van een echte
rassenstrijd. De Blaak Power leiders stellen zich
op het standpunt dat de blanke buitenlandse maatschappijen, met een aantal plaatselijke blanke
minderheden, nog steeàs de gehele economie in dit
gebied onder contrêle hebben.
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Probleemgebieden van deze orde bevinden zich met
name op de ex-Britse_ eilanden. Op Trinidad vond in
1970 een ernstige uiGbarsting plaats waar een gedeelte van de sJrijdkrachten gemene zaak maakte met
de opstandelingen.
Omdat de Black Powe~ organisaties voor de in de regio
bestaande sociale en economische misstanden geen re. delijk - op de eigen Black Power ideologie gebaseerd
alternatief bezitten, zijn deze organisaties ontvankelijk voor invloed van goed georganiseerde politieke groeperingen die deze - op marxistische leest
geschoeide - alternatieven wèl hebben.
b) Cuba en de
export van
revolutie

Vanuit historisch oogpunt bezien neemt Cuba voor de
potentiële bedreiging van de veiligheid in het Caraïbische gebied een vooraanstaande plaats in. Cuba
is het enige land op het Westelijk Halfrond waar een
communistisch regiem de volledige macht in handen
heeft, en het heeft sinds de vestiging van dat regiem
fervent getracht te fungeren als kern om het commurtisme (naar model van Fidel CASTRO) door middel van
uit Cuba geleide en gesteunde subversieve activiteitem verder· ovor het Westelijk Halfrond te verspreiden.
Met name Venezuela, Colombia, Bolivia en de MiddenAmerikaanse landen hebben met deze activiteiten te
maken, zij het dan dat de Castro-guerilla de laatste vier jaren op een lager niveau is komen te staan.
Oorzaken welke hiervoor kunnen worden aangevoerd zijn
o.a.:
(i)

effectieve bestrijding en andere maatregelen
in de betrokken landen zelf;

(ii)

zeer geringe steun van de plaatselijke boerenbevolking aan de plattelands guerilla's;

(iii) tegenstellingen binnen de verschillende
guerilla-bewegingen.
Ook de Sovjet-Unie heeft in Cuba sedert de machtsovername door Fidel CASTRO een bruikbaar middel gezien
om haar invloed op het Westelijk Halfrond te vergroten,
doch verschillen van mening omtrent de strategie
welke aangewend diende te \-lorden om de verspreiding
van het communisme mogelijk te maken, hebben gedurende een aantal jaren de verhouding tussen Moskou
en Havanna nadelig beïnvloed. Sedert 1968 is in deze
vorhoud!ng echter een duidelijke verbetering opgetreden. Door een combinatie van factoren (het falen
van de plattelandsguerilla, de slechte economische
toestand op ·Cuba zelf, de kennelijk toenemende vrees
van CASTRO voor de activiteiten van Cubaanse ballingen, en de isolatie van Cuba op het Westelijk
Halfrond) heeft CASTRO zich gedwongen gezien om meer
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in de pas te lopen met het beleid van Moskou.
In economisch &pzicht is Cuba praktisch volledig afhankelijk geworden van de steun van de Sovjet-Unie.
In het algemeen kan de strategie van het "fidelismo"
(de export van de revolutie) in deze tijd wellicht
als volgt worden gekarakteriseerd:
(i)

CASTRO blijft de overtuiging toegedaan dat het
gebruik van geweld onvermijdelijk is in het
revolutionaire proces.

Voor het scala van activiteiten wordt gebruik
gemaakt van organisaties als de Organisatiè voor
Latijns~Amerikaanse Solidariteit (OLAS) en de
Afro-Asian-Latin-American-Peoples-Solidarity
Organization (AALAPSO).
(iii) Het is denkbaar dat Moskou stilzwijgend de activiteiten van CASTRO toelaat, voordeel hebbend
bij onrust in de regio zonder daarbij zelf te
worden gecompromitteerd.

(ii)

(iv)

De zogenaamde "stadsguerilla" naar voorbeeld
van do Braziliaan Carlos MARIGHELLA wordt (zij
het schoorvoetend) als erkend middel naast de
"plattelandsguerilla" tot het welslagen van een
revolutie naar Cubaans model geaccepteerd.
Zij zullen elkaar echter moeten aanvullen.

(v)

CASTRO is zich ervan bewust geworden dat de
guerilla slechts dan succes kan hebben indien in
een aangrenzend land over een steunpunt kan worden beschikt. De ontwikkelingen in Chili moeten
hem derhalvd vreugde schenken, ofschoon (nog)
niet kan worden aangetoond dat dit een positief
resultaat voor de revolutie heeft opgeleverd.

(vi)

De steun aan guerillabewegingen en bevrijdingsbewegingen op het vasteland, alsmede de opleiding van guerilla's uit Latijns Amerika in Cuba
zelf, geschiedt op meer selectieve basis. De
inzet van Cubaans personeel bij de actieve
guerilla alsmede de materiele hulpverlening
vindt slechts plaats onder voorwaarde dat de
strijd ter plaatse reeds een zeker resultaat
heeft gehad en dat om deze steun wordt verzocht.

De Cubaanse strijdkrachten zijn in essentie van defensieve aard. Alle in gebruik zijnde moderne, door de
Sovjet-Unie geleverde wapensystemen duiden hierop.
Door het ontbreken van voldoende offensieve transportcapaciteit en het ontbreken van raketton voor lange
afstand vormen de Cubaanse st~ijdkrachten geen directe
militaire bedreiging voor het omringende gebied.
Desondanks dienen deze strijdkrachten tot de bestuitgeruste in Latijns Amerika te worden gerekend en
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het i~ van belang dat de Sovjet-Unie met name de
training van de Cubaanse marine met kracht ter hand
heeft genomen, daarbij gebruik makend van de periodieke
aanwezigheid van Sovjet oorlogschepen in dit gebied.
De leverantie van militair materieel vindt voortgang
en deze beperkt zich niet langer tot de leverantie van
reserveonderdelen.
De Cubaanse vissersvloten opereren in de Straat van
Florida, de Golf van Mexico, in de Caraïbische Zee, voor
de westkust van Afrika, voor de oostkust van Zuid-Amerika
en in het noordwesten van de Atlantische Oceaan. Er
zijn aanwijzingen dat de Cubanen hun activiteiten ook
tot de kust van Chili uitbreiden. Sinds 1962 worden de
diepzee visserij-vaartuigen logistiek ondersteund door
Russische schepen. In totaal beschikt Cuba over ongeveer
3.200 vissersschepen van diverse grootte. De Cubanen
concentreren zich thans op een grootscheepse uitbreiding
van vooral de diepzeevisserij welke eind 1970 rond 800
schepen omvatte. Dit expansieprogramma zal leiden tot
meer internationale contacten wat de Cubanen meer mogelijkheden zal bieden de vloot voor subversieve doeleinden te gebruiken.
In Lati~ns Allierika is sedert een aantal jaren met name
bij de ~links-) nationalistische regiems de tendens te
bespeuren om Cuba weer op te nemen in de regionale ge~
meenschap. Deze landen stellen dat de redenen welke
indertijd hebben geleid tot de blokkade van Cuba door de
tijd achterhaald zijn. Cuba zelf wenst echter niet weer
actief in de OAS werkzaam te worden omdat zij niet met
de Verenigde Staten in één dezelfde organisatie opgenomen wil zijn.
De regeringen van Nederland en Cuba onderhouden diplomatieke en handelsbetrekkingen. Van Cubaanse zijde
bestaat er waarschijnlijk geen behoefte deze betrekkingen te verbreken, hetgeen waarschijnlijk de reden
is dat er geen sprake is (of is geweest) van Castracommunistische activiteiten gericht tegen de Nederlandse
Antillen. Voorzover bekend zijn er nimmer Antillianen
voor de guerilla-oorlogvoering in Cuba opgeleid.
c) De Sovjet-Unie
in het Caraïbische gebied

Gedurende het afgelopen decennium heeft de Sovjet-Unie
blijk gegeven van een toenemende belangstelling om de
diplomatieke en h~ndelscontacten met de LatijnsAmerikaanse landen te verstevigen, uit te breiden of
te vernieuwen. Het doel dat de Sovjets hierbij in
eerste instantie voor ogen staat, is het terugdringen van
de invloed van de Verenigde Staten.
De toename in contacten tussen de Sovjet-Unie en
Latijns-Amerika heeft er bovendien toe geleid dat ook
de Sovjet-inlichtingendiensten in de regio een actie-
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vere rol lijken te spelen. Desondanks lijkt het waarschijnlijk dat de Sovjet-Unie er de voorkeur aan geeft
de conspiratieve activiteiten welke moeten leiden tot
steun aan subversieve groeperingen via een derde land
te laten plaatsvinden, teneinde zoveel mogelijk te
voorkomen dat het beleid van de Sovjet-Unie ten aanzien
van Latijns Amerika schade ondervindt.
Ook de Sovjet marine heeft haar activiteiten tot de
regio uitgebreid. Sedert juli 1969 opereren er regelmatig vlootverbanden in de Caraïbische wateren. Een dergelijk vlootverband bestaat veelal uit een kruiser/
jagergroep, een onderzeebootmoederschip, wat hulpvaartuigen en meestal een onderzeeboot. Op Cuba heeft de
Sovjet marine logistieke en recreatieve faciliteiten
(Cienfuegos). Naast de hierboven genoemde "deployments"
van de Sovjet marine bezet deze marine tevens nog een
aantal vaste posten, waarvan genoemd kunnen worden:
(i)

Voor de oostkust van Noord-Amerika zijn permanent
een aantal nucleaire en conventionele onderzeeboten met ballistische projectielen gestationeerd.

(ii)

Voor de oostkust van de Verenigde Staten opereert
permanent een ELINT-trawler.

Vanuit het Noordelijk Vlootgebied worden vluchten op
Cuba uitgevoerd met lange afstand verkenningsvliegtuigen
van het type BEAR-D.
De Sovjet Unie ontplooit voorts nog een aantal activiteiten op maritiem gebied in de regio. Genoemd kunnen
worden:
(i)

Operaties van civiele en militaire hydrografen
in de Caraïbische wateren en voor de oostkust
van de Verenigde Staten.

(ii)

Operaties van ruimtevaarthulpschepen in het
gebied als onder (i).

(iii) Scheepvaartdiensten met Latijns Amerikaanse
landen, in het bijzonder met Cuba.

(iv)

(d) Geschilpunten
tussen diverse
landen in het
Caraibische
gebied
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Visserij-activiteiten, o.a. inhoudende de operaties van een te Havanna gestationeerde Russische
vissersvloot (circa 20-30 eenheden) in de Golf
van Mexico.

Tussen een aantal landen in de regio bestaan er een
aantal geschillen, in de meeste gevallen van-uit
territoriale aard, met daaruitvoortvloeiend geschilpunten omtrent economische voordelen, dan wel smokkel,
illegaal grensverkeer en wat dies meer zij. Voor de
veiligheid van de Nederlandse Antillen is het van
minder belang om in detail in te gaan op de divürse
geschillen; volstaan kan worden met op te merken dat
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het niet geheel uitgesloten moet worden geacht dat
enkele partijen met wapengeweld hun stabdpunt kracht
en inhoud zouden kunnen proberen te geven, zodat mede
door de tendens bij een aantal landen om hun strijdkrachten te moderniseren, deze geschillen een potentieel onrustvormend element in het Caraïbisch gebied
in zi~h dragen.
Geschilpunten van deze orde bestaan onder andere tussen
Venezuela en Colombia, Venezuela en Guyana, Honduras
en El Salvador, en Guatemala en Bélize. Voor de Nederlandse Antillen is met name van belang het geschil
inzake de territoriale wateren en het continentale
plateau met Venezuela.

Houding van de Verenigde Staten met betrekking tot de verdediging van
het Caraibische gebied
(a) Inleiding

De Verenigde Staten hechten een fundamenteel belang
aan do veiligheid van en de stabiliteit in het Caraibische gebied. In de eerste plaats hebben de Verenigde Staten in dit gebied uitgebreide commerciële
belangen, o.a. door strategische goederen als olie,
ijzererts, bauxiet, etc; daarnaast bevinden zich in
diverse landen Amerikaans personeel, installaties en
kapitaalinvesteringen.
De veiligheid van de Panama-kanaal area neemt in
Amerikaanse ogen een centrale plaats in, enerzijds
omdat dit kanaal aan de Verenigde Staten de mogelijkheid biedt tot snelle verplaatsing van eenheden van
de Pacific-fleet naar de Atlantie-floot (en omgekeerd),
anderzijäs omdat de Isthmus de verbindingen tussen
Noord- en Zuid-Amerika domineert.

(b) Dreiging tegen De Verenigde Staten zien de dreiging tegen het Carahet
ibische gebied in drieledige vorm:
Caraibische
(i) interne bedreiging van de stabiliteit en de
gebied
veiligheid van de Caraibische en Hidden-Amerikaanse landen;
(ii)

de subversieve bedreiging uitgaande van Cuba,
welke in nauw verband staat met (i);

(iii) de bedreiging uitgaande van de Sovjet militaire
en andere activiteiten in de regio.
(c) Essentiële
voorwaarden
ter waarborging van de
veiligheid en
stabiliteit

Economische en sociale vooruitgang van de landen in
het Caraïbische gebied wordt door de Verenigde Staten als een eerste vereiste beschouwd om de veiligheid van en de stabiliteit in dit gebied ·l;e waarborgen. Wat het militaire aspect betreft zijn er met
de landen in Latijns Amerika verdragen betreffende
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de collectieve veiligheid gesloten: het OAS-verdrag
en het Pact van Rio. De Verenigde Staten onderhouden
voorts een programma van militaire bijstand aan de
Latijns Amerikaanse landen (vooral gericht op de handhaving van de interne veiligheid van de betrokken
landen) en er bestaat bovendien nog militaire samenwerking in het kader van de Inter-American Defense
Board en de Central American Defense Council.
(d) Strategie van
de Verenigde
Staten inzake
de verdediging
van het Westeli,jk Halfrond

Ofschoon de Verenigde Staten er naar streven om de
Latijns Amerikaanse landen zoveel mogelijk in te schakelen bij de verdediging van het Westelijk Halfrond,
zelfs waar dit zou ingaan tegen de belangen in de
regio van de Europese landen, moet wellicht de bereidheid van deze landen om zich onder alle omstandigheden
met de belangen van de Verenigde Staten te vereenzelvigen niet zeer hoog worden aangeslagen, enkele uitzonderingen (met name Brazilië en Venezuela) daargelaten. Dit heeft mogelijk tot gevolg dat de Verenigde
Staten met meer waardering dan tot voor een aantal
jaren de (militaire) aanwezigheid van betrouwbare
Europese (NATO-) bondgenoten in de area beschouwd.
Desondanks zal onverminderd moeten worden aangenomen
dat de Verenigde Staten in geval van een wereldconflict niet opnieuw sterke strijdkrachten in het
Caraïbische gebied zullen binden, doch de verdediging
ervan grotendeels zullen overlaten :-c,an de betrokken
landen in de regio. In geval van een wereldconflict is
het bovendien moeilijk voorstelbaar dat de belangen
van de Latino-landen niet parallel zouden lopen met
die van de Verenigde Staten. in het licht van deze
situatie is het bovendien van belang vast te stellen
dat de Verenigde Staten zelfs in vredestijd kennelijk
niet in staat zijn voldoende marine-eenheden en patrouillevliegtuigen voor het Caraibische gebied te reserveren,

(e) Venezuela

Venezuela neemt voor de verdediging van het Caraibischa gebied een bijzondere plaats in. Het strategische belang van Venezuela en de grootte en samenstelling harer strijdkrachten maken dit land van
belang voor de politiek van de Verenigde Staten, die
eraan de verdediging van een belangrijke sector van
het Caraïbische gebied hebben toegewezen, binnen
welk bevelsgebied eok de Nederlandse Antillen vallen.
Logischerwijze v~lgt hieruit dat indien het Koninkrijk
·der Nederlanden op enigerlei wijze militaire bijstand
voor de verdediging van de Nederlandse Antillen zou
behoeven - zoals in een wereldconflict - Venezolaanse
strijdkrachten in de eerste plaats daarvoor in aanmerking zouden komen.
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Tussen de regeringen van de Verenigde Staten van
Amerika en van het Koninkrijk der Nederlanden is in
1956 een "Memorandum of Guidance for Military
Discussions between the United Statas Gommander in
Chief Caribbean (CINCARIB) - nieuwe naam COMANTDEFCOM
(Commander Antilles Defence Command) - and the
Netherlands Military Authorities" aanvaard, dat als
uitgangspunt en leidraad voor verdere militaire besprekingen tussen de militaire bevelhebbers der beide
betrokken landen diende. Eén der redenen waarom deze
afspraak in de vorm van een "memorandum" en niet in de
vorm van een "overeenkomst" c.q. "verdrag" werd vastgelegd vloeide voort uit het feit dat de Verenigde
Staten zulks niet buiten de OAS konden doen. Het gevolg is geweest dat het memorandum niet ingaat op de
rol die de Latijns Amerikaanse landen in de verdediging van het Caraibische gebied zullen spelen en niet
vermeld welke gezamenlijke tegenstander men beoogt.
De uit het "Memorandum of Guidance" voortgesproten
11
Analysis for the Defence of the Netherlands Antilles"
en het 11 Combined Plan for the Defence of the
Netherlands Antilles" laten echter duidelijk blijken
dat het Sovjetblok als enige tegenstander in beschouwing wordt genomen. (Evonzeer blijkt zulks uit de
"IYiemorandum of Understanding", inhoudende een bilaterale surveillBnce afspraak voor het Caraibische gebied).
Ook hier blijkt echter weer duidelijk dat wanneer de
sterkte van de Nederlandse strijdkrachten beneden een
door de Verenigde Staten noodzakelijk geacht minimum
zou dalen, Amerikaanse steun onwaarschijnlijk geacht
zou moeten worden, daar de inbreng van de strijdkrachten van de Verenigde Staten is gebaseerd op de sterkte
verhouding zoals neergelegd in het "Combined Plan for
the Defence of the Netherlands Antilles".
Bij de nieuwste versie van het "Combined Plan for
the Defence of the Netherlands Antilles" zal de
"Analysis for the Defence of the Netherlands Antilles"
komen te vervallen; het "Memorandum of Guidance"
wordt in de nieuwe "Combined Plan" als bijlage opgenomen.

(g)

Conseguenties
voor Nederland

ZEER GEHEIM

1vanneer door omstandigheden als boven aangegeven
goen Amerikaanse steun zou kunnen worden verkregen,
en noodgedwongen Venezolaanse bijstand zou moeten
worden geaccepteerd, zou dit tot een uiteindelijk
verlies of althans volkomen uitholling van de Nederlandse souvereiniteit over de Nederlandse Antillen
kunnen leiden.
Hierbij zij aangatekent dat in de Tweede 'ilereldoorlog de president van de Verenigde Staten Franklin
Delano ROOSEVELT van oordeel was, dat inzake de gemeenschappelijke verdediging van de Nederlandse
Antillen overleg diende te worden gepleegd met

Avb. 4
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Venezuela, waarop van Nederlandse zijde werd toegestemd in een bezoek van een Venezolaanse militaire
missie voor overleg betreffende gemeenscheppelijke
Jefensie-problemen. Deze eerste Amerikaanse poging
om Venezuela bij de verdediging van de Nederlandse
Antillen te betrekken vormt een aanwijzing wat Nederland te wachten staat indien het niet zelf een werkzaam aandeel in de verdediging van zijn gebied blijft
nemen. De Verenigde Staten zouden waarschijnlijk een
openlijke agressie van Venezuela tegen de Nederlandse
Antillen niet goedkeuren, doch wanneer voor een faità-compli geplaatst bestaat de mogelijkheid dat zij
eenzelfde politiek zullen voeren als indertijd met
betrekking tot Nederlands Nieuw-Guinea.

ZEER GEHEIM
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Hoofdstuk II

ZEER GEHEIM

De dreiging tegen de Nederlandse Antillen

1. Indeling der diverse dreigingen
(a) Interne
dreigingen

Hieronder worden verstaan dreigingen van binnenuit,
dat wil zeggen dreigingen uitgaande van inheemse
bevolkingsgroepen zonder noemens>-Iaardige materiële
steun van buitenaf.

(b) Externe
dreigingen

Hieronder worden verstaan dreigingen die goeddeels
of uitsluitend van buitenaf, dat wil zeggen door
vreemde naties en/of organisaties en bewegingen
worden gecreëerd.

2. Interne dreigingen

(a) Verstoring van
orde en rust,
eventueel gepaard gaande
met vernieling
en geweldple~

(b)

menten

In de Nederlandse Antillen moet rekening worden gehouden met het optreden van enkele :politiek-extreem
denkende :personen, ter-viijl de mogelijkheid van het
ontstaan van extreme of wellicht zelfs extremistische groeporingon mede ten gevolge van beïnvloeding door gebeurtenissen in het omringende gebied,
onderkend moet worden. De arbeidsrust wordt verstoord door werkloosheid en groeiende sociaaleconomische :problemen. Als gevolg van het bovenstaande moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van ordeverstoringen, opzettelijke vernielingen en/of geweldpleging. Dergelijke ongeregeldheden kunnen gepaard gaan met het bewerken van opstandige massa's met rassensentimenten, met als doel
een "anti-macamba"-stemming te creëren.
De mogelijkheid bestaat dat extreme elementen als
boven omschreven (:punt 2 (a)) onder bepaalde omstandigheden een :poging tot een greep naar de macht zullen wagen. Deze mogelijkheid heeft zich duidelijk
voorgedaan o:p 30 mei 1969, toen het doel van de mars
der stakers o:p Cura9ao was de regering tot aftreden
to dwingen: dit laatste geschiedde inderdaad. Aangezien deze actie echter niet was voorbereid
(spontane actie) was ook geen :plan opgesteld voor
machtsovername. De loop der gebeurtenissen heeft
echter duidelijk aangetoond dat de locale :politie
niet in staat is een dergelijk geweld te keren.

3. Externe dreigiQgen
(a) Subversieve
dreigingen
ZEER GEHEIM

(i)

Gezien de ligging van de Benedenwindse eilanden,
mede door intensief scheepvaart- en luchtvaartAvb. 4
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verkeer, is steun van buitenaf aan subversieve
groeperingen (bijvoorbeeld afkomstig van CASTRagezinde groeperingen) zeker mogelijk, ofschoon niet
eenvoudig. Deze steun kan worden gegeven door invoer van personeel, wapens, springmiddelen, propagandamateriaal, etc. Yoor het bestaan ven een dergelijke dreiging zijn voorshands geen aanwijzingen.
Tijdige onderkening ervan is enigszins twijfelachtig.
(ii)

Eventuele sabotage van buitenaf door bijvoorbeeld
CASTRO-aanhangers, of althans met de algemene doelstellingen van CASTRO-geassocieerden, met het doel
de olie-raffinaderijen op de Nederlandse Antillen
uit te schakelen en te vernietigen dan wel de productie tijdelijk te verstoren om aldus de Venezolaanse economie te treffen is mogelijk en niet
moeilijk uitvoerbaar. Zulks kan leiden tot Venezolaanse repercussies. Voorshands bestaan er voor
een dergelijke dreiging geen aanwijzingen, noch is
het verwachtbaar dat in het licht van de hunige
binnenle.ndse situatie in Venezuela tot dergelijke
acties zal worden besloten.

(iii) Het is mogelijk dat de Nederlandse Antillen betrokken geraken bij de Black Power onrust in het
Caraïbische gebied. Het is echter waarschijnlijker
dat onrust voortvloeiende uit economische en sociale tegenstellingen welke het uiterlijk voorkomen van een rassenconflict dragen, een puur intern karakter heeft, mede doordat tot dusver van
een gecoördineerd optreden van een Black Power
bev1eging in het Caraïbisch gebied geen sprake is.
(b) Regionaal
conflict

Gezien het omtrent de verhouding tot Venezuela gestelde
mag een regionaa conflict met dit land onder bepaalde
omstandigheden à priori niet uitgesloten worden geacht
en moet deze dreiging voortdurend in het oog worden
gehouden, vooral omdat hierbij niet op bondgenootschappelijke hulp mag worden gerekend.
Aangenomen moet worden dat Venezuela in staat zal
zijn met een redelijke kans op succes alle militaire
middelen tegelijkertijd in een gecombineerde landing
op de Benedenwinden in te zetten, waarbij tevens een
groot overwicht in het luchtruim zal bestaan.
Met de mogelijkheid van een dergelijke Venezolaanse
actie moet dan ook rekening worden gehouden. Voor de
sterkte en uitrusting van de Venezolaanse strijdkrachten kan worden vervJezen naar de geldende J.l'"lll.RID-publicaties betreffende dit onderwerp. Het is niet te voorzien of en in hoeverre een in de Caraibisoho wateren
opererend Sovjet-vlootverband in geval van een dergelijk conflict zal optreden. Aangenomen wordt dat
zulks geheel afhankelijk zal zijn van de internationale
situatie.

ZEER GEHEIM
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Er bestaan concrete aamuJz~ngen dat een dreiging
in deze zin van de zijde van Venezuela kan ontstaan indien:

(i)

door omstandigheden als omschreven in para
2 (a) de ongestoorde productie van de op de
Nederlandse Antillen aanwezige olieraffinaderijen in gevaar wordt gebracht;

(ii)

door omstandigheden als omschreven in para
2 (a) leven en goed van de op de Nederlandse
Antillen woonachtige Venezolaanse staatsburgers
in gevaar worden gebracht;

(iii) op de Nederlandse Antillen een communistisch
dan wel anti-Venezolaans (vide para 2 (b))
gezinde regering zou worden gevormd, waardoor
de Benedenwindse eilanden een uitvalsbasis
zouden kunnen vormen voor tegen Venezuela gerichte activiteiten;

(d) vlereldconflict

ZEER GEHEIM

(iv)

de sterkte van de Nederlandse strijdkrachten,
met het oog op de bescherming van de economisch en strategisch zo belangrijke olieproductie op de Nederlandse Antillen beneden
een door Venezuela noodzakelijk geacht peil
zou worden teruggebracht;

(v)

de sterkte van de Nederlandse strijdkrachten
tot een te verwaarlozen factor zou worden teruggebracht, zonder nochtans aanleiding te goven
tot het gevaçir dat de olieproductie op de Nederlandse Antillen zou kunnen worden verstoord,
doch waarbij een situatie ontstaat die Venezolaanse nationalistische elementen provoceren,
dan wel een uitdaging kan vormen voor revolutionaire groeperingen om vanaf de Benedenwinden
tegen Venezuela te ageren.

Met een gewapend conflict tussen Oost en \lest moet
rekening worden gehouden. De olieraffinaderijen
en de dokcapaciteit op de Nederlandse Antillen moeten
worden beschouwd als strategische objecten welke
waarschijnlijk aan vijandige acties zullen worden
blootgesteld.
Ofschoon deze objecten bijzonder kwetsbaar zijn
voor aanvallen met projectielen vanaf Russische
onderzeeboten, wordt aangenomen dat het aanvallen
van doelwitten in het Caraïbische gebied (met uitzondering van het Panama-kanaal) niet tot de primaire taak van dergelijke onderzeeboten moet worden gerekend. In eerste instantie moet rekening
worden gehouden met bedreiging door subversieve
acties tegen de eerdergenoemde objecten, terwijl
de geallieerde scheepvaart waarschijnlijk zal worden bedreigd door aanvallen met torpedo's en leggen
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van m1Jnen door onderzeeboten, waar dit laatste
mogelijk is. De aanwezi~heid van Russische oppervlakte eenheden in hot earaibische gebied zal waarschijnlijk niet een directe bedreiging voor de Nederlandse Antillen inhouden •
.Aangenomen wordt dat de voornae..mste bedreiging zal
worden gevormd uoor aanvalsonderzeeboten (en eventueel door met projectielen bewapende onderzeeboten
in hun secundaire rol).
(e) Diverse dreigingen voortvloeiend uit
bijzondere factoren

ZEER GEHEIN

Van de zijde van militante internationale organisaties, zoals de Organisatie van Latijns Amerikaanse
Solidariteit (OLAS), kan zich een dreiging manifesteren welke zich kan uiten in subversieve acties
als infiltratie, sabotage, terreuracties, e.d.
In wezen wordt deze dreiging door Cuba uitgeoefend.
Bij revolutionaire regeringswisselingen in het
Caraïbische gebied bestaat de mogelijkheid dat uitlevering zal worden geeist van op dè Nederlandse
.Antillen binnengekomen politieke vluchtelingen.
In het verleden ontstonden hierdoor reeds meermalen
ernstige moeilijkheden. Het verdient in dit verband
de aandacht dat in Venezuela voorzover bekend echter geen bijzondere aandacht word besteed aan het
verblijf op Curaçao van de Venezolaanse krantenmagnaat Miguel Angel CAPRILES, die na een conflict
met president Raphael CALDERJ~ Venezuela moest verlaten.
Waakzaamheid blijft geboden om te voorkomen, dat
Venezuela zijn aanspraken inzake de territoriale
zee en het continentale plateau kracht gaat bijzetten, door het uitoefenen van militaire druk, door
bijvoorbeeld met marinevaartuigen opmetingen te gaan
verrichten binnen het opgaeiste platform, dan wel
binnen de door Venezuela in 1956 opgaeiste territoriale zee (ter breedte van 12 mijl), die met de
daarop aansluitende zone contigue van 3 mijl, de
driemijlszone v~:m .tl.ruba enigszins "overlavt" (welke
aanspraken door Nederland niet worden erkenJ) evenals in de vijftiger jaren bijvoorbeeld weer de visse~ij van onder Nederlandse vlag varende schepen
ernstige hinderpalen in de weg gaat loggen, door
deze vaartuigen regelmatig aan te houden en op te
brengen naar Venezolaanse havens.
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Bijlage 10:
"De dreiging tegen de
Nederlandse Antillen"

Al~TEX.van

GEZAGSAPPARAAT NEDERLANDSE ANTILLEN
A. Politie - "Korps Politie Nederlandse Antillen"
1. Organisatie
Ingevolge de op 15 juni 1963 in werking getreden 11 Politieregeling"
staat het Korps onder bevel
van de Minister van Justitie.
De Minister bedient zich hierbij van de Hoofdcommissaris van Politie (Willemstad).Voor wat betreft de handhaving van de openbare
orde, bescherming personen en goederen, en brandbestrijding, staat
de in de eilandgebieden dienstdoende politie onder de bevelen van
de plaatselijke hoofden van politie. De procureur-generaal is belast met de justitiële taak van de politie.
De indeling van het Korps is globaal als volgt:
Korpschef
Plv. Korpschef
Staf van het Korps

)

~

Korpsonderdeel Cura9ao
Korpsonderdeel Aruba
Brigade Bonaire
Brigade de Bovenwinden

2. Personeelssterkte

De organieke personeolsst,;rkte bedroeg eind î 970 rond 675(?) man
(inclusief de Dienst Bijstands Politie). Sedertdien is er oen
onrustbarende neergaande tendons in de sterkte van het Korps
(pensionering), re sul terend in oen sterkte van rond 560 man
medio 1971. Gedurende 1971 en 1972 zullen hiervan nog eens 84 man
afvloeien, welk verlies enigszins wordt tenietgedaan door de tijdelijke detachering van Nederlands politiepersoneel op de Nederlandse Antillen voor een periode van drie jaar (45 man).
Aanvang 1972 mag de sterkte van het Korps gerekend worden te zijn
rond 560 man, eind 1972 moet gerekend worden op rond 520 man).
Door aanwerving van nieuw personeel in de Nederlandse Antillen
zelf zal mogelijk daarna een lichte verbetering optreden (naar
men hoopt met rond 70 man).

3. Dienst Bijstand Politie
De Dienst Bijstand Politie is samengesteld uit afgezwaaide mariniers en is in het loven seraepen vanwege het grote personeelstekort. Het kader bestaat uit politieambtenaren. Het personeel
verricht onder normale omstandigheden hulpdiensten en wordt bij
onrust ingezet als harde bijstand.

4. Dislocatie
plm 396 man (w.o. 75 man Dienst :Bijstand Politie)
Cura9ao
plm 166 man (w.o. 25 man Dienst Bijstand Politie)
Aruba
plm 20 man
Bonaire
St. Haarten
25 man
St. Eustatius
4 man
Saba
4 man
Staf Hoofdcommissaris,
60 man
waarbij Opleidingsschool
(opgave oind 1970)
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5.. Bewapening
De- bewapening van het geüniformeerde personeel in dagelijkse
dienst bestaat uit pistool (kaliber 9mm) en gummistok. Van het
personeel van de justiti~le dien,st uit pistool (kaliber 6.35 mm)
en kloine wapenstok.· Tot de overige bewapening kun:nen behoren:
geweE!r, karabijn 1:/inchester ~11, pistoolrui trailleur (kaliber 9mm),
revolver, wapenstok 'groot model van rubbe:r,.hout of •vertrokken
metaal, gasgewèert rook- en (traan)gasgra.naten.
·
Over de bewapening van het politiekorps zijn de volgende aantallen
bekend:
karabijn M1
694
'92
karabijn M2
riotguns
.. 397 ~
gasgeweren (federal)
traangashandgranaten
1125
gasgranaten (federal)
110
gaspatronen (riotguns)
: 3170
Het merendeel van deze uitrusting {waaronder begrepen de reserve
uitrusting) bevindt zich op Cura9aO.

.
.

6. "Riot-control" uitrusting
~1et .deze uitrusting worden in eerste instantie bewapend de
Bijstands-eenheden van het Ko!.'ps Politie Nederlandse.Àntillen
(specj,.aal opgeleide eenheden' agentet_l ( fe klasse}"-met kader) eri
eenheden van de Dienst·:Sijstand Politie.
T~t de riot-control uitrusting behoren: helm, afweerschild, gasmasker en bril, enkelstukken, karabijn M1 en M2, riot-guns (gasgeweren),. traangasgranaten, traangaspatronen, riot-stic~s (:J.ànge
wapenstokken) en m\::gàfoon portofoon, mobilofoon-apparatuur-o

" .

7. .'\ifas:en:Ea!.'k
_Op 1 januari 1970 bestond het wagenpark uit:

91 J"ersl!rJ,~ na.u to·' s

~·~,>

10 td trükwagens
29 ande!.'e 4-wielige moto!.'rijtuigen

1·"

1:6 m~toren
voorts 2 politieboten
{brandweermater'ieeJ, niet inbegrepen)
8. Verbindins:en

IntereilandeliJke (poli tie)verbindingen bestaan tussC?n:
· ·
Óura9aó èn Aruba. ( tele)C)
én
Bonaire
{mobilofoon)
· öu~a9é.o
.
Qp alle oilanden., tnet .uitzondêrlngi vä.n St. Eustatius en Baba, . .·.
zijn de pa,troq.illèwage}is ul. tgèr~st<met mobilofoon en d:e wacht'en/
posten met stat,ionair~ U:ni-ha, •. Pl~nneP, worden ui tgewe:tkt ·oin·. .....·~ .·
i·n.tereilandél'i·jke. p'ólft;!.e~radib.,;v:@xbindingen tot sta.nd t.é p:f~ngè.!l
tu$sehCur.a9ao, ··4:JZ~ba" èn .:S()pai..re .: .tr zijrt voorts plannen o'rb. 4e, ....
thans i.ÇL g:ë'tir-q;±J<: -~{fjnde rrrobi1'qf'ooh~pp~atuur door m.oderne a;ppa* ·
rati'lur (meerdere freq'uen~J~~) .te :Vé:t;vangen.
·
'

.

-.

-,
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9. Opleiding
De Centrale Opleiding voor het gehele Korps staat onder directe
leiding van de Hoofdcommissaris. De Centrale Opleidingsschool
bevindt zich te Rio Canario (Cura~ao). Duur van de opleidingen
is 1 jaar.

10. Loyaliteit en mogelijkheden
De stakingen in december 1970 en januari 1971 hebben aangetoond
dat niet in alle opzichten op do loy~liteit van dit Korps kan
worden gerekend, afgezien nog van de problemen die gedeeltelijke
dienstweigering met zich zouden meebrengen.

11. Brandbestrijding
De brandbestrijding behoort tot de taken van het Korps. Het
heeft daartoe materieel op de verschillende eilanden.

B. Vrijwilligerskorps Cura9ao (VKC)
1. Organisatie

Hot VKC werd opgericht in 1929 on gereactiveerd in 1961.
Het VKC hoeft tot taak hGt varlenen van steun aan het Korps
Politie Nederlandse Antillen bij de uitvoering van de aan dit
korps opgedragen taak tot handhaving van de openbare orde en
rust. Het V1(C zal hierbij handelen overeenkomstig de door of
vanwege het plantselijk hoofd van è.c poli tie gegeven aanvlijzingen.
2. Personeelssterkte
In 1970 telde het VKC 310 ingeschreven leden en 25

aspirantle~en.

3. Bewapening
Het VKC beschikt over 250 Garand M1 geweren, 10 Iagram pistool
mitrailleurs (kaliber .25), 30 Colt pistolen (kaliber .38),
8 FN pistolen (kaliber 9mm), 25 klewangs.

4. ttRiot-control" uitrusting
Deze is niet aanwezig.

5.

Loyaliteit en

mogclijk~eden

Er is geen reden tot vrees voor onbetrouwbu,:,rheid ven het VKC
(aldus uitslag van een onderzoek ingesteld op 12 maart 1969).
Vermeldenswa~rd is echter dat op 30 mei 1969 geen scherpe
munitie werd verstrekt aan het VKC, waarbij als reden onuermeer
werd opgegeven: twijfel aan betrouwbaarheid.
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