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ALGEMEEN 

In BRA.ZILIE groeide de onrust rondom de rervormingsplannen van Jr esi
dent GOULART. Zijn samenspel met de Braziliaanse communisten en zijn pogi.nga1 
om zich met een grondwetswijziging of anderszins vast te klampen aan het -,c 

presidentschap ondervonden steeds meer verzet. 

Het kanaalconflict werkte nog na in de verkiezingsstrijd in PANAMA, 
maar de breuk tussen dat land en .de Verenigde Staten was herstellende. 

De DOl{I~~KAANSE REPUBLI~~ bleef afzakken rUlar het neo-Trujillisme~ 

Dat CUBA econeiJlisch volkomen afhankelijk is geworden van de Saviet. 
Unie werd door 11Che11 GUEVARA erkend. De Amerikaanse senator FULBRIGHT noem-· 
de niettemin de blbkka.de een mislukking. Interne spanningen werden in Cuba 
aan het licht geb~acht door het proces tegen Marcos- RODRIO[EZ ALFONSO. 

VENEZUE.I.A kreèg een nieuwe pre9ident en een nieuwe ministerraad.. COPEI 
bleef in de regering zonder vertegenwo0rdiging. In zijn inaugurale rede 
bracht LEONI de Venezolaanse territoriale aanspraken op Brits Guya.I"...ees ge-.. 
bied naar voren., 

De rivaliteit tussen twee vakbonden bij de suikerindustrie in BRITS 
GUYANA leidde in de afgelopen maand tot sabotage en terreur. De P.P-P .. en 
de P.N.C. konden zich verenigen in oppositie tegen de benoeming van de 
nieuwe gouverneur, Sir Richard LUYT. 

De geringe opkomst bij de parlements- en municipale verkiezingen _in 
COIDMBIA gaf de aanhangers van ex-dictator Gustavo ROJAS PINILLA de kans 
sterk Uit de stembus te komen. ROJAS baseerde zijn campagne enkel op de hoge 
kosten van levensonderhoud. Hij suggereerde dat de prijsstijgingen sedert 
·het· ó:inverwerpen van zijn regiem automatisch ongedaan gemaakt zouden kunnen 
warden als hij weer een kans kreeg. 

De tussentijdse verkiezing voor de Curic6 parlementszetel in CHII.E werd 
een overwinning voor de FRAP-da.ndidaat. Waarnemers zagen hierin een bevesti
ging van de goede kansen die de presidenti~le candidaat van het linkse 
front, senator Salvador ALLENDE, in september zou maken. De candidaat van 
de regeringscoalitie, senator Julio DURAN, heeft zich op grond van de in 
Curic6 geleden nederlaag teruggetrokken. De mogelijld1eid werd hierdoor ge
opend voor een eventueel gesprek tussen de regerings.coalitie en de Chris
ten-Democraten, wier candidaat de senator Eduardo FREI: is. 

In GUATEMALA werd de staat van beleg, die op 31 maart 1963 bij de 
staatsgreep tegen president ~nuel YbiGoRAS FUENTES werd ingesteld,tenslotte 
opgeheven. De junta stelde verkiezingen op 24 mei a.s, in het vooruitzicht6 

BOLIVIA wenst met ChUe te onderhandeien over haar afsluiting van de 
zee. De oude corridor verloer Bali Via reeds in 1879. De huidige grenzen 
werden bekrachtigd bij een verd:rag van 1904, dat volgens de Boliviaanse Mi
nister van Buitenlandse Zaken, Fernando ITURRALDE CRINEL dUidelijk onrecht
vaardig was. Af'gelopen maand noemden wij in het overzicht de Chileense oppo-· 
sitie tegen de Panamese stelling (doelende ~p het kanaalverdrag), dat11 geen 
enkel verdrag blijvend kan b:t:tlden". Naa.s:t het geschil over de Lauca rivier 
. schijnt Bali via nu dus inde:r·t:la .. ad de corrido~ztie . l:reer actueel te willen 
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maken .. In het nationale vlak heeft. president PAZ ESTENSSORO moeten buigen 
voor de druk~ die op hem.werd uitgeoefend am Generaal René BARRIENTOS 
ORTUNO als mede-candidaat te aanvaarden. Federico FORTUN SANJINES trok zich 
terug en BARRIENTOS nam zijn plaats in •. 

In ARGENTINIE worQ.t. een ontwerp behandeld van een "Organieke Wet van 
de politieke partijen'!~ Het ligt in de bedoeling het nemen van incidentele 
maatregelen tegen politieke'partijen hiermede te ondervangen. De wet zelf 
zou deelname door èXtre$istische partijen aan het politieke leven van het 
land per defipitie onmogelijk moeten maken. Zowel de bestaande als even
tuele ~euwe partijen zouden democratische principes moeten belijden, als
mede expliciet de Verklaring van de Rechten van de Mens der Verenigde Na
ties moeten aanvaarden •. De keuze der partijfunctionarissen zou op democra
tische wijze door de leden moeten geschieden. 

In h?everre de afdoendbeid van deze· wet een wensdroom is, zal nog 
moeten blijken. De Peronistas zijn er in ieder geval zeer over te spreken., 
Zij zijn volkomen bereid zich in het keurslijf van de wet te wringen. Ook 
de communisten hebben vaak genoeg blijk gegeven van dit soort aanpassings
vermogen ... 

Mutaties in het bestuur van de CLASC brachten Romano TSCHUMIE, vak
bondsleider in de NEDERLANDSE ANTILLEN, een leidinggJvende functie •. De on
derhandelingen over een nieuwe C.A.O. tussen I.O.W.U.A. en de Lago Oil and 
Transport Co ... bleken niet te vorderen. De arbeiders bij de chemische indus·· 
trie op Aruba zouden zich vererûgen ter voorbereiding van hun gezamenlijke 
aansluiting bij I .0 .W. U .A. 

Gedurende de gehele maand maart bleef de politieke en economische si
tuatie in het land aehteruit gaan •.. De kapitaalsvlucht uit Brazilie nam 
overhand toe. Terwijl een meerderheid in congres en senaat zich kon '~r~ 
enigen met het hervormingaprincipe neergelegd in verschillende der voor
stellen van GOULART, werd het bestek ~ver het algemeen veel te groot ge
vonden. De duidelijk demagogische kwaliteiten van de voorstellen wekten 
groot verzet en ook GOULART 1s samenspel met de communisten en in het bij
zonder met het militante Comando Geral dos Trabalhadores, waren aanl~iding 
tot grote ontevredenheid. Toen zoals te verwachten was, bleek dat de voor~ 
stellen ongetwiJfeld in het parlement zoväen stranden, gaf GOULART in 
eerste instantie bij monde van zijn not~ir links-extreme zwager Leonel 
BRI ZOLA, de ex-gouverneur van de staat Rio Grande do Sul te kennen, dat hij 
zich tot het volk zou wenden en zijn programmà aan een plebesciet zou ende;{'-·· 
werpen. Dit zou dan tevens de gelegenheid zijn geweest om het parlement. 
naar huis te sturen en de grondwetswijziging, die zijn herkiesbaarheid als 
president zou bewerkstelligen, in te voeren. 

De cand.idaten voor de presidentsverkiezingen, die eerst in 1965 zouden 
worden gehouden, ~ren al begonnen zich aan te dienen. 

Op het congres van de Sociaal Democratische Partij (P .S.D.), de groot~· 
ste in het parlement, werd ex-president KUBITSCHEK candidaat gesteld,. De 
Progressieve Socialistische Partij (P.S.P.) schaarde zich achter de gomrer-
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neur van de staat Sa,o Paulo, Adhemar de BARROO.: De P.S.P. is een naar ver-. 
houding kleine} nauw'elijiçs :linkse partij, die sámen met de U.D.N. in de 
~ppasitie was. - -; --• - -

r 'De- U.D.N.; Nati(ji:la~ Democratische Unie, is de g1•ootste conservatieve 
partij in Brazili~ • Carl~s LACEROA, de gouverneur van de staat Guanabana, __ 
traditienele tegenstanqer van de drie laatste presidenten van Brazili~, 
maakte kans op de noodriatie van de U .• D.N., alhoewel de partij in een min-
der gespannen politieke atm"sfeer_waarschijnlijk naar een meer gematigde 
f'iguur zou hebben overgeheld; De naam van de financier, Magelha.es PINTO, 
gouverneur van de staat Minas Geraie,- werd in dit opzicht genoell\d. 

Restte nog de partij van GOULART zelf, de Partido Trabalhista Brasi
leiro, de oude; door de Braziliaanse communisten geinfiltreerde partij van 
wijlen dictatör GetUlio VARGAS. De P.T.B. zou als GOUlART onherkiesbaar 
zou bli~jven BRDDLA of de dnor de communisten sterk gesteunde Miguel 
ARRAIS hebben gekozen,- ARR.AIS werd in.l962 gouverneur van de staat Perna.Jit!
buco. 

Wat een beoordeling van het politieke spectrum van Brazili~ moeilijk 
maakt, is in de· eerste plaats de grote rol die wordt gespeeld door pèr
soonlijkheden,daarnaast de invloed der strijdkrachten welke, alhoewel 
overwegend conservatief, reeds in het verleden ook vaak progressieve fi
guren en zelfs ·links-extreme figuren hebben vof:'lrtgebracht en tenslotte 
het coalitie-karakter der grote partijen •. Zo steunde een belangrijk seg
ment van de P.s.n.- met de P.T.B. in het congres de regering van GOULART, 
terwijl de z.g. rechtervleugel van de P.S.D., geleid door. een aantal g~ 
deputeerden uit Minas Gerais, overhelt naar de U .D.. N. Ook de U .D .N. ven
tegenwoordigt uiteenlopende politieke belangen •. In Minas Gerais is U.D.N. 
burgerlijk-liberaal, in Sao Paulo vertegenwoordigt zi...j grootgrondbezitters, 
terwijl zij in Rio de Janeil"C' een op het fascisme geori~nteerde petit- ·· 
bourge~is reactie op het communisme voorstaat. 

Het ·!'esultaat is, dat een regering moet steunen op een lappendeken, 
die slechts met grote virtuositeit gestikt kan worden. Een belangrij}{ 
eleJIBnt van de democratie: het compromis, is hierbij onontbeerlijk eri dit 
is dan ook steeds het lichtpunt geweest voor degenen die een rustige demo
cratische ontwikkeling in Brazili~ mogelijk willen achten. Evenwel moet 
gezegd Würden dat "pressure groups" en persoonlijke ambities bij elke 
nieuwe afspraak niet bijaragen tot een consequent beleid. _ 

De staatsgreep die GOULART direct na de maandwisseling het president
schap ontnam,zal uiteraard in het volgende maandoverzicht worden besproken. 
In het licht van deze gebeurtenis tekenden zich echter in de maand ms.art · 
een aantal manoeuvres af, die hier kunnen worden aangestipt. 

Wij denken aan de poging~n van de rechtervleugel der P.S~D. om de 
herkiezing van Paschoal RANIERI MAZZILI als voorzitter van de kamer van 
a.f~ardigden te verhinderen. De afgevaardigden uit Minas Gerais wilden 
hem doen vervangen door José Maria ALKMIM. Hierbij hadden zij op de steun 
kunnen rekenen van de U.D.N.-fractie. De partij-discipline werd echter ge~ 
handhaafd ·en RANIERI MAZZILI werd zonder oppositie herkozen. Ee11 en ander 
duidt er wel op, dat ALKMIM voor de Minas Gerais-groep een meer gewenste 
pr~visi&nele president zou zijn geweest dan MAZZILI. 

-De ''"Paasmuiterijn van enkele onderofficieren en manschappen der marine 
gaf GOULART de gelegenheid zich te ontdoen van een politieke tègenstander, 
de Minister van Marine, Silvio MOTTA. In diens plaats kwam Paulo DA CUNHA 
RODRIGUES, die meende dat men begrip moest hebben voor het progressieve 
politieke streven der muiters. 
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Hij kon de muiterij hierom wel door de vingers zien!". De mede door 
Hercules CORREIA namens de C.G.T. afgedwongen amnestie leidde tot een grote 
protestvergadering ;i.n dè Marine Club,. waarbij bleek, dat de links georilm
teerde militail-ë rá.adgevers van GOULART, w~o. RODRIGUES, vrijwel alleen 
stonden. Oude beken~~n ~oals admiraal Silvio HECK, die zich in 1961 had ver
zet tegen de investitutlr van GÖULART, traden weer op de voorgrond. Ook 
ex-president DUTRA,,.ondero Wie~ het eerste democratische regiem na de dicta
tuur van VARGAS in 1945 werd ingesteld, sprak zich voor het eerst in jaren 
uit. Hij liet. d~ waà!'schuwing horen, dat Bra~ilie voor de democratie gered 

. moe st worden ttnti er bóg tijd Wa.s 11 • 

Vl.$ voor de staatsgreep liet het State Department van de Verenigde 
Sta:ten zijn ;grote be~0rgdheid over de dreigende communisering van GOULART 
en met hem van Bi-azille, blijke!l• 

De revolutionaire machine was toen reeds gestart en de Amerikaanse 
uitlatingen kwamen net op tijd om als een aanmoediging beschouwd te kUnnen 
worden. 

PANAMA 

In mei a.s. wordt in Panama een nieuwe president gekozen. De verkie
zingsstrijd wordt volledig gevoerd op het gebied van de souvereiniteit van 
de natie. Het beleid van president CHIARI is er op gericht de candidaat van 
de Unióri Nacional de Oposici6n (U.N.O.), Marcos ROBLES, in dit opzicht zo 
veel mogelijk te helpen. De naam suggereert het niet., maar de U.N.O. is de 
regeringspartij. De voornaamste tegenstander, de tweemaal afgezette ex
president Arnulfo ARIAS, geniet een grote populariteit, maar hem worden 
pro-Amerikaanse gevoelens in de schoenen geschoven. Dit is ironisch als men 
bedenkt, dat ARIAS in 1940 voor het eers.t het presidentschap bereikte met 
een fel nationalistisch programma. Zijn vijandige houding tegenover de Ver~ 
enigde Staten en zijn sympathie voor de As-mogendheden brachten hem in het 
begin van de tweede wereldoorlog zelfs enige tijd de steun van de Panamese 
Communisten. De nationale garde zou wederam sterk gekant zijn tegen een 
eventueel presidentschap van ARIAS. Zelfs wordt beweerd dat de datum waar
op hij, indien gekozen, afgezet zou worden reeds is bepaald. 

Inmiddels is het crisiskarakter van het kanaalconflict vrijwel ver
dwenen~ Met de nodige omzichtigheid, gezien de verkiezingen, werd de afge
lopen maand de oplossing voorbereid. 

DOMINIKAANSE REPUBLIEK 

De politieke situatie in de Dominikaanse Republiek is verward. In de 
boezem der civiele Junta zou een machtsstrijd gaande zijn tussen Donald J. 
REID CABRAL, de primus inter pares, die in december van het afgelopen jaar 
junta-president de los SANTOS opvolgde en Ram.on TAPIA ESPINAL, een der 
oorspronkelijke leden van de junta. 

Een groeiend aantal oude Trujillistische figuren treedt weer op de 
voorgrond. Er is sprake van verr~gaande corruptie •. Steekpenningen worden in 
grote bedragen in het buitenland belegd. Het staat nog te bezien of en zo 
ja, wanneer er verkiezingen zullen worqen gehouden. 

Veel hangt af van de verhouding tussen de junta en de strijdkrachten. 
De militairen meten zich nog immer de rol aan van scheidsrechter in het 
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spel der Domi.nikaanse politiek. Formeel dienen zij zich aan als bescher
mers der democratie~ :Hun eigen spelregels eisen dus een terugkeer naar 
de constitutionaliteit. De junta heeft in dez-e een voorbereidende taak. 
Volgens dezelfde spelregels zijn de strijdkrachten ook ondergeschikt aan 
het burgerlijk gezag der junta. REID CABRAL i.s, zoals bekend, lid geweest 
van de raad die de verkiezingen van 1962 heeft voorbereid. Op grond van 
zijn optreden toen zou'niet aan zijn integriteit kunnen worden getwijfeld. 
Nu staan er echter voor ~m en zijn mede juntaleden grotere peTsoonlijke 
belangen op het spel. 

In d.e afgelopen maand bleek het dat de aanhang van ex-president 
Joaquin BALAGUER in het la.rrl groeiende is. Zelfs in P.R.D.-kringen wordt 
hij genoemd als een voor velen acceptabele nationale figuur, die wellicht 
door zijn grote ervaring in staat zou kunnen blijken het land uit de 
huidige politieke moeilijkheden te helpen. 

Het proces tegen de Cubaanse communist, Marcos (Annando) RODRIGUEZ 
ALFONSO, die ervan loi'€I'd beschuldigd in 1957 leden van het Revolutionaire 
Studentendirectoraat aan de politie van BATISTA te hebben verraden,bracht 
tegenstellingen tussen leden van de Beweging van de 26e juli en de oude 
communistische garde der Partido Socia lista PopuJa. r weer aan het licht ... 

In zijn getuigenis noomde de Minister van Verkeer en Vervoer, Fauré 
CHAUMONT, de }?eschuldigde, " het bittere product van het sectarisme". 
CHAUMONT was een studentenleider en heeft in het Esca.mbray gebergte ge
vochten. Later werd hij ambassadeur in Moskou en bij CAS'IRO's zuivering 
van de Q.R.I. in maart 1962, toen Anibal ESCALANTE als zondenbok werd aan;.. 
gewezen, bereikte CHAUMONT de ministeri~le positie, die hij nu bekleedt. 

Fidel CASTRO zelf hanteerde de term 11 sectarisme" voor het eerst in 
maart 1962 en wel als krit:Le~ op een communistische spreker bij de her
denking van de bij een aan~l op het paleis van BA TISTA omgekomen leider 
van het Studentendirectoraat , José Antonic ECHEVARRIA .. De communistische 
Bireker had namelijk in zijn rede geen IIJ3lö.ng gemaakt van ECHEVARRIAts 
diepe godsdienstige overtui&ing. 

Kort daarop heette ESCALANTE de 11 sectarische11 gedachte in de O.R •. I. 
te JrO pageren. Hij vertrok ov€'rhaast naar Tsjecho Slowakije, terwijl het 
blad van de Cubaanse communistische partij, 11 Hoy11 , CASTRO bezong als de 
"meest verantwoordelijke Marxist-Leninist" in Cuba. De veroonning van 
ESCALANTE paste goed in het toen reeds groeiende ideó.l'ogi::jJ-h conflict tus
sen de Sov:iet Unie en de Chinese Volksrepubliek.. 11Pravda 11 greep de zaak
Escalante aan om de verfoeilijkheid van het sectarisme te benadrukken. ' 

Door zijn zuivering van de O.R.I. volledig in communistische termen 
te verklaren, wist CASTRO de macht der oude garde te beknotten zonder met 
Moskou te breken. 

Zijn optreden na het eerste proces van RODRIGUEZ toont aan dat zijn 
virtuositeit nog niet verminderd is. RODRIGUEZ werd de hand boven het 
h~ofd gehouden door de Cubaanse cormnunisten. Direct na de val van BA.TISTA 
keerde hij uit Mexico, waar hij toen verbleef, naar Cuba. terug. Hij werd 
gedetineerd, maar op elegante wijze met bEhulp van een studiebeurs voor 
Praag het land uitgemoffeld .. Mede door toedoen van CHAUMONT, die toen 
aml:assadeur te Moskou was, werd hij in Praag wederom gegrepen en naar CUba 
teruggestuurd .. Daar wachtte hi. j ruim drie jaar op berechting .. 
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CASTRO heeft het proces nu laten plaats vinden alhoewel het duide
lijk was dat hiermee oude wonden zouden worden heropend. Het heulen der 
P.S.P. met BATISTA werd weer eens voor het voetlicht gebracht, maar 
CASTRO greep in om te stell$n, dat hij de politieke tint die het proces 
had gekrega1 betreurde. Bij· had. kritiek op CHAUMONT en op het blad 11Revo
luci6nn, dat het standpu."lt van CHAUMONT had verdedigd. De politieke 
"meningsverschilbn11 zo zei CASTRO, hadden "in hun eigen verband" dus 
lidoor de leiding van de Verenigde :?artij van de .Cubaanse Revolutie" moe
ten·l«>rden behandeld. Toch li~t GASTRO er zich ni'9t van weerhouden om in 
zijn rede bij het herCölperd e ptoc~s. de communist Joaquin ORDOQUI, wiens 
echtgenote Elli.th GARCIA BUCHACA, van het verraad van RODRIGUEZ op de 
hoogte was, te kritiseren omdat ORDOQUI had getracht president DORTIGOS 
tot gratie ten behoeve van RODRIGUEZ te bfJwegen. ORD{XlUI is onder-minis
ter van de strijdkra.èbten en tegen het eind.e van de maand liepen er f33-
ruchten als zcu hij zijn gearresteerd. 

Het is zeer wel mogelijk dat CASTRO weer een zuiveringsactie enta
meert waarbij hij niettemin de J:'Ol van vredestichter weet te spelen. 

De weigering van 11Che11 GU.!W ARA op een persconferentie in Geneve om 
zich uit te laten over Cuba 1 s houding in het ideologisch conflict tussen 
de Soviet Unie en de Volksrepubliek was weer aanleiding tot een groot 
aantal speculaties. Nog slechts enkele naanden geleden schaarde CASTRO 
zich achter KROESJTCHEW in ruil voer wat nadere economische steun. Men 
krijgt dt; indruk dat de Cubanen steeds meer munt trachten te siaàn uit 
hun ideologie. ·Het is in dit verband nuttig om in gedachten te houden 
~oe êlke t'pronunci8.mi.ento11 van ambitieuze legerofficieren in àndere 
Latijns Amerikaanse landen gepaard gp.a.t met vroom commentaar over de de
mocratie. CASTRO heeft naar het schijnt slechts de democratie als betaal
middel doen vervangen door KROESJTCH.EW 1 s :i,nterpretatie van he.t Marxisme
Leninisme. 

GUEVARA erkende afgelopen maand overigens dat de. Cubaanse economie 
geheel in elkaar zou storten indien de Soviet Unie niet in alles bij
sprong. Hoe groter Cuba's succes is bij het aanknopen van handelsbetrek
kingen met viest Jfu.ropa, hoe :rooer de druk op de Soviet Unie kan worden 
verlicht. Het is met deze re~le mogelijkheid voor ogen dat de Amerikaanse 
Senator FULBRIGHT een wijziging in de Amerikaanse politiek jegens Cuba 
bepleitte. · 

VE.NEZDELA 

Hoezeer BETANGOURT ook hierop heeft aangedrongen, het is niet tot 
een voortzetting van de regeringscoalitie AD/COPEI gekomen. In het con
gres steunt LEONI op Ad, URD, FDP (.l.ARRAZABAL) en FND (Uslar PIETRI) .Het 
de kleinere partijen PSV (Socialisten) en MENI (onafhankelijken, die bij 
de verkiezingen LARRAZABAL steunden)" is COPEI in de oppositie gegaan. De 
COPEI: oppositie is een gequallficeerde .. Er zullen genoeg punten zijn 
waarop LEONI steun van COPEI mag verwachten.. . 

Alhoewel de F .A.L.N. zich sedert de velkiezingen van 1 december 1963 
betrekkelijk weinig heeft geroerd, moet worden aangenomen dat haar terro
ristisch potentieel niet verminderd is. Incidentele guerilla-actiVlteiten 
in het binnenland duren voort, maar in de steden is de laatste tijd weinig 
geschied. Vernomen werd dat er in de links-extremistische krl.ngen onenig
heid heeft geheerst over de te volgen taktiek onder de nieuwe regering. 
Velen meenden dat het mislukken van de eerste opzet der terreur een a~~
duiding was dat de le~le weg weer moest worden gevolgd. De F.A.L.N. zelf, 
waarin naast ide~logische instelling ook veel ongekunsteld banditisme ver-
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tegenwoordigd is, was overwegend geneigd tot een voortzetting van de ter
re_ur. De keuze s_chijnt dan ook hierop te zijn gevallen" zodat een her
nieuwing van ,de ter~oristische activiteiten tegemoet gezien kan worden. 

Opmerkelijk was d.è aandacht die LIDNI in zijn inaugurale rede be
steedde aan h.~t gx'efiEig~schil met Brits Guyana. Eerder in de maand had de 
felle afwijz~nde rê.aètie van JAGAN aan BETANCOURT' s Minister van Buiten
la.ndse Zaken,' ~atc6s FAL~ON BRICENO, een formele uiteenzetting van VENE
ZUElA 1 s standpunt 6ntlokt. FAWON BRICENO bepleitte in een brief aan de 
Britse Ambassadeur de gerechtvaardigdheid van de Venezolaanse aanspraken 
en gaf te kenn~n dat. zijn regering optrad "tegemoetkomende aan de eisen 
die de nati6nál.e publiek~ op;i.nie haar stelde". 

Het is zèer w$l.mog~lijk dat de Venezolaanse regering, gesterkt 
door de komende J,lquidatie van de Britse zeggingschap over en identifica-· 
tie met Brits ~ana; een hetze wenst te ontketenen, die niet zal nalaten 
intern ten aanzien van de nationale eenheid een nuttig effect te ressor-
teien. · 

De ontwikkelingen in dit dispuut zullen door de Nederlandse Antj~en 
met belangstelling moeten worden gevolgd. 

VAKBONnSWEZEN 

De C.L.A.S.Ç." het Latijnsamerikaans Verbond van Christelijk Georga
niseerden, hield van 9 tot 13 maart te Rio de Janeiro een congres dat 
voor de Nederiandse Antillen van grote betekenis zal kunnen blijken te 
zijn gewest. 

· Het congres werd bijgewoond door Edgp.r :lili!anuel (Eddy) MADURO, 
C.L.A.S_.C. vertegenwoordiger in de Nederlandse Antillen. Op diens voor
stel werd besloten over te gaan tot de oprichting van een Cara!bische Fe
deratie in de C .L.A.S.C., die zich zou uitstrekken over de Franse,Engelse 
en Nederlandse gebieden alsmede Puerto Rico. Hierin :zou men een pendant 
kunnen zien van de C.A.D.O.R.I. T., de "Qaribbean !_rea Qivision11 van de 
Qrganisación E_egional !_nteramericana de J:rabajadores. Ook het besluit om 
over te gJ. an tot de oprichting van petroleumwerkers- en havenarbeiders
federaties, etc •. duidt op een uitbouw van de C.L.A.S.C.-organisatie, waar
toe de recente groei van dit internationale verbond aanleiding is .. 
Tot nu toe had de C.L.A.S.C. niet de noodzaak gevoeld van de vorming van 
bedrijfsinternationales. 

De betekenis voor de Nederlandse Antillen van de groeiende invloed 
van de C.L.A.S.C. ligt besloten in de rol die door. twee Antillianen in 
deze internationale organisatie wordt gespeeld. Het zijn de reeds ge
noemde E. E. MADURO en de Curacaose vakbondleider Roma.no TSCHUMIE. Van de 
beiden bekleedt TSCHUMIE de hoogste positie .. Het congres benoemde hem tot 
Secretaris voor Latijns Amerika, terwijl MADURO hem zal opvolgen als 
adjunct-secretaris voor het Caraibische gebied. 

Er is vaak sprake geweest van communistische infiltratie van de 
C.L.A.S.C. In het maandrapport van februari noemden wij de concurrentie 
tussen C.L.A.S.C. en O.R.I. T., die ten dele aan de "ma.ntel"-reputatie 
van de C.L.A.S.C. ten grondslag ligt. De incrimi.nering door O.R.I.T .. moet 
met een dosis zout worden genomen, maar dat C.L.A.S.C. door haar felle 
anti-Amerikaanse houding een aantal dubieuze figuren de gelegenheid heeft 
gegeven zich met haar te identificeren is wel duidelijk. Van land tot 
land varieert het niveau der C.L.A.S.C.-leiders en hun verknochtheid aan 
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de Christelijk democratische.principes sterk. 
Zo i.s het bekend d().t de Vene-zolaanse ·Christelijk democratische par

tij, COPEI, de C.L.A.S•C• niet volledig als haar vakhondspartner willh:-l 
aanvaarden mede op grond van een zekere reserve ten opzichte van de Vene
zolaanse leider, Emilio lVIASPERO. In de Nederlandse Antillen is MASPERO 
bekend door zijn pogingen om LO.W .U.A. over te halen zich bij de 

. c •. L.A~_,~.C. aan te sluiten. Op het laatste congres werd MASP.ERO benoemd 
tot secretaris-gen~raal. Hij zal Caracas ver la ten en een standplaats 
krijgen in Santià.gb de_ Ch4e. Het was nog niet bekend of TSCHUMIE zich 
_eveneens in Santiago de Chile dan wel in Ecuador zou vestigen •. Onder de 
navenwerkers in Ecuador heëft TSCHUMIE een grote aanhang. Kort geleden 

. trad hij met de ECüadoriaanse Dra. Rosaria BALDEON in het huwelijk. 
Terugkomend op het ëongres te Rio de Janeiro, van belang was nog het. 

besluit om in Suriname of de Nederlandse Antillen een opleiçlingsinstitu-r:rt 
voor vakbondsleiders te vestigen. 


