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VERTROU'rlELIJK 

AI.GNmEN -
Een belangrijke redevoering van CASTRO onthulde de groeiende ongerust

heid van het Cubaanse bewi.nd __ over een MOgelijke indirecte pog!ng van de Ver
enigde Sta ten 01n hè"U... omver te werpen. Hernieuwde aanvallen van Cubaanse 
ball.tngen op Cubaans grondgebied, alsmede twijfel betreffende de. houding van 
de Soviet Urrl.e zouden hieraan ten goondslag kurmen liggen. · 

De Braziliaanse reml.utie ging voort op de ingeslagen weg van zuive
:ringah, die veel weg hebben van een heksenjacht. De door de militairen ge
nomen matregelen komen ovet'een met een doOr Carlos LACERDA uitgest,ippelde 
beleidslijn., In hoe~rre hierin een causaal vertand ligt, zal nog moeten 
blijken. Brazilie vei-brak zoals werd verwacht afgelopen maand de betrekkin
gen met Cuba, ·zodat hu sledhts Mexico,; Uruguay, Chile en Bolivia relaties 
met het bewind van CASTRO onderhouden4 

In Venezuela deden zich moeilijkheden voor met betrekking tot de autow 
nome statu-s van de Centrale VeneZolaanse Universiteit. Het il'errêriàme nam 
weer enigszins toe .. De Venezolaanse regering volhardt met klem :ln haar eisen 
op Brits Guyanees .grondgebied. 

Panama koos een nieuwe president, Marco A. ROBLES, }:Brlijgenoot van de 
scheidende president CHIARI.., Van de aanhang van Arnulfo ARIAS kwam de kreet 
dat er fraude was gepleegdo 

De Colombiaanse minister van oorlog, generaal Alberto RUIZ NOVOA,heeft 
een beroep gedaa.r: op de regering om naast het uitstampen Va.n de geweld
plegingen, die al jaren het platteland van Colombia teist~ren, constructieve 
maatregelen te nemen op het gebied der landbouwhervorming, welke de kiem van 
het geweld zullen vervdjderen. De verklaring van RUIZ NOVOA werd gezien als 
een uiting van persoonlijke politieke aspiraties. Presidènt VALENCIA gaf in 
een rede cormnentaar op de verklaring van de generaal. Hij betwistte hem niet 
het recht om een mening te hebben over de sociale toestanden van het land, 
zo Jang de generaal .. ~ niet zou pogen om via een staatsgreep zijn ideel!n 
ten ~tvoer te brengen~ 
Beiden deelden later mede, dat er geen sprake was van een serieus conflict 
tussen hen9 VALEl'JCIA vond de hervormings:i.deel!n van RUIZ NOVOA, welke door 
de Israelische Kibtlutzim zijn geinspireerd, te ver gaan, maar dit betekende 
niet dat een staatsgreep op handen zou zijn. 
In een toespraak voor studenten van de Universiteit van Georgetown leverde 
de ex-·-president van Colom~ia, Alberto LLERAS C.AMAR30, een felle kritiek op 
de uitvoering van de Allianza para el Progresso. Hij beschuldigde Amerikaanse 
en Latijns-Amerikaanse groot industril!len ervan te pogen de Allianza te 
maken tot een instrument tot het beschermen van hun belangen in Latijns-
Amerika~ -

in Chile 
Rondom de figuur van Eduardo FREI begon zich/een algemene CGàli~ie t~ 

gróeperen van alle partijen, die gekant zijn tegen het volksfront van sena
tor ALLENDE., Slechts de radicalen hebben zich tot nu toe niet willen scharen 
achter deze gematigd linkse Christen-Democraat. FREI vertegenwoordigt de 
enige kans op een verkiezingsnederlaag van de FRAP. Alhoewel de steun die 
FREI van conservatieve zijde ontvangt zou moeten duiden op een alleszins be
moedigende realiteitszin der conservatieven, is het zeer de vraag of de me
dewerking ook :na de verkiezi_ngen zou blijven bestaan. 
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ZelfS' als mag worden aangenomen dat de FRAP bij de stembus wederom, zij het 
op het nippertje, gestuit zal worden, zal FREI zich teneinde zijn programma 
t~n uitvoer te brengen waarschijnlijk moeten wenden tot de meest gematig
den in de FRAP, in de hoop dat zij hervorming boven eigen ambities . zullen 
stellen. Ook in Chile is de posi t.ie der hervonDingagezinde principieel de
mocraten nog uiterst zwak. 

Bolivia herkoos V ie tor PAZ ESTENSSORO, maar de scheuring in diens par
tij, de M~N .R.l., werd wrgr6ot d9or het ~ontliet tussen PAZ en ex-president 
SILES ZUA.ZO. SII..ES was van mening dat PAZ zich cm der wille van de eenheid 
in de partij :tnoeèt terugt:r'ekken. Toen PAZ weigerde, sloot SILES ziGh aan 
bij de dissidente Juan LECHIN .. Deze beide. laatsten hielden ih protest èe~.:< 
korte hongerstaking. Oök Walte* GUEVARÄ ARzE, leider van de eerste groep, 
die zich van de M.N .. R. distandieei:'de, wtklaárde zich solida.ir met LECHIN. 
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De verwikkelingen rondom Cuba werden de afgelopen maand gekenmerkt 
door verwarring en speculatie. 

De maand werd geopend met de 1 mei rede Yan Fidel. CASTRO, welke vol 
was met implicaties waaruit allerhande gevolgtrekkingen werden gemaakt. 
Duidelijk is dat CASTRO zich in zijn rede als Cubaanse leider richtte tot 
zijn Cubaanse volk. Dè enige vermelding van het Marxisme kwam in een zeer 
dubieuze passage, waarin CASTRO ontkende dat zijn vaderlands liefde 11roma.n
tisch11 zou zijn. "Wij zijn Marxisten, wij zijn revolutionairen, wij zijn 
realisten11 , zei CASTRO, "maar er zijn zaken die wij als heilig beschouwen". 
CASTRO ontkende dat de uitdagende houding die hij tegen de Verenigde Staten 
inneemt, gegrond zou zijn op zijn vertrouwen dat de Soviet Unie hem in een 
conflict zou steunen. Hij wilde de bereidheid van het Cubaanse volk om 
offers te brengen niet in twijfel laten trekken. Daarom zei hij: 11Als wij 
meenden dat een aanval op Cuba een wereldconflict zou veroorzaken, dan zou
den wij onverantwoordelijk genoemd kunnen worden op de dag waarop wij een 
van die vliegtuigen (Amerikaanse verkenningsvliegtuigen- red.) zouden neer
halen. De dag waarop wij besluiten de souvereiniteit van Cuba van de schen
ding door die vliegtuigen te zuiveren, zullen wij niet denken aan wereld
conflicten of aan strategische raketten. Wij zullen denken aan ons eigen 

· bloed. Wij zullen denken aan onze eigen kracht. Daarom aanvaarden wij de 
verantwoordelijkheid en de risico's." 
Even later in de rede bereidde CASTRO zijn gehoor er op voor dat in de ko
mende strijd de huidige leiders van Cuba waarschijnlijk zullen omkomen, 
maar dat het volk en de partij zouden blijven bestaan. Het'i volk en de par
tij zullen zich volgens CASTRO reeds nu moeten voorbereiden op een derge
lijke langdurige strijd, die ook niet zal eindigen als geHeel Cuba bezet is. 
Hij memoreerde de moed van het Cubaanse volk onder MARTI en MACEO. 

Op grond van de bedreiging die in Cuba wordt gevoeld met betrekking tot 
de acties der Cubaanse ballingen, ia het voor de hand liggend dat CASTRO in 
het strijdbanier niet het communisme maar de vaderlandsliefde voert. Zelfs 
in het Stalinistische Rusland, met een 24-jarige geschiedenis van communis
me, werd in 1941 tegen Duitsland niet het connnunisme maar Rusland verdedigd. 
Dit betekende niet dat het regiem niet op ideologische leest was geschAeid. 
Evenzo hoeft de duidelijk nationalistische inslag van CASTR01s rede geen 
nieuw licht te werpen op de waarachtigheid van zijn ideologische conversie. 
Wat wel opmerkelijk was in de rede van CASTRO, was de implicatie dat Cuba 
in de komende strijd wel eens alleen zou kunnen komen te staan. Alleen het 
feit al, dat CASTRO de invasiedreigi~ re@el vond, zou er op duiden dat hij 
meent dat de Soviet-Unie een hernieuwde confrontatie zal mijden. Wij moeten 
teruggrijpen naar de periode v~ór oktober 1962 om een der~lijk pessimisme 
bij CASTRO aan te treffen. 
Toch ia de uittocht der Russische militairen uit Cuba niet overtuigend. Be
halve dat er nog een belangrijk aantal. "adviseurs" is achtergebl.oven,dient 
zeker rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van Russische trawlera 
in de Caraïbische Zee, die in Cuba thuishavens hebbe~ Enkele weken geleden 
kondigde de Mexicaanse regering patrouillering van de Mexicaanse Oostkust 
door marinevaartuigen aan, als maatregel tegen eventuele schending van de 
territoriale wateren door Ru.ssische trawlers. Overi~ns moet het nut van 
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Cubaanse havens voor Russische onderzeebotenJ die in deze contreien opereren, 
niet worden onderschat. Een directe aanval op Cuba door de Verenigde Staten 
zal de Soviet Unie niet kUnnen gedogen. De Verenigde Staten zouden hiertoe 
trouwens niet overgaan. 
Wel zullen de Cubaanse ballingen in hl.in acties, die afgelopen maand met ver
nieuwde kracht werden hervat, op uitgebreide steun kunnen rekenen. Uit ver
klaringen van bannelingenleiders als RAY, ARTD1E en MENOYO blijkt dat de 
lering getrokken uit het débacle van 1961 een grootscheepse invasie onwaar
schijnlijk maakt. Gepoogd zal worden door middel van guerilla actie, bijge
staan door incidentele commando aanvallen een insurrectie in de hand te wer
ken en richting te geven • Wat de wederzijdse strijdkansen zijn, is een open 
vraag. 

Vermeldenswaard is de verkoeling in de verhoudingen tussen Cuba en Joe
goslavi~, die is ingetreden als gevolg van het meningsverschil tussen deze 
beide landen betreffende een eventuele deelname door Venezuela aan de voor oktc 
ber a~s~ te Cairo beraamde conferentie van neutraliiite:ii. 
Joegoslavi~ heeft de Venezolaanse deelname gesuggereerd, zeer tot het mis
noegen van de Cubaanse leiders, die de huidige Venezolaanse regering zien als 
een 11 lakei van het imperialisme". Op de nogal heftige reactie in 11 Hoy11 werd 
in het Joegoslaars blad 11BorPa.tt gereageerd met een kritiek op Cuba' s nauwe 
relaties met het 11Mao-istische Albani@. 
Bovendien zou de Joegoslaafse regering Cuba in een nota hebben aanbevolen een 
meer gerna. tigde politiek ten aanzien van Latijns Amerika te volgen en af te 
zien van de export van de Castro-istische revolutie• 
In elk verband en zeker in de betrekkingen tussen twee co~stische staten, 
is dit een ongehoorde stap. Terwijl de Joegoslaafse nota door velen wordt ge
zien als een uiting van de onafhankelijkheid van dit land ten opzichte van 
het Sovietblok, zou het feit dat de relaties tussen de Soviet Unie en Joego
slavi@ thans geen enkele spanning tonen er eerder op kunnen wijzen;· dat bij 
monde van Joegoslavi~ aan Cuba advies wordt gegeven. Indien dit zo is,. dan 
zou CASTRO inderdaad de militaire desertie van de Soviet Unie mogen vrezen. 
De J oee:oslaafse pogingen om Latijns Amerikaanse landen (ook BraziliP, Brr.Guyanaen 
Uruga~)binnen de kring der neutraliteit te brengen, zou dan passen in het 
kader van een gewijzigde Soviet politiek, waarin er geen plaats zou zijn voor 
overdreven strijdbaarheid ten bate van Cuba. 

VENEZUElA 

De autonome status van de Centrale Universiteit van Venezuela kwam in 
het brandpunt der belangstelling te staan tengevolge van de gijzeling van een 
tweetal politieagenten door studenten. De DIGEPOL deed een inval in de Univer
siteit, waarbij zich een vuurgevecht voordeed. Pamfletten van de F.A.L.N. 
werden aangetroffen en in beslag genomen:. 
De ongeregeldheden en het ingrijpen door de politie hebben geleid tot een 
parl~ntaire enquete die, naar wordt gehoopt, met behoud van de academische 
vrijheid, tot een doelmatige regeling zal kunnen leiden. De onaantastbaarheid 
van de universiteit heeft het in het recente verleden voor de terroristische 
F .A.L.N. mogelijk gemaakt haar terreiren als hoofdkwartier te gebruiken. 
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Gedurende de algelopen maand zijn de activiteiten van de F.A.L.N. wederam 
toegenomen, alhoewel het peil van de periode kort voor de presidentsver
kiezingen niet .is bereikt. De recente acties zijn voornamelijk gericht ge
weest op het verkrijgen van ge::i.dmiddelen en identificatiebewijzen. 

Door president LEONI is aan het congres een investeringsprojeet ingediend, 
dat voorziet in de besteding van bijna 4 miljard Bolivars, waarvan ruim drie
kwart binnenlands kapitaal. Het plan is door sommigen met reserve, door 
anderen JD.êt goetlkeuring begroet. Arturo USLAR PIE'TRI waarse!:luwde tegen in
flationistische gevolgen. 

Een staking van bi~ Fadepetrol aangesloten arbeiders van de Mene Grande Oil 
Co. dreigde zich U1t te breiden tot een grotere sector van de belangrijke 
olieindustrie, zodat president LEONI aan het einde van de maand ingreep en 
arbitrage decreteerde. , 
Het conflict ontstond toen de maatschappij een zevental ~rbeiders ontsloeg 
in het kader van haar rationalisatiepolitiek. TUssen de kastschappij be
staat onder meer een verschil van mening over de gèbruikte interpretatie 
van het artikel uit de C.A.o., dat de maatschappij het recht geeft óm per 
jaar maximaal 2% van het aantal werknemers in het kader van de rati6nali
satie te ontslaan. 

Op het internationale Christen-democratische congres, dat afgelopen maand 
in Venezuela werd gehouden, bleek o.m. de groei van de Christen-democrati
sche beweging in Latijns Amerika. COPEI-leider, Dr. Rafael CALDERA,speelde 
als gastheer op het congres een belangrijke rol. Hij werd benoemd tot voor
zitter van een nieuw opg~richt Christen-democratisch Wereldcomité. Het con-

/ gres werd bijgewoond door l-fr.Dr. M.F. DA COSTA GOMEZ en de heer PH.B.ROVJ.li.R 
als afgevaardigden van de Nationale Volkspartij, alsmede door de vakbonds
leider Romano Macario TSCHUMIE. 

De Venezolaanse klacht tegen Cuba, welke nog immer op de agenda van de 
O.A.S. staat, zou wellicht in de maand juni op een bijeenkomst van ministers 
van buitenlandse zaken ter sprake kunnen komen. Van verschillende zijden, 
o.a. door Mexico, zijn er echter beawaren geopperd tegen ~en vergadering 
op ministerieel niveau. Gewezen werd op het grote aantal op handen zijnde 
verkiezingen in Latijns Amerikaanse landen, Uit de hoofdstedentocht van de 
gewezen Venezolaanse minister van buitenlandse zaken, FALCON BRICENO, is 
wel gebleken, dat Venezuela op Teel sympathie, maar weinig actie kan 
rekenen. 

Het ministerie van buitenlandse zaken heeft een speciale commissie in het 
leven geroepen om de mogelijkheden voor het aanwakkelen van de publieke 
opinie inzake Venezuela r s territoriale aanspraken op Brits Guyanees gebied 
te onderzoeken. 

Terwijl de diplomatieke betrekkingen tussen Brazilie en Venezuela zijn op
geschort, bleek uit de Venezolaanse plannen om het aantal consulaten-gene
raal in Brazilie uit te breiden dat Venezuela de breuk een uiting van 
noblesse-oblige beschouwt die na een redelijke periode van "hofrouw" weer 
kan worden vergeten. Op de vraag of Venezuela wacht op presidentsverkiezin
gen im Brazilie om de betrekkingen te herstellen, wilde de minister van 
buitenlandse zaken, IRIBARREN BORGES, geen antwoord geven. 
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Tenslotte ware nog te vermelden de wit de pers gebleken moeilijkheden in
zake de benoeming van Dr. Carlos IRAZABAL, Venezolaans Consul. te Amsterdam 
als vervanger van ambassadeur Alberto LOSSADA CASANOVA. Inzake de door de 
"Telegraaf" vermelde bezwaren ;;tis zou IRAZABAL te vrijge'rlg zijn geweest 
met visa voor landen àchtet het Ijzeren Gordijn, maakte het Venezolaanse 
ministerie van buitenlandse zaken bekend, dat IR.AZim.AL zijn werkzaamheden 
tot de volle tewedenheid "\1an zijn regering had verricht. 

BRAZ!LIE 

Terwijl de nasleep vaii de Braziliaanse revolutie vooralsnog niet wordt ge
kenmerkt door gewelddaden blijkt toch wel de vrees, dat het dictatoriale 
karakter van het nieuwe regiem niet van tijdelijke aard zou zijn, niet on
gegrond. 
Het is misschien wel waar dat mt huishouden van de Braziliaanse staat 
slechts gesaneerd kan worden door een onbelemmerde executieve macht, voor
opgesteld dat deze executieve macht daartoe de neiging en de bekwaamheid 
bezit. D~ geschiedenis van latijns Amerika is edlter verzadigd met persoon
lijkheden en coterieUn die een greep naar de macht met de mantel de her
vorming hebben willen bedekken. 
De nog immer reizende Carlos LACERDA, die zich heeft uitgeroepen t?t zegs
man van BraziliU, roemt de Braziliaanse revolutie als het precedent voor 
een tijdig nationaal ingrijpen tegen communistische subversie. 
Wanneer hij echter stelt dat in BraziliU schoonschip gemaakt moet worden en 
men niet selectief te werk moet gaan, maar met de communisten ook alle 
"corruptie" elementen uit de regering en uit het parlement moet verwijderen 
dan tekent zich het beeld af van de complete uitschakeling van alle poli
tieke tegenstanders van Carlos LACERDA. In een rede kort voor zijn vertrek 
trok LAGEIDA ook ten strijde tegen "de pogingen van de conmunisten om met 
de zegen van enkele van onze bisschoppen de katholieke organisaties te in
filtreren". Hij verklaarde dat "wi.j ons" niet zouden laten misbruiken 
"door enkele priesters, die beweren dat zij namens het Vaticaan optreden11 • 

Onder druk van LACERDA werd kort geleden aartsbisschop Helder CAMARA uit 
Rio de Janeiro overgeplaatst naar Recife. LACERDA vre€sde dat de agressieve 
campagne van CAMARA ter verbetering van sociale toestanden het links 
extremisme ten goede zou komen. In Recife, hoofdstad van het door malaise 
zwaar getroffen Pernambuco, verklaarde CAM\.RA na zijn aankomst, dat "een 
mate van grootmoedigheid en sociale bij stand11 niet voldoende zou zijn om de 
problemen van het land op te lossen. Hij deed een beroep op de Braziliaanse 
leiders om het structurele surrogaat niet te verwarren met de essentie van 
orde, welke hij het einddoel -..-an de menselijke vooruitgang noemde. Toen 
CAMARA deze woorden tot een grote menigte in Recife sprak, bevond Generaal 
Justino ALES EAJTOS, de be,velhebber van het ~Tierde leger, zich met hem op 
het podium .. 
Het is de verscheidenheid van politieke zienswijzen, die in de leiding der 
strijdkrachten - en in de boezem der samenzwering - zijn vertegenwoordigd, 
welke het voorspellen van de te volgen koers zo problematisch maakt. Dat 
LACERDA van de revolutie gebruik wil maken om zijn eigen politieke ambities 
te verwezenlijken ligt voor de hand; of de strijdkrachten zich voor zijn 
karretje zullen laten spannen, is een andere zaak .. 
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Het was tegen het e~nde van de maand echter al bijna komen vast te 
staan dat ex-president KUBITSCHEK uit de senaat zou worden verwijderd en 
van zijn politieke rechten zou worden beroofd. Hierrede zou de kring der 
11te zuiveren" figuren aanzienlijk worden uitgebreid. KUBITSCHEK immers is 
een politieke machtsf'igtiur van de eerste orde en ontzetting uit zijn poli 
tieke rechten voor de gebruikelijke periode van tien jaar zou voor hem 
neerkomen op een blijvende uitschakeling. Verdediging van en zelfs vroegere 
associatie met KUBITSCHEK zou incriminerend worden. 

Zelfs de huidige vice--president, ALKMIM, die met KUBI'ISCHEK zeer be
vriend is en onder diens presidentschap Minister van Financi@n was, zou 
6f in conflict kamen met CASTELO BRANCO óf een politieke salto mortale 
moeten maken. 

De aanzienlijke aanhang van KUBITSCHEK zou er toe gedreven kunnen 
worden gemene zaak te rmken met de extreem linkse tegenstanders van het 
regiem, hetgeen ter wettiging van nadere repressieve acties zou..,~orden aan-
gevoerd. ~r.-

De burgeroorlog, waarvan de ontketening door d~ COmti}~ vóór de 
staatsgreep werd gevreesd, zou weer een reêel geva~en. 

BRITS GUYANA 

De voortdurende raciale onlusten in Brits Guyana leidden de afgelopen 
maand tot de afkondiging van de noodtoestand door de Gouverneur, Si:b Richard 
LUYT .• Teneinde de orde te herstellen werden versterkingen van de Britse 
troepenmacht in het land uit Engeland overgevlogen. 
Honderden arrestaties werden verricht, Indische vluchtelingen uit de 
bauxietstad Mackenzie werden per schip opgehaald en naar Georgetown ge
bracht. 
Voor de dekolonisatie commissie van de Verènigde Naties legde Mrs. Janet 
JAGAN verklaringen af, waarin zij .Ehgeland de schuld gaf van de onlusten 
en beweerde dat deze onlusten daarop door Engeland worden aangegrepen als 
11 bewijs 11 dat Brits Guyana nog niet rijp is voor onafhankelijkheid. 
Op de eerste juni legde mevrouw JAGAN haar portefeuille van Binnenlandse 
Zaken neer, zeggende dat haar het werken onmogelijk was gemaakt door de 
partijdigheid van de politie en de houding van de Britten. Zij kon de ver
antwoordelijkheid voor wat er geschiedde niet langer dragen. 
Tegen het einde van de maand begon de rust in het land langzaam terug te 
keren. Dit was echter slechts te danken aan de orde maatregelen van de 
Britse autoriteiten. Er was vooralsnog geen enkele aanduiding dat een toe
nadering tussen de beide raciale groepen mogelijk zou blijken. 
Alhoewel met het aftreden van Janet JAGAN de felste der PPP-ers uit het ka
binet is verdwenen, lijkt het niet waar~chijnlijk dat een noodcoalitie tus
sen P.P.P. en de People's National Congress (P.N.C.) enige kans op slagen 
zou hebben. 
Forbes BURNHAM, de leider der P.N.C. herhaalde tegen het einde van de maand 
zijn reeds eerder geuite beschuldiging van JAGAN inzake de clandestiene 
invoer van wapens uit Cuba. 
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DOMINIKAANSE .REPUBLIEK 

Een felle staking Vàtl transportarbeiders leidde tot ongeregeldheden in 
de hoofdstad •. De junta greep in net politie en leger toen als gevolg van de 
staking een verlamming van het openbare leven dreigde. 
Volgende op een eerdere staking van duidelijker economische aard, was deze 
tweede slechts ten dele het gavolg van het regeringsbesluit om de invoer
rechten op een groot aantal producten> waaronder auto 1s en auto-onderdelen 
te verhogen. De stakers protesteerden mede tegen het decreet dat het houden 
van betogingen en politieke vergF3.deringen limiteert •. 
De junta besloot tot deportatie van een aantal personen, die naar verluid 
ervan werden verdacht een aandeel te heb ren gehad in de instigatie tot sta
king. Deze officiële aanleiding tot de deportatie van een groep politieke 
gevangenen, die sinds de mislukte guerilla-poging van het af gelopen jaar in 
de gevangenis op berechting wachtten,. werd evenwel met een mate van twijfel
auebt ontvangen ... Onder de gedeporteerden, die naar Lissabon werd gevlogen, 
bevond zich Máximo LOPEZ MOLI~, de leider '\rul de links extremistische Movi
miento Popular Dominicano. 

De gestrengheid waarmede de junta tegen de links-extremisten optreedt ,vindt 
mede zijn oorzaak in het feit dat de junta zich niet alleen niet van de 
stam, maar zelfs niet van de onpartijdigheid der overige politieke groepe
ringen, verzekerd kan achten. 
De ontheemien der buiten de wet gestelde partijen van LOPEZ MOLINA. en wijlen 
Manuel TAVARES JUSTO verlenen thans hun openlijke steun aan de P.;R.D. van 
Jua.n BOSCH •. ARES GA.RCIA 6fl MAINARDI REINA hebben tot nu toe, de }Brtij in de 
Republiek als wettelijk erkende groepering in stand kunnen houden,. waarbij 
de nog altijd grote aanhang van de ps.rtij hen zeker heeft geholpen •. Buiten 
de wet stelling van de P .R .D. zou voor de junta een noodgreep betekenen. 
Van de vijf oorspronkelijke junta-partijen zijn sedert het ontslag van de 
los SANTOS drie uit de regering getreden. Van de twee overige heeft de U.C.N. 
de grootste conservatieve partij van het land, haar zetels ter beschikking 
van de Junta gesteld zo:nd.ar nochtans over te gaan tot het voeren van opposi
tie. De laatste :r;:a.rtij, die met de junta nog nauw sam:mwerkte, de ALIANZA 
SOCIAL DEMOCRATA van Juan Isidro JIMEN'E'S GRULLON, heeft zich in een brief 
tot alle Jnrtijen, w.o. ook de buiten de wet gestelrlen, gewend met een voer
stel om gezéllll9nlijk een zakenkabinet te vormen. De kritiek, die in deze 
brief wero geuit betreffende de te grote militaire imd. oed op de junta, werd 
door de meeste waarnemers uitgelegd als een poging van JIMENES GRULLON om 
bij een eventuele nieuwe omwenteling niet helemaal in discrediet te geraken. 
Nu gebleken is dat er onder de militairen ook onenigheid heerst, waarbij een 
groep de terugkeer van BALAGUER voorstaat, rerwijl de invloedrijke IMBERT 
B\RRmAS, die samen met AMIAMA TIO zowel tegen TRUJIU.O als later tegen 
BOSCH heeft aamenge spannen, thans poogt om AMIAMA TIO in em slecht daglicht 
te stellen, kan men on:ler de mogelijkheden in de naaste teekomst ook neg een 
tweede paleisrevolutie rekenen. 

De moeilijkheden waarmede de junta te kamp:m heeft" zijn van dien aaro, 
dat men de oprechtheid van haar uitspraken niet kan ver.i.fi~ren. Zeker is het 
waar:-, dat de economische moeilijkheden van het land slechts door versobering 
kunnen '\lOrden opgelcst,. Als met een dergelijke politiek de corruptie en het 
privilege hoogtij blijven vieren, dan kan lll3 n de junta óf van kwader trouw, 
6f van onmacht beticlt.en. De constante teganstand, in de vorm van ontwrich-
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tende stald.nget1;· d6et bovendien alle constructieve maatregelen van de junta 
te niet. . · 

Opmer~el~jk voor het uitzichtloze karakter van de situatie is dat zo
velen in dé' é~president J oa.quin BALAGUER een soort messias-figuur zijn gaan 
zien. BA.LAGUÉR d:i.e; alhoewel zelf nauw betrokken bij het TRUJILI.O bewi.nd,na 
de dood van 4e dictatbr .c;l~ overblijfselen van diens regiem met behulp van. 
•morele" steUn dér Veretli.gd~ Staten heeft opgeruimd, vertegenwoordigt in dE ,-
ogen va.il 'velen eeh mögei±jkheid bm zohd~t· het repressieve karakter van ·het 
Trujlllismé tehtg · te gaal! naar de tela.tief betere en zeker meer geordende 
omstandighedeh van weleét', Alhöewel het niet onmogelijk is dat, met voldoel)de 
eenheid in de bevolldrtg áchtef. zi:ël1, BALAGUER in staat zou zijn. het land uit 

· de huidige impasse te he~péft; zijn de overwegingen waarop hij hiertoe even
tueel zou worden geroepeh volkiömel'l it'tetJl' Zij hebben veel Va.n een Gaullis• 
tische mwstiek, gewoven am eert figûur uit wiens veriaden weinig Gaullistisch 
~lan te destilleren is. 

NEDERLANDSE ANTILLEN 

I.0.1ri.U.A. - LAGO: De afkoelingsperiode welke in verband met het gerezen ar• 
beidsconflict tussen lago en I.O.W.U.A. op l3 mei door de regering werd af
gekondigd, werd vastgesteld op 30 dagen en niet mals de vakbom had gehoopt 
op de maximum termijn van 90 dagen. Tct landsbemiddelaar werd benoemd de 
heer R. LAAN, voorzitter van de internationale transportarbeidersbond .Hier
door trok landsbemiddelaar Mr. F. HARTONG zich uit de bemiddeling in dit con
flict terug. 
Op 30 mei wendde I.O.W.U.A .. -voorzitter, F.L. MADl.RO, zich tot de LAGO-werk
nemers via een door de Fadepetrol mogelijk gemaakte uitzending van Radio Ca
ra.ca s Television. Alhoewel MADURO het grootste gedeelte van zijn rede in het 
Papiaments hield, uitte hij in enkele openingswoorden in het Spaans een felle 
kritiek op de weigering van Tele-Aruba om aan I.O.W.U.A. zendtijd te ver
lenen. 
MADURO zei het volgende: 
"Op Aruba hebben wij een televisieJStation dat gebouwd werd met gelden van de 
gemeenschap, maar wij khlmen noch voor de radio noch voor de televisie onze 
mening uiten. Daarom wil ik namens onze 'Vokeond, de I.O.W.U.A. en alle vak
bonden van Aruba vanuit Venezuela., voor de televisie camera van Caracas en 
ten oversta~ van het Venezolaanse publiek en van alle arbeiders van Vene
zuela een fel protest laten horen tegen de schending van ons democratisch 
recht om ons op een democratische wij ze voor de televisie uit te spreken. 
Dan wil ik mijn allerhartelijkste dank betuigen aan onze vriemen van de 
Confederación de Trabajadores de Venezuela, aan onze vrienden van de Fadepe
trol en van de C.L.A.s.c., die immer l:ereid zijn ons te helpen en ons rugge
steun te verlenen in deze strijd van de vakvereniging". 
MADURO betuigde ook zijn dank aan het bestuur van Radio Caracas Televisie en 
ging toen over op een herhaling in het Papiament van zijn aanklacht tegen 
de beknotting van de vrije meningsuiting, waarop läj vervolgde met een uit
eenzetting van het standpunt van de I..O.W.U.A. in het conflict met de La.go. 
In een slotwoord deelde de programnaleider, Carlos LANDER, mede dat Frans 
MADURO in zijn exposé gebruik had gemaakt van de vrijheid die Vemzuela 
biedt om zijn wensen voor de arbeiders van het mbuureiland duidelijk te ma
ken. Op zijn reis naar Veno~uela werd F .L. MADURO vergezeld door zijn nede
be st uurslid, J. F • BARENO. 
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. S.N.P.o: Tegen het einde van de nla.and had men in kringen van de Sindicato 
Naeiorial di Pana.deros goede hc:op dat er een oplossing zou worden gevonden 
voor de moeilijkheden in de bakkerijwereld op Aruba. Onderha.n:ield werd over 
een stamaardprijs voor het broOd en over nti.rri.mumlonen voor het bakkerij-
personeel. · 

STAKING BIJ HAVENTRANSPORI'1>1AATSCHAPPIJ ttBLOK11 : Bij de kleine haventransport
maatschappij nBlok",. aan qewelke door Shèll Curacao N:.V. het transport van 
Shell werknemers door middel van ferries is Uitbesteed, deed zieh in het 
begin van de mand .een kor1fe staking Voor4 
De werknemers van dezê ~leine. ma.atschà.Pf>iJ zijn.., voorzover zij georgani
seerd zijn, lid van dç.]? .w .F ;;C I De Staking tekende . zich _af .. in ~e algemene 
tendens van P. w .F .C .• -zijde 6tn Ziëh te V"erzettèn tegen d? politiek vari · 
Shell Curacao om werk~aamhederi die ik>ot-heèri dOöt de :lllà.a.tsèbappij ~elf wer;.:, 
den verzorgd uit te besteden aan kleine ondernemingen, die minaar goede 
arbeidsvoorwaarden bieden dan de Shell. 
De directie van de transportmaatsctappij verklaarde zich bereid over een 
P.•A:•O• te onderhandele.n, waarop de stakers terugkeerden mar hun werk. Over 
de voorwaarden van de C.A.O. il3 nog geen overeenstemming bereikt .• 
Ook in het schoonmaakbedrijf 11Campbell11 , dat met de zorg der Shell-terreinen 
is bel9,st, wordt nu onderharrleld ever een C .• A.O. 

U.M.u.c. - Mi.jnmaatschappi.i: Tussen de United Miners Unions of Curacao en 
de N • V. Mi.jiitiJB.atsete.pp!j Curacao kwam in het begin van de maand een nieuwe 
C.A.Ö:· tot stand, gesloten voor de duur van drie jaar. 

U .P.P. - Dokmaatschappi.i: Ter elfder ure werd een stakint, afgewend van het 
personeel 'van de Curacáóse Dokmaatschappij, dat verenigd is in de Unie 
Pletterij Personeel. De onderhandelingn blijken echter niet gunstig te ver
lopen. Vernomen wordt dat de maatschappij bereid is in de wrm van een ver
korte· werkweek gedeeltelijk tegemoet te komen aan de 12! % loensverhoging 
die door de vakhond wordt geeist. Meningsverschil bestaat echter vooral 
over het systeem van overwerk. De C.D.M. vreest dat eeb te grote verbete
ring in de arbeidsvoorwaarden terughoudendheid zal veroorzaken bij de geld
schieters voor het nieuwe dokproject,. De U .P .P ~, bijgestaan door adviseurs 
van de P~W~F~C. verWacht dat de onderhandelingen zullen vastlopen en een 
landsbemiddelaar zal moeten worden ingeschakeld~ 

Reeds in het maandoverzicht van december 1963 werd melding gemaakt van het 
streven naar een overkoepelende organisatie op Aruba, waarin alle locale 
vakbonden een plaats zouden krijgen. De hieraan ten grondslag liggende or
ganisatie van alle werknemers die tot nu toe buiten het vakbondswez~n .heb
ben gestaan is thans in volle gang. De stuwende kracht in deze is E.E. 
MADURO~ in zijn hoedanigheid van C.L.A.s~c.~vertege~woordiger. Reeds bena
derd zijn de bouwvakkers en het winkelpersoneel. F .1.~ MADURO is gekozen 
tot vo arzit'!Jer van de bouwvakkers bond, 


