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Ik moge Uwer Excellentie hiermede doen toekomen een exemplaar 

van het eerste maandoverzicht dat werd samengesteld door de 

Veiligheidsdienst van de Nede~landse Antillen. 

Het Hoofd van genoemde Dienst verzocht mij de distributie 

ervan in Nederland te verzorgen, aan welk verzoek ik gaarne voldoe. 

_j 

Volgende afleveringen zullen U op gelijke wijze worden gezonden. 

Het Hoofd van de Dienst,i 

(Mr. J.S. Sinninghe Damsté) 

.Men gelieve steeds één zaak in één brief te behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp, de dagtekening en het nummer van 
deze brief vermelden. 
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ALG]lOO,l:N 

Venezuela èloot 1963 af met ordelijke verkiezingen, die, alhoewel geen 
waarl'-~Jrg ·voor een volledige ambtsperiode van de gekozen opvolger .van presi
dent B~'TANCOURT, een belofte irihouden voor meer stabiliteit in dit land, dan 
de terreur van het afgelopen jaar heeft doen verwachten. 

De bevindingen van de O~A.S.-commissie van onderzoek in ·de Cubaanse wa
penleverantie aan de F-• .A.-.L.N .. hebben de Venezolaanse beschuldiging gesub
stantieerd. Dit zal niet nalaten de waakzaamhe:id van andere Latijns Am.eri
ka.anse regeringen, die zich bedreigd voelen, te verhogen. 
Met name wordt hierbij gedacht aan Colombia. 

Toch is het de vraag of het O.A.S.-overleg veel zal opleveren~ Uiter
aard zullen de landen, die reeds tegen CASTRO stelling hebben genomen, in hun 
standpunt worden gesterkt-. Concrete resultaten zouden echter moeten worden 
bereikt bij die landen, die nog imner meer of minder vriendschappelijke be
trekkingen met Cuba onderhouden. 

In de eerste plaats behoort tot deze BOLIVIA, dat afgelopen jaar uit de 
O.A .s. is getreden, in verband met het geschil met Chile betreffende het 
water van de rivier De Luaca. Afgezien van het feit, dat de Boliviaanse rege
·:ring zich niet gebonden zal achten door een O .. A-.S. resolutie, zal de nasleep 
van de 11 gijzelaarsaffa4-e" en het door deze affaire verscherpte coriflict tus
sen PAZ ESTENSSORO en LECHIN, Boliviaanse actie onwaarschijnlijk naken-. 

Ook MEXICO onderhoudt nog betrekkingen met Cuba., alhoewel de houding van 
MeXico gaandeweg stroever is geworden.. De factor, die nu Mexicaanse actie on
waarschijnlijk maakt" is vooral het op handen zijn van presidentsverkiezingen 
{juli acs .. ) De P.R.I.-eandidaat, dus waarschijnlijke opvolger van LÓPEZ 
MATEOS is Gustavo DIAZ ORDAZ. Juist onriat DIAZ als Minister van Binnenlandse 
Zaken -~rachtig tegen de Mexicaanse cODIIll\misten is opgetreden, zal moeten wur
den verwacht, dat de regering in de periode ·vóór de verkiezingen niet. geneigd 
zou zijn om acties te ondernemen" die de volgelingen van de nog altijd popu
laire ex-president Lázaro CARDENAS tegen zich in het harnas zoUden jagen~ De 
Mexicaanse Minister van Buitenlandse Zaken, Manuel TELID, heeft in het geheel 
niet gereageerd op een verzoek van vier ex-ministers van buitenlandse zaken 
van Cuba om het daarheen te willen leide~., dat zijn land naar aanleiding van 
de nbewezen Cubaanse aggressie tegen Venezuela" de relaties met Cuba ver
breekt .. 

Ook CHILE, dat de diplomatieke betrekkingen 100t Cuba niet heeft verbro
ken, staat voor preside11tsverkiezingen. Bovendien is daar de invloed vari de 
communisten vrij groot. Bij de vorige verkiezingen in 1958 behaalde de volks
front candi.daat, senator Salvador A.IJ..ENDE, een groot aantal stemmen. ALLENDE 
is weer candidaat gesteld, en het is mogelijk, dat het actieve werk der Cam-. 
munistische partij op het platteland hem de marge der overwinning zou kunnen 
verschaffen. · · 

Resten nog BRAZILIE, waarvan gezien de . instelling van de regering GeULART 
geen acties tegen Cuba. te verwachten zijn en URUGUAY, waar de invloed er com,..;. 
munisten zich vooral in het vakhondswezen heeft laten geldenw De betogingen 
ten tijde van de Conferentie van Punta del Este worden in herinnering gebracht. 
De bewindsmannen van ~ hebben tot nu toe een ·voorzichtige koers gevolgd, 
zoveel mogelijk vermijdend sche~telling te nemen. Ook nu is zulks wel van 
hen te venm.chten. 

Uit CUBA kwam het belangrijke bericht, dat de industrialisatie voorlopig 
opgeschort zal moeten worden ten gunste van hernieuwde nadruk op de suiker
productie. 

De kabinetswijzigi.ngen van de afgelopen maand in HnTI zijn van weinig 
betekeniso 
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Het Verenigd Koninkrijk volgde in BRITS GUYANA de door Duncan SANDYS uit
gestippelde beleidslijn, tot de vooralsnog machteloze .ontstemming van premier 
~~. . . . . 

De eerste pogingen van t}e gu~jJJa' fJ j.n de DeMlNIKAANSE ~ zijn 
mislukt. De· dood van Ma.nuel TAVARES JUSTO is voor die Dominikaanse· links 
extremisten, die niet beschouwd kUnnen worden als communisten in engere zin1 
een geVoelige klap geweest. De houding van Juan BOSCH heeft veel kritiek ge-
00~& - . 

In de NEDERLANDSE ANTILLEN zijn de ontwikkelingen in het vakbendewezen 
op Aruba aanleiding tot belangstelling dezerzijds. 

__________________ .. ___ _ 

Hoewel Acci6n Dem.ocrática met minder stenmen uit de bus is gekomen dan 
bij de verkiezingen van _1958, mogen het verloop :en de uitslag der op 1 dec~m-· 
berin Venezuela gehoudênvér~ie~ingen 'Worden·beschouwda),.s een grote persoon
lijke over1dnning van R6mtil,.o ~ETAN,ÇOURT. De A.D. can~daat" RaUl. LEONI,. zal 
hem kunnen opvolgen en trächt~n het land op de <ioor_BE'l'ANCOURT gebaande weg 
verder te leiden•.Rarael CALDERA, leide~ van COPEI~ die aanmerkelijke .winsten 
beeft gebcekti zal. ongetw:j.jf'tüd een gbeiie prijs .laten b-etalen voOr _zijn deel
name aan een regerirlgscçalitie' Ze1i's is de mogelijkheid geopperd van gequali
f'iceerde steun van COPÉI ~&h een A .Di bewind, zonder de medeverantwoordelijk
heid~ die een éoalitie met zidh ~èe zbu brengen. Daarentegen zal LEONI in het 
cbtigres geen. last hebben ·'V'á.ri, d.e door zijn voorganger onschadelijk gemaakte 
Jiriks extremi~tisehe pa.rlamentaril!rs. Deze .waren. er gedurende dë à.mbtsperiode 
-van BETANCOURT keer op keer irt geslaagd om het parlement tot ~en chaos te · 
brengen. Door het .buiten de wet stèllen van de C.P.V. en de M~I.R. hebben_ nu 
in het congres slechts zitting vertegenwoordigers van partijen, van welke ge-
hoopt mag worden, dat zij zich zullen houden aan de spelregels. . . 

Kort na de verkiezing slaagde de Veneool.aa.nse., politië , er. in ~nkele top
figuren der F .A.L.N •, onder wie MONCADA VIDAL, gevangen t~. nemen. De ontdek:.., 
king van wapenen, die door Cuba waren geleverd àan de F.A.L.N. heeft de daad
werkelijke deelname van CASTRO aan de subversie buiten twijfel gesteld, Nu de 
terreur in Caracas en andere steden niet het· gewenste resUltaat heeft opgele
verd, mag worden verwacht, dat het accent door de. F.A.;L.~. z?J. worden verlegd 
naar guerilla activiteiten in het binnenland~ Gebleken is, dat' door de regering 
en de militaire autoriteiten hiermede rekening wordt gel)ouden. . . . 

Niettegenstaande de verwoede F.A.L.N. pogingen tot ontwrichting van de 
e_conomie, is er gedurende de ambtsperiode van BETANCOURT door Venezuela grote 
v~orui tgang geboekt, waarin dank zij de door gevoerde soc-iale hervormingen gro
tere lagen van de bevolking hebben kunnen delen, dan voorheen bij periodes 
van groei het geval is geweest. Niettemin zijn de problemen van onevenredige 
verdeling van de welvaart nog lang niet opgelost. Indien de militairen een pro
gressief' democratisch bewind blijven steunen, zal echter mede dank zij de 

-enorme hulpbronnen van het land veel kunnen worden bereikt • 

. •:·, , · Vijf jaren van het bewind van CASTRO werden gevierd in de beste stijl van 
het Rode Plein, maar de grootste lofuitingen over de Revolutie hebben niet kun
nen verhelen, dat Cuba in grote economische moeilijkheden verkeert • 

. · .. :·,-
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Ongetwijfeld is de Amerikaanse isolatie politiek een factor, maar niet waar 
het wanbeleid bij de suikerproductie betreft. 

Het is wel ironisch, dat de eenzijdigheid der economie van Cuba, die 
werd gecitee:cd als het product én het bewijs van imperialistische uitbuiting, 
nu na de ~tslukking van industr~alisatie en van diversificatie van de land
bouw moet worden a&~gegrepen als een terug~~lsmogelijkheid ter oplossing van 
de econo~isch; problemen van het Jando De afhankelijkheid van de Verenigde 
Staten is bovendien slechts verva.~gen door een afhankelijkheid van de Soviet 
Uniee 

Een en c.::.nde?.~ maakt de Cubaanse lej_ders overigens niet minder geneigd om 
d ""o' +"'~' ,,,-~ ~ o::-~c'- .. l,_, lOI--2 -:n ?.;::. ttJ-T,•e"'r1r d"~ 1 .".,...a+l·e van Ha~ran· a 11 hebben aan·-e J. .•-L;; .......__t_._~ •-···"'·v .. J __ l.J. ..J._,.,_,, • .._/u.·---- •..o..J '-·~~ • •• ·-"'' \. .• V--..c;;l,o..L U '11 • 

gemeten, na~rnelijk die van leiders ener continentale revolutie, voort te spelen., 
Wantoestanden; erfenis vdn een uitbuiting van eeuwen, spelen hen hierbij nog 
immer in de: kaart, eJJ:1oe,vel de constructieve elementen der reactie tegen het 
Castrisrr,e l:lc.p<.J .. ~i_Jk rc.oge~1 leiden tot de eliminatie van zijn voedingsbodem. De 
recente ont<vlkkeJj.r'-gen in Venezuela beloven in deze het meest. Tevens werd in 
Venezuela. a:3.ngetoond dat de xeg naar het Castristische millenrüum., die der 
vernieli?1g is. m.erdoor zullen niet slechts ia Venezuela de evolutionairen 
militanter ~óijt;. t;e"';orden. l-1:~f:l:.1kkin.g v-an de Castristische methode in Venezu-e
la zal moeten batc;lcenen een herori~ntering van de overige communistische par-

. tijen in I.a:0ijm> AJllGril<ao Zeker zal dit geschieden als de connn:unistische par
tij in Chil:?. er d:_t jaar in zou slagen een bruggehoofd in de regering te ver
krijgen. CAS'!JW haei't meer· haast da..n zijn oudere geloofsgenoten, omdat zijn 
revolutie een ps-:::'soonlijke is e Hij ontlokt aan zijn tegenstanders een directe 
reactie en :na3.kt bet hun daardoor gemakkelijker dan de meer geduldige, lang
zaam infiJ:C.:~·E..:;-:e::.de:; doctrinair communisten. 

De moge:ij:f:heid ::'Ls er ongetvd.jfeld, dat het "succes" van het internatio
naal conJm.u~üf:me:; zoals het bolwer-k Cuba nog steeds wordt beschouwd, uiteinde
lijk voo:."' c~.c; deuocr.'atie ::.:1 :Latijns P.::.1erika ee:::1 11 blessing in disguise" zal 
blijken te z.ijno 

De guei.~illa, waarvan WlJ ln het november nummer melding hebben gemaaktJ 
heeft wejn5.:s lruxmen be::-ei.ken. Vrij1.,.'Bl alle groepen zijn door de regerings
troepen de afgelop~n Yuaand opgerold, gevangen genomen, dan wel uitger0eid. Ook 
de leider, ijanuel TA.VArrES JUS'rO, is niet ontsnapt. 

De Domin:i.kaans-3 j1.:mta heeft een intensieve campagne gevoerd in de pers 
door via grote .s.dvertenties de rJ.aà:r'uk te vestigen op de Castristische inslas 
der guenlJ.a 1 s. Het ligt voor áe hand, dat het de junta om te doen was een 
duidelijke scheidii1g te ma.ken tü2S-;):rl de Castristisch""Connnunistische tegenstan
ders van het. regiem en de niet-Cor.J::u'Un:!.sten, die tegen haar gekant zijn. Deze 
pogingen van de .junta werden doorh:ruisd door de houding van de ex-president, 
Juan BOSCI-I,. In een door acht. leidende figuren van zijn partij (Partido RevoJ.u
cionario Do.r&i.:..:::.no) mede ondertekend pamflet riep hij afgelopen maa".'1d de in 
de Dom:in:::.ko.anse Eepubl.iek vertoevende aanhangers van de partij op~ om geen 
deel te ner:en aan legale politieke oppositie tegen het bewind, maar subversief 
op te ·t.reds:1._. 

Het d:LcectEJ doeJ. van dit pa.II'.flet, zou zijn geweest een desavouering van de 
P.R.Do leide:r;;;:, Hix:1L1o !~res GARCIA en Dr. VirgjJ;o Hainardi R.EXNA, die in de 
Dominikaanse Re1:,ubli.ok hebben ir.r.iJ~en trachten de partij legaal in leven te 
houden u D~ c . .::. . .i.'Üî.angers van Juan EOSCH, die in het land vertoeven, moeten als 
gevolg Vë:.{;. C:.<J :~nstruct:Le va.n hun verjaagde leider uitzj_en naar effectief sub
versief leiderschap .. Dit. hadden ~j welJ.icht kurmen vinden in Ma.nuel T.ilVARES 
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JUSTO. Zeker is echter, dat de meer radicale elementen in het cé!lnglbme~aat. 
der P .R .D ~ nu offici~le sanctie hebben ontvangen om zich te identiiicet-eiJ.. 
met de links extremistische groeperingen, Door politieke leiders, die niet 
tot de regeringsgroep behoren; werd de verklaring van BOSCH met algemene af
keuring begroet~ ~e:ï.~zijds werd gesüggereerd, dat een dergelijke verklaring 
mensen, die zelf' in het buitenland buiten schot zijn, niet siert. Anderzijds 
wezen verschillenden er op, dat BOSCH hiennede 11kleur zou hèbben bekend" .î 

Inderdaad is gedurende de periOde BOSCH een nadere identificatie van 
politieke stromingen mogelijk geweest, die een volksfront. tegen de rege:ting 
een geheel andef karakter zou geven, dan ten tijde van het Trujillo bewind 
het ge· .. a:. v;".j.3. 'I' och ~g niet Tro·;.; tstoots word.en aangenàmen; dat BCX3CH en zijn 
medestande:i."'s in het buitenland met dit pamflet principieel stelling hebben 
genomen te;1 gunste van .het links extremisme a 

Eerder ka,r, l:.:i.er:LnJ vooral voor wat betreft Juan BOSCH ~el!', worden gezien 
een ~nrij simplistisch terugvallen in de rol van weleer. 

Het u.:.1.tsta..11lpen van de eerste lilE'-.nifestat.ies van guerilla-verzet betekent 
overigens !~iet het einde van de prpblemen bij het bestendigen van het junta 
regiem. Interne conflicten zijn gebleken uit het ontf!lag vande junta-presi
·dent de los SANTOSc Vriendscr~p met een der opstandelingenleiders zou hier
aan ten groadslD.g hebben gelegen)) maar ook was er sprake van meningsverschil 
betreffende:;; de :mate "v'Rn -voortvarendheid waarmede tegen de guerill.a 1 s zou moe
ten worde~'. opgetreden" De los s~rros zou een gematigder beleid hebben voor
gestaan, dat er op gericht was bloedvergieten te voorkomen. Hij is opgevolgd 
door Drc Donald J., REID CABR.A.L~ yr.orheen minister van buitenlandse zaken. 
CABRAL :l.s 0ok lid ge-v.raest, van de raad, die na het vertrek van BAIAGum de 
verkiezingen van 1962, welke tot het kortstondige presidentschap van Juan 
BOSCH leidden, heeft voorbereid~ 

BBITS GIT(ll16. 

Op de benoeming ·~n Geoffrey HUCKS, ambtenaar van het Ministerie van Ko
lonil!n, als voorbereider van de in Brits Gey-ana te houden verkiezingen, werd 
door prem:i.c:r JAGAN gereageerd met een protestbrief aan de gouverneur· van 
Brits Guyana, Sir Ralph GREY, waarin JAGAN er de nadruk op legt, dat Brits 
Guyana een gebied is met zelfbestuur, dat voor zijn interne aangelegenheden 
de verantwoordelijkheid draagt~ Alhoewel. zowel door JAGAN als door zijn vrouw 
herhaaldelj_jk is gesproken over11 een strijd op 16Ven en dood", is het verzet 
tegen de Britse maatregelen nog niet verder gekomen dan schriftelijke of mon
del::inge prutesten en dreigementen .. 

Wel w<;rd door leden van de People 1s Progressive Party gedemonstreerd 
voor het Ar,Ierikaanse Consulac.t :in Georgetown. De demonstranten gaven te ken
nen, dat alhoewel de demonstratie in eerste instantie was gericht tegen de 
rassen discrirnin.3.tie in de Verenigde Staten, zij meenden, dat Amerika een 
hand :had h"1 de Britse politiek, die Brits Guyana onmiddellijke onafhankelijk-
heid ontzegde~ 

Vernom.en vr2:r-cl, dat de privé-secretaris van JAGAN, Jack KEISHALL waar
schijnlijk zal worden vervangen door Ansell Riohard HART, een vroegere mede
stander \Sn Norman MAN~, leider van de Jamaicaanse 11People 1 s National 
PartyH ~ HART v.·erd in 1952 docr HA.NLEY uit de partij gestoten tezamen met ande
ren, die tot. de linkervleugel v'Rn deze partij behoorden. Hij richtte toen de 
communist:Lsch georil!nteerde 11 People' s Educa tiona.l Organisation11 op. Tezamen 
met Ferdinand Cristopher SMI.TH heeft hij gewerkt aan de communistische infil
tratie -van de Jamaicaanse vakbe,,·egingr. 
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ThanE zou P.JillT zich v-estigen in Brits Guyana als redacteur van het 
P.P.P .. -bla.d 11M:irrox-11 

Q Verwacht wm-dt echter~ dat hij de post van privé-secre-· 
taris van JAGAl'! zal la·ijgen" 

NEDERI..ANDSE ANTILLEN ____ .., ............. ~·-.-.~-ot·-o-· 

Alhoewel er geen aanduiCUngen zijn, dat er in vakbonden in de Nederland
se Antillen infiltratie van comnrun.istische elementen zou hebben plaats ge
vonden, no1-"'Gn de ontwikkelingen in de ons om~ingende landen tot waakzaam
heid, zowel van de zijde der vakbondsle].ders zelf als van de zijde der over
heid. 

De schade; die door de toenemende, door communistische infiltranten be
vorderde, arbeidsonrust aru"ï de economie van Trinidad en Tobago wordt berok
kend, toont wel heel duidelijk aa.n.1 hoe belangrijk het is om de arbeidsvrede 
in de Nederlandse Antillen te bewaren, 

Aangezien het. varen onder communistische vlag, dus in WoF.T ... U .. -verband, 
over he1j algemeen in !.a.tijns A..rn.er-lka weinig zoden aan de communistische dijk 
heeft gezet, :\s het streven Ya.n het Lt1ternationaal communisme er op gericht 
de niet~ornm~~istische vakorgan-tsaties, dus die der CLASC en der ORIT te in
filtreren. De CL.ll.SC-ORIT concm:'I·entie speelt l:'cet.r:r..1.erbij in de kaart, omdat 
het radicalisme er door wordt be-vorderd~ 

Internationale aansluiting, waa...":"' het een jonge vakbond als de Arubaa,p_ ... ,e 
ICWUA betreft, houdt niet al..l.een in een grotere ruchtbaarheid in vakbonds-
kringen aa."l bestaande ot' pot1.enti(;le geschilpu.~te~:1, maar ook beinvloeding 
van locale vakbondsleidors" d:ie ,.,.eJ.li..cht niet in staat zouden zijn tussen po
sitieve en negatieve raadgevers te discrimineren. 

In de naaste toekomst is :i.n ieder geval de aansluiting van IOWUA bij 
één der beide internationale organ.isaties ter verwachten. 
Ook wordt op Aruba gewerkt aan de instelling van een overkoepelende organisa .. ·· 
tie, waari.t'l alle lo~ale vakbonden een plaats zouden krijgeno 

De betrok"::en vakbonden z:i.jn, behalve de petroleumarbeidersbond IOWUA, 
waarbij ook de arbeiäers der chemd_sche industrie zich zouden aansluiten, de 
Chauffe·Q't's Unie; Havenwerkers Unie, de Union Electrj.cistas van Aruba en de 
OCTA, vak'l:.ün.d voor handel en industrie .. 

Met belangsteDing 1r;or•dt een en ander dezerzijds gadegeslagen., 


